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Tanulmány 

Szegedy-Maszák Mihály 

A MŰVÉSZETEK TUDOMÁNYKÖZI KUTATÁSA 

„a kutatás a legkeményebb és 
olykor a legőrültebb utópia" 

(Pierre BoulezJ1 

Töprengéseim címének két utolsó szavát csakis erős kockázattal használhatom. 
Legyen szabad először arról szólnom röviden, miért nem lehet magától értető-
dően kutatásról beszélni ebben az összefüggésrendszerben. Maguk a művészek 
főként akkor folyamodnak a kutatás elnevezéshez, ha úgy vélik, célkitűzéseikben 
erősen különböznek a korábbi művészektől. 1955-ben Michel Bútor Л regény mint 
kutatás címet adta egy cikkének. Az „elbeszélés (récit) laboratóriumá"-nak nevez-
te a regényt, „formai kezdeményezésről (invention)", „új formák kereséséről" 
értekezett.2 A laboratórium természetesen átvitt (metaforikus) értelemben szere-
pelt a szövegében, körülbelül úgy, ahogy némelyek már évtizedekkel korábban is 
„kísérleti regény"-t emlegettek - például 1939-ben egy népszerű ismerettár „fá-
radhatatlan kísérleteződként jellemezte Virginia Woolfot,3 egy három évtizeddel 
későbbi pedig „kísérletek sorának" nevezte jelentős műveit.4 Történetileg az el-
lentmondás aligha tagadható, hiszen Zola értekezése, A kísérleti regény (1880) 
olyan pozitivista ábránd jegyében fogant, amelyet Woolf és a regény más husza-
dik századi újítói határozottan megtagadtak. Az írónő nevezetes esszéje, a Modern 
Fiction (1919) kifejezetten azt utasította el, hogy az elbeszélő próza a természet-
tudományos kísérlethez hasonlítson. Jellemző, hogy a második világháború után 
Raymond Queneau az Ouvroir de Littérature Potentielle nevű mozgalom meg-
hirdetésekor már hangsúlyozta, hogy „nem kísérleti irodalomról van szó",5 és e 
minősítő jelentésköre napjainkra kifejezetten bizonytalanná vált, különösen az 
olyan közleményekben, amelyekben az egyik művészeti ág tudósa egy másikra 
vonatkozó megjegyzést kockáztat meg. A Fluxus-mozgalom egyik ismert művé-

1 Pierre B O U L E Z : Orientations: Collected Writings. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1986. 526. 
2 Michel B Ú T O R : Essais sur le román. Gallimard, Paris, 1 9 6 9 . 9 . , 1 1 . , 1 3 . 
3 John M U L G A N (ed.): The Concise Oxford Dictionary of English Literature. Clarendon Press, Oxford, 

1939. 561. 
4 David D A I C H E S (ed.): The Penguin Companion to Literature 1: Britain and the Commonwealth. Penguin 

Books, Harmondsworth, Middlesex, 1971. 560. 
5 Raymond Q U E N E A U : Batons, chiffres et lettres. Gallimard, Paris, 1965. 322. 
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szettörténésze például John Cage-et említi „kísérleti zeneszerző"-ként.6 Zenész 
aligha folyamodik e megjelöléshez, körvonalazatlansága miatt. A közelmúltban, 
az Új Zenei Újság 2006. december 9-én elhangzott műsorában Steve Reich egye-
nesen a szerinte már halott romantikus örökség egyik utolsó képviselőjének ne-
vezte Cage-et. Megkockáztatható a föltevés, hogy általában a kívülálló minősít kí-
sérletinek némely műalkotásokat, mert kellő szakértelem híján nem ismeri föl a 
bennük észrevehető szabályszerűségeket. 

Korántsem akarom lebecsülni azt, ahogyan Bútor az események időrendjét, az 
elbeszélés ütemét, az igeidők s a személynévmások használatát, a cselekmény 
vagy a leírt szöveg térbeliségét bonyolította. Mindössze arra emlékeztetnék, hogy 
a Passage de Milan (1954), az Időhasználat (1956), A módosulás (1957) és a Fokozatok 
(1960) megírása után fölhagyott a regényírással. Lehetne úgy fogalmazni: az „új 
regény"-ről kiderült, hogy szokatlansága voltaképp viszonylagosabb, mint elein-
te hinni lehetett. Bebizonyosodott, hogy e mozgalom képviselői olyan eljárásokat 
vezettek be, amelyek régebben fölvetett lehetőségek újrafogalmazásaiként is ér-
telmezhetők. A mai olvasó már úgy gondolhatja, hogy Raymond Queneau Le 
Chiendent (1933) vagy Raymond Roussel Locus solus (1914), sőt akár André Gide 
Fhludes (1895) című könyvét is lehet „új regény"-ként értelmezni. 

A Bútor által használt szó is sugalmazhat utalást a múltra, hiszen a „re(-) 
cherche" nemcsak a CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) kutató-
központ és a Pompidou Központban működő IRCAM (Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique) nevében, de Proust főművének címében is 
szerepel, vagyis olyan keresést sejtet, mely az újra-megtalálás fogalmát is föltéte-
lezi. Mint ismeretes, az A la recherche du temps perdu utolsó részének a Le temps 
retrouvé az elnevezése. 

Proust alkotása természetesen arra is emlékeztethet, hog}' a jelen a múltat is 
mindig átírja. A számítógépes művészet és irodalom korában az A la recherche du 
temps perdu szövegváltozatait szövegen túli szövegként (hypertext) lehet értelmez-
ni. Könyvként kinyomtatható és vonalszerűén előrehaladva elolvasható mű he-
lyett műszaki szakemberek segítségével számítógépre vitt, nyitott szöveghalmaz-
ról van szó, amely a használótól cselekvő döntéseket igényel, hiszen egyes részei 
elvileg bármely más részeivel összefüggésbe hozhatók. 

Az „új regény" példájából egyúttal másik következtetés is levonható: a huszon-
egyedik század elején a kultúra és az avant-garde viszonyát a termelés és a kuta-
tás viszonyához lehet hasonlítani. A kérdés csupán az, mennyiben szükségszerű, 
hogy e kutatást a tizenkilencedik századra jellemző, szűkített értelemben nevez-
zük művészetnek. Talán célszerűbb az ars régebbi, tágabb fogalmához visszatérni. 

A természettudományokban lehet előrelépés abban az értelemben, hogy a ké-
sőbbi mintegy elavulttá teheti, fölválthatja a korábbit. Ezen a területen teljesen 
indokolt paradigmaváltásról beszélni. A ptolemaioszi világképet fölváltotta a ko-

6 Astrit S C H M I D T - B U R K H A R D T : Maciunas' LEARNING MACHINES: From Art History to A Chronology of Fluxus. 
The Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection, Detroit, 2003. 24. 
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pernikuszi, a látható vagy hallható analóg másolását a számjegyes (digitális). 
„Mától fogva a festészet halott." Ha igaz, Paul Delaroche tette ezt a kijelentést, 
midőn megmutatták neki Daguerre első fényképeit. Öt évvel korábban, 1834-ben 
Delaroche és John Martin alkotásait támadta meg Théophile Gautier: „Néhány 
századdal ezelőtt Raffaello és Michelangelo alkotott, most Paul Delaroche úr fest, 
mert haladunk (parce qu'on est en progres)."7 Ez az idézet alkalmas kiinduló-
pont lehet ahhoz, hogy fölismerjük, mennyire veszélyes a művészetekben para-
digmaváltásról beszélni. 1834-ben sokak szerint Martin és Delaroche festészete 
számított haladásnak. Daguerre 1839-ben bemutatott találmánya jelentékeny mér-
tékben okolható művészetük leértékelődéséért. Delaroche képein alig van nyoma 
az ecsetkezelésnek, amelyet a fényképezés határain túlmutató jellegzetességként 
lehet minősíteni. Delacroix is alighanem erre gondolt, amidőn az „exécution" fo-
gyatékosságáért rótta meg azt az arcképet, melyet Delaroche közvetlenül a halá-
la előtt készített Thiers-ről. Delacroix 1856. december 9-én látta e festményt az 
ismert államférfi s történetíró otthonában, és naplójában így jellemezte: „gyenge 
kivitelű, jellegtelen munka. [...] Egy műkedvelő kitartásra valló ujjgyakorlata".8 

Úgy is fogalmazhatunk: némelyek azt hiányolhatták Delaroche festészetéből, 
amire a fényképezés nem volt képes. Gautier természetesen azért is utasította el 
a képeit, mert úgy gondolta, a festészet nem lehet irodalmias, nem szemléltethet 
valamely történetet, így a társadalmi haladást sem. Csakis saját törvényeinek tar-
tozik felelősséggel, mert a formákat kizárólag az egyes művészeti ágakra jellemző 
közeg (médium) teremtheti meg. Nehéz volna elhallgatni, hogy romantikus szer-
zőként azt a lehetőséget is kizárta, hogy a későbbi művészet bármilyen vonatko-
zásban magasabb rendű a korábbinál, s ezáltal szembehelyezkedett azzal a felfo-
gással, mely szerint a művészettörténet valamilyen haladásnak az elbeszélése. Ez 
a szemlélet végső soron annak a föltevésnek mond ellent, amely szerint a műve-
lődést a piac szabályainak megfelelően az előrejutás elve irányítja. 

A tizenkilencedik század második felében a történeti festészet ellenzői az anek-
dotikus jellegtől igyekeztek megszabadítani a művészetet. Whistler azt hangoztat-
ta, hogy „a képnek saját érdemmel, nem drámai, legendaszerű vagy helyi értékkel 
kell rendelkeznie".9 Delaroche szívesen merített ösztönzést irodalmi művekből. 
Richelieu bíboros bárkája a Rhone folyón (1829) című festménye például Alfred de 
Vigny regénye, a Cinq-Mars (1826) alapján készült. 

A történelem kacskaringóira jellemző, hogy Delaroche tevékenységének leér-
tékelődése után a művei iránt megnyilvánuló érdeklődés újabb fokozódása is az 
új hordozó közegek (médiumok) kialakulásával hozható összefüggésbe. 1897-ben 
a Lumiere, 1902-ben a Pathé, majd 1908-ban a Film d'Art cég Guise herceg meg-
gyilkolását megjelenítő mozgóképét Delaroche Assassinat du due de Guise au cháteau 
de Blois en 1588 (1832) című festménye alapján forgatták. Képeinek újabb s még 

7 Théophi le GAUTIER: Mademoiselle de Maupin. Garnier/Flammarion, Paris, 1966. 51. 
8 Eugene DELACROIX: Journal 1822-1863. Plön, Paris, 1996. 619. 
9 J ames Abbot McNeill W H I S T L E R : The Gentle Art of Making Enemies. Dover, New York, 1 9 6 7 . 1 2 7 . 
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hangsúlyosabb átértékelése következett be az 1990-es években, amikor a művé-
szettörténet-írás a művelődéstudomány (cultural studies) és az új historizmus ha-
tása alá került és a korábbihoz képest nagyobb figyelem szentelódött a népszerű 
(populáris) művelődésnek. Ebben a szellemben rendezték meg 1995-ben a pári-
zsi Grand Palais-ben a Francia festészet 1815-től 1850-ig (La peinture frangaise de 
1815 á 1850), 1995-96-ban Nantes és Besamjon Szépművészeti Múzeumában 
A romantika évei (Les Années romantiques), majd Nantes és Montpellier városában, 
2000-ben a Paul Delaroche: Festő a történelemben (Un peintre dans l'liistoire) című ki-
állítást. A korábban akadémikusnak nevezett művészt úgy méltatták, mint a ro-
mantika képviselőjét. Stephen Bann, a bristoli egyetem művészettörténet tanára, 
1997-ben megjelent könyvében a társadalmi érintkezés (kommunikáció) sajátos 
alakzataként, kulturális gyakorlatként, a társadalom s a politika, a tudomány s a 
technika történetével együtt vizsgálta a festészetét. A hatástörténetre összponto-
sította a figyelmét, márpedig Delaroche munkásságának tekintélyes a hatástörté-
nete, pontosan a változó értékelések miatt. Bann szerint Delaroche képes volt „új 
idióma kialakítására, nagy vonalakban Raffaello mintájára, de a szimbolizmus 
elődjeként [...], a fénynek rendkívülien (strikingly) eredeti használata révén".10 

Példaként a Pico della Mirandola gyerekkora (1842) és a Herodias (1843) című képet 
említette. 

Abban az előadásban, amelyet „Az újkori világkép megalapozása a metafizika 
révén" címmel 1938. június 9-én, a freiburgi egyetemen tartott, Heidegger arra 
emlékeztetett, hogy a művészet nem ismeri a természettudományos kutatásra jel-
lemző fejlődést. „Senki nem juthat arra a megállapításra, hogy Shakespeare költé-
szete előrelépést jelent (sei fortgeschrittener) Aiszkhüloszéhoz képest."11 Dilthey 
szellemében fogant érvelése szerint a tapasztalati (empirikus) természettudomány 
fejlődésétől és a műszaki (technikai) tökéletesedéstől annyiban térnek el a ma-
gyarázatot előtérbe állító szellemi vagy történeti tudományok, hogy kutatásuk nem 
irányulhat pontosságra (egzaktságra). „A történeti szellemtudományok pontatlan-
sága (das Unexakte) nem fogyatékosság, hanem az ilyen jellegű kutatás lényegi 
igényének a teljesítése."12 

Ha ez igaz, akkor a művészetek tudományközi mérlegelése a kutatásnak egy-
mástól lényegesen eltérő módozatai között létrejövő kölcsönhatást jelenthet. Há-
rom hevenyészett példával élve: az énekes művek hatástörténete, az előadói hagyo-
mányok értelmezése támaszkodhat az emberi hang fizikai és a hangképző szervek 
élettani (fiziológiai) vizsgálatára, mint ahogyan a festmények hatástörténete is a 
különböző anyagok vegytani elemzésére vagy a irodalmi műveké az ismerethor-
dozó közegek (médiumok) tanulmányozására. Az általam használt ige talán vilá-
gossá teszi, hogy kapcsolatról van szó, tehát nem azonosságról. Az egyik nem he-
lyettesítheti a másikat. Az anyagtudományi kutatás segítheti, de nem pótolhatja 

' 0 Stephen B A N N : Paul Delaroche: History Painted. Princeton University Press, 1 9 9 7 . 1 6 . 

11 Martin HEIDEGGER: Holzwege. 6., durchgesehene Auflage. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 
1 9 8 0 . 7 5 . I 

12 I. m. 77. 
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az értelmezést. Erre figyelmeztet a számítógépes irodalomtudomány egyik szak-
értőjének a következő szembeállítása: „A képzelet számára a (szóbeli, írott, nyom-
tatott vagy elektronikus) szöveg anyagi volta megtestesülés, nem pedig eszköz. 
A tudós és a kutató számára viszont a kifejezés közegei (media) elsődlegesen fo-
galmi haszonnal bírnak, vagyis inkább eszközök, s nem célok.'43 

A művészetek tudományközi kutatása azt a kérdést sem kerülheti meg, való-
ban igaz-e, hogy „az egyik művészet értelmezi a másikat" - ahogyan Ezra Pound 
költő, zeneszerző és képzőművészeti író állította,14 megelőzvén a Rauschenberg-
ről értekező Cage-et, a francia festészet hagyományáról mint „a saját logikája sze-
rint kialakuló szellemi lehetőség"-ről elmélkedő Yves Bonnefoy-t15 vagy a Kleeről 
könyvet író Boulezt.16 Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy majdnem minden 
műalkotást a különféle ismerethordozó közegek jellemeznek (multi- és inter-
média jellegűek). William Shakespeare és Richard Wagner, Michelangelo, William 
Blake, Eugéne Fromentin, Dante Gabriel Rossetti, William Morris, Wyndham 
Lewis, vagy a magyarok közül Kós Károly és Kassák Lajos alkotásaitól a képekkel 
társított (illusztrált) könyvekig és a megzenésített szövegekig, a kép- és hangkölté-
szetig, a programzenéig és a címmel ellátott képekig, az értekezőként is tevékeny 
művészek vagy a konceptualisták tevékenységéig és a Fluxus-mozgalomig szám-
talan közismert példára lehet hivatkozni. Némely esetben egyenesen azt lehet ál-
lítani, voltaképp eldönthetetlen, hogy a létrejött terméket melyik művészeti ág-
hoz célszerű sorolni. Kurt Schwitters 1922 és 1932 között készült Ursonate című 
alkotását 1993-ban a Wergo cég zeneműként hozta forgalomba. 

Nem a peremen elhelyezhető jelenségekről van szó, hanem olyan lehetőségek-
ről, amelyek a művészetekben általában adottak. „Az írást két másféleség, hang 
és látás, beszélő és néző alany fogja közre" - állítja a képelmélet egyik jelenkori 
művelője.17 Egy évszázaddal korábban, Mallarmé - mellesleg Whistler képeinek 
értelmezője és legjelentősebb értekezésének fordítója - „nyomdai elrendezéseként 
határozta meg a könyvet és „magányos, hallgatag hangversenyeként az olvasást.18 

Az 1897-ben megjelent Kockavetés (Un Coup de Dés) ennek a talán inkább látszó-
lag kettős, valójában nagyon is egységes eszménynek a szellemében fogant: a szö-
veg térbeliség, ám egyúttal partitúra, melyet a befogadónak „hallania", azaz meg-
szólaltatnia kell. 1927-28-ban Ezra Pound is hasonló tanulságot vont le Énekek 
(Cantos) című nagy terjedelmű költeményének írása közben. Állítása szerint az, 
amit irodalomnak szokás nevezni, mindig a zene és a képzőművészet között inga-
dozik, hiszen egyrészt a fülre ható „melopoeia", amelynek érzékeléséhez nem kell 

13 Jerome M C G A N N : Radiant Textuality: Literature After the World Wide Web. Palgrave, New York, 2001. 54. 
14 R. Murray SHAKER (ed.): Ezra Pound and Music: The Complete Criticism. New Directions, New York, 

1977. 39. 
15 Yves BONNEFOY: Eimprobable suivi de Un réve fait á Mantoue. Nouvelle édition corrigée et augmentée. 

Mercure de France, Paris, 1980. 57-59. 
16 Pierre BOULEZ: 1Л pays fertile: Paul Klee. Gallimard, Paris, 1989. 
1 7 W . J . T. M I T C H E L L : Picture Theory. The University ofGhicago Press, Chicago and London, 1 9 9 4 . 1 1 4 . 
18 Stéphane MALLARMÉ: Oeuvres completes. Texte établi et annoté par Henry M O N D O R et G. J E A N - A U B R Y . 

Gallimard (Bibliotheque de la Pléiade), Paris, 1945. 380. 
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ismerni a nyelvet, amelyen a megnyilatkozást létrehozták, másfelől „phanopoeia", 
amely egyszerre jelentheti az íráskép és az olvasás térbeliségét - ez utóbbi szöveg 
és olvasó párbeszédét, tehát a befogadás időbeliségét is magában foglalja - és 
csak harmadsorban egyik nyelvről a másikra lefordíthatatlan „logopoeia".19 Ta-
lán még az a föltevés is módosításra szorul, mely szerint a „szöveg független a hor-
dozójától",20 mert létezési módja elválaszthatatlan a közeg (médium) látható és 
hallható anyagától. Ezért indokoltan tette szóvá a számítógépek irodalomtudo-
mányi hasznosításának magyar kezdeményezője, hogy a „kódexek nemzetközi 
összefogásban készülő számjegyesítése nem nélkülözi a barbárság bizonyos jegyeit: 
a legtöbb könyv lapjait szövegrögzítés nélkül, mint afféle képeket rögzítik".21 

Mallarmé és Pound felfogásának a szellemében indította el az 1990-es években 
Morris Eaves, Robert Essick és Joseph Viscomi Blake,22 illetve Jerome MacGann 
Dante Gabriel Rossetti műveinek23 hálózati kiadását. Hasonlóan többféle közeg-
re kiterjedő tárház létrehozására volna szükség Kassák, sőt a dallamokra verset 
író magyar költők műveinek esetében is. Az 1601 előtti magyar versek és az őket 
tartalmazó 1701 előtti kéziratok és nyomtatványok gépi nyilvántartása24 ugyan 
számol a dallamokkal, de - egyelőre - nem tesz hozzáférhetővé hangzó anyagot. 
Franz Kafka műveinek Mauro Nervi által 1998-ban elindított hálózati kiadása25 

- mely az eredeti német nyelvű szövegeket a kéziratok alapján szerepelteti, és fo-
lyamatosan tájékoztat a fordításokról, a műveket tárgyaló értekezésekről, sőt Kafka 
alkotásainak mozivászonra vitt változatairól és a szövegek ösztönzésére mások ál-
tal írt művekről is - tanúsítja, hogy prózaírók alkotásait is érdemes hasonló mó-
don fölvinni a világhálóra. 

Kosztolányi Dezső műveinek most induló kritikai kiadása az említett példák-
ból levont tanulságok alapján készül. A rendelkezésre álló anyag természetesen 
korlátok közé szorítja e vállalkozást. Csakis sajnálni lehet, hogy hangfölvétel nem 
maradt fenn arról, miként olvasta saját műveit, de ez nem jelentheti azt, hogy fi-
gyelmen kívül hagyjuk azt, miként értelmezték verseit és elbeszélő prózáját színé-
szek és rendezők, hiszen műveinek hatástörténetéről aligha lehet fogalmat adni 
hallható és látható anyagok nélkül. Ajövő kritikai kiadásait a „Gesamtkunstwerk" 
eszményének a szellemében célszem létrehozni. Mivel „eltérő értelmezések versen-
genek",26 a cél a különböző megközelítéseknek minél teljesebb bemutatása - bele-
értve azt, miként mondták el a verseket jelentős színészek, hogyan magyarázták 
az elbeszéléseket egymás felfogását kölcsönösen helytelenítő irodalmárok, milyen 
módon vitték át képernyőre regényeit rendezők. Csakis így alakulhat ki művek és 
befogadók párbeszéde, amely elválaszthatatlan a művészet létezési módjától. 

19 Ezra POUND: Literary Essays. Ed. with an Introduction by X S. Euor. Faber and Faber, London, 1960. 25. 
2 0 HORVÁTH Iván: Gépeskönyv. Balassi, Budapest:, 2006. 142. 
2 ' I. m. 167. 
22 http://www.iath.virginia.edu/blake 
2 3 http://jefFerson.village.virginia.edu/rossetti 
24 http://magyar-irodalom.elte.hu 
25 http://www.kafka.org 
2 6 H O R V Á T H Iván: i. m. 1 7 9 . 
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Nem akarom elhallgatni, hogy kifogások is emelhetők az eddig elmondottak-
kal szemben. Bármennyire csábító cél a különböző művészetek együttes kutatása, 
megfogalmazható némi kétely az ilyen nagyigényű vállalkozással szemben. Fölhoz-
ható az érv, mely szerint az olvasás, a képtár-, illetve hangverseny-látogatás kul-
túrája korántsem ugyanaz. Nem a magyar művelődés fogyatékosságáról van szó. 
Pierre Boulez a huszonegyedik század fordulóján így összegezte saját tapasztala-
tát: „Picassót egyáltalán nem érdekelte a zene; Matisse-t sem nagyon, annak elle-
nére, hogy készített egyjazzre hivatkozó sorozatot. [...] Napjainkban Párizs fiatal 
képzőművészei nem jelennek meg hangversenyeken; legföljebb néha lehet halla-
ni arról, hogy hallgatnak egy kevés Mozartot. [...] Igaz, a zenészeket is hidegen 
hagyja a képzőművészet."27 

Egyazon személy aligha mozoghat otthonosan többféle művészet közegében. 
Ezért igyekeztem hangsúlyozni Az értelmezés történetisége címmel 2005-ben a Pécsi 
Tudományegyetemen tartott előadásaimban, hogy a látható, hallható és olvasha-
tó művészetek összehasonlító kutatásának a legáltalánosabb kérdésekre kell kor-
látozódnia, mert különben a szakszerűtlenség vádja érhet bennünket. A szemlél-
tetés akadályai is nehezítik a föladatot, hiszen egy rövid verset könnyebb idézni, 
mint egy regényt; valamely festményről lehet képet közölni, egy zeneműből vi-
szont csak néhány hangjegy emelhető ki, hangzó anyag legföljebb szóbeli elő-
adásban szerepeltethető. 

Az említett előadásokban érintettek közül ezúttal csak az (intermediális) átala-
kításnak két válfajával foglalkozom röviden. Az összehasonlító művészetkutatás 
(interart studies) két jól ismert kérdésköréről van szó: 1) milyen jellegzetességei 
vannak a képleírásnak, és 2) mi történik a szöveggel, ha megzenésítik. 

Mindkét kérdéskörnek tekintélyes a szakirodalma. Érdemlegeset csakis az 
mondhat róluk, aki az irodalmon kívül a festészet és a zene elméletének s törté-
netének is szakértője. Nem rendelkezem ilyen tudással, de talán még mindig 
több sikerrel kerülhetem el a műkedvelő szakavatatlansággal járó veszélyeket, ha 
erre a területre vonatkozó föltevéseket fogalmazok meg, mint ha a természettu-
dományok tartományába tennék kirándulást. 

A képleírás éppúgy az egyik közegnek másikba fordítását jelenti, mint a zene-
műé - melynek különösen elgondolkodtató példáját adta Michel Bútor, amidőn 
Beethoven op. 120. jelzetű zongoraművét elemezte Dialogue avec 33 variations de 
Ludwig van Beethoven sur une Valse de Diabelli (1971) című könyvében. A különb-
ség jórészt arra vezethető vissza, hogy festményről értekezni annyit jelent, mint 
kifejteni a térbeliség rejtett időbeliségét. E művelet kockázatait jól fölismerte 
Kosztolányi Dezső, aki írt néhányszor képzőművészetről. Ismeretes, hogy Nagy 
Balogh János művészetét taglaló könyvének írásakor Németh Lajos ösztönzést 
merített abból az esszéből, amelynek első változata az Új Nemzedék 1919. novem-
ber 25-i számában jelent meg. Jóval később írta Kosztolányi azt a cikkét, amely-

27 Rocco Di PIETRO: Dialogues with Boulez. T h e Scarecrow Press, Lanham, Maryland and London, 2001. 55. 
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ben egy társasági összejövetelről ejtett szót, ahol a résztvevőknek legkedveltebb 
festményeiket kellett leírniuk, vagyis „szavakkal kellett képet festeni a képekről". 
A másik közegbe fordítás műveletét következőképpen határozta meg: „Egyik mű-
vészet utánozni próbálta a másikat, úgy, hogy a maga eszközeivel kiegészítette, 
pótolta, tódította, amit máshonnan kapott."28 Ez a megfogalmazás védhetőbb, 
mint a jelenkori képelmélet néhány kutatójának föltevése, mely szerint magától 
értetődően lehet képnyelvről és képi elbeszélésről beszélni.29 A nyelv ugyanis el-
választhatatlan a szótári jelentéstől (denotációtól), a történetmondás pedig nem-
csak időbeliséget és nézőpontot tételez föl, de nyelvtanilag - például igeidő, mód, 
tulajdonnév, szám és személy által - meghatározott elbeszélőtől is függ, a rögzí-
tett jelentésnek és a történetmondó hangnak pedig aligha van maradéktalanul 
pontos megfelelője a képi megjelenítésben. Nyelv és jelrendszer nem egészen 
ugyanaz, az előbbi inkább sajátos válfaja az utóbbinak. Nemcsak az irodalmár kö-
zeledhet kellő szakértelem nélkül képekhez, de a képek elméletíróját is lehet ha-
sonló okból bírálni az irodalmár szempontjából. A tudományköziség nem jelent-
heti valamelyik szakma fogalomrendszerének kiiktatását. A képnyelvről vagy 
képi elbeszélésről értekező művészettörténész éppúgy átvitt értelemhez folyamo-
dik és így kissé sikamlós területre lép, mint a többszólamúságot (polifóniát) em-
legető irodalmár, ki elfelejti, hogy egyenrangú szólamok egyidejűsége nyelvi meg-
nyilatkozásban legföljebb megszólaltatáskor s akkor is csak csökevényes módon 
valósulhat meg. 

Kosztolányi nyilvánvalóan ismerte Walter Pater képleírásait - így a Giocondáról 
először 1869-ben megjelent szöveget, mely 1913-ban Sebestyén Károly fordításá-
ban magyarul is megjelent. E leírásnak a költőiségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy William Butler Yeats szabad vers-szerű elrendezéssel közölte az ál-
tala szerkesztett The Oxford Book of Modern Verse című gyűjtemény élén, mint az 
angol nyelvű modern költészet első megnyilvánulását. Míg Ruskin, Pater, Proust, 
Kosztolányi, Bútor vagy John Ashbery Turner, Leonardo, Vermeer, Cézanne, az 
ifjabb Hans Holbein vagy Parmigianino egyes festményeinek leírására is vállalko-
zott, addig Kassák egyazon alkotó különböző képeiből kiválogatott elemek nyel-
vi megjelöléséből rakta össze azokat a verseit, amelyeket 1965-ben Mesterek kö-
szöntése címmel adott ki. Magától kínálkozó lehetőség az eseményt megjelenítő 
képet szóbeli elbeszéléssé alakítani át. Ezt tette W. H. Auden, amidőn 1938 de-
cemberében Musée des Beaux Arts című költeményét olyan nyolc sorral zárta, 
melyben az idősb Pieter Bruegelnek tulajdonított s a belga főváros Szépművészeti 
Múzeumában látható Ikarosz bukása című, temperával vászonra festett képet írta le. 

2 8 KOSZTOLÁNYI Dezső: Sötét bújócska. Az írásokat összegyűjtötte és a szöveget gondozta R É Z Pál. Szép-
irodalmi, Budapest, 1974. 97., 367. 

2 9 Reter KRÜGER: Bevezetés a művészettörténeti elbeszéléskutatásba: a festészet és a költészet határai. 
Ford. RÓZSAHEGYI Edit. In T H O M K A Beáta (szerk.): Narratívak 1. Képelemzés. Kijárat, Budapest, 1 9 9 8 . 

1 0 0 - 1 0 1 . , 1 0 6 . , 1 1 4 . 
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Az a dolgozatom, melyet első változatban Nem hallott dallamok és nem látott fest-
mények címmel 2000-ben közöltem,30

 m a j d egy amerikai kötet számára dolgoz-
tam át, különbséget tett elképzelt és valódinak nevezhető festmények leírása kö-
zött. Ezúttal olyan szöveget választottam ki, amelynél nem érvényesíthető ilyen 
különbségtevés, Wallace Stevens 1919-ben megjelent Anecdote of the Jar című köl-
teményét. E kiváló amerikai szerző verseit általában nehezen megfejthetőnek 
szokás tartani. Ismeretes, hogy a The Emperor of Ice-Cream (1922) két szakaszának 
végén szereplő sor - „The only emperor is the emperor of ice-cream" (Tandori 
Dezső szelídített átköltésében „Az egy igaz úr a fagylaltok ura") - miatt egy üzle-
ti cég a reklámozás lehetőségét keresve az iránt érdeklődött, helyesli vagy elítéli-e 
a szerző a fagylaltevést.31 A korsóról írt szöveg nyelvhasználatát is talányosnak 
vélték egyes olvasók. A cím akár Whistler korábban idézett állítását is fölidézheti, 
mintegy utalva a költészet anekdotikus hagyományára, amelyet a vers zárójelbe 
tesz, amennyiben kizárja, hogy egyértelműen megfejtsük a történet tanulságát. 

Anecdote of the Jar 

I placed a j a r in Tennessee, 
And round it was, upon a hill. 
It made the slovenly wilderness 
Surround that hill. 

The wilderness rose up to it, 
And sprawled around, no longer wild. 
The jar was round upon the ground 
And tall and of a port in air. 

It took dominion everywhere. 
The jar was gray and bare. 
It did not give of bird or bush, 
Like nothing else in Tennessee. 

A töltelékszóval („mondhatom") bővített magyar fordítás jelentősen csökkenti a 
többértelműséget - különösen a második és harmadik szakasz második felében, 
például azáltal, hogy kizárja a „port" szó „kikötő"-re utaló jelentését. Nem Tan-
dori Dezső munkájának alkalmi hiányosságáról van szó, de arról az általános 
gyakorlatról, amelynek eredményeként a magyar olvasó csakis halvány fogalmat 
alkothat magának a külhoni avant-garde nyelvi kezdeményezéseiről. Igaz, a korsó 
és a vadon viszonya még így is nehéz föladat elé állítja az értelmezőt: 

3 0 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Nem hallott dallamok és nem látott festmények: társművészetek a romantikus szép-
prózában. Literatura 2000. 108-132. 

31 Wallace STEVENS: iMters. Selected and ed. Holly STEVENS. University of California Press, Berkeley 
/Los Angeles/London, 1996. 501-502. 
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Anekdota a korsóról 

Egy kerek korsót kitettem 
Egy dombra Tennesseeben. 
A lompos vadon, mondhatom, 
Körül is vette szépen. 

A vadon felnőtt, kiterült 
Körötte, nem volt már vad. 
Korsó, kerek, a föld felett, 
Magas kapu a légben. 

Teret hódított mindenütt. 
A szürke, csupasz korsó. 
Se bokor, se madár, magában áll 
Egy korsó Tennesseeben. 

1943-ban kiadott könyvében a jelentős költő és értekező, Yvor Winters cáfolni 
igyekezett az addig létrejött értelmezéseket. Stanley R Chase 1930-ban azt állítot-
ta, hogy e költemény „nem szándékszik többet sugalmazni, mint azt, hogy az erő-
sen pallérozott (civilized) ember számára a kézművesség legegyszerűbb terméke 
is magasabb rendű a természetnek bármely nagy kiterjedésű megműveletlen da-
rabjánál". Öt évvel később Howard Baker azzal érvelt, hogy a korsó „megfelelően 
jelképezi az embernek a természet fölötti uralmát". E két elődjével szemben Winters 
azt hangoztatta, hogy a költemény címében megjelölt tárgy „közönséges és ter-
méketlen".32 Negyedszázaddal később Stevens korai költészetének egyik elemző-
j e a következőképpen jellemezte a verset: „a beszélő szeretné a vad természetet 
csendéletté rendezni. Sikere részleges, de a művészet és a képzelet legalább olyan 
rend képzetét hozza létre, mely kapcsolatot teremt a beszélő és a mindenütt szét-
terülő valóság között".33 A csendéletre utalásból azt lehet sejteni: e magyarázat-
nak a készítője tisztában volt azzal, hogy Stevens esszéket írt francia kortársainak 
festményeiről, értekezett általában a különböző művészeti ágak s különösen fes-
tészet és költészet viszonyáról, Rembrandt, Poussin, Claude (le Lorrain), Watteau, 
Chardin, Fragonard, Corot, Cézanne, Dufy, Picasso és Braque művészetéről, és 
szöveget írt Marcel Gromaire 1949-ben New Yorkban megrendezett kiállításának 
képjegyzékéhez. Ezt tekintetbe véve, meglepő, hogy a képiségnek napjainkban a 
fiatalabb magyar értekezők által is szívesen idézett elméletírója, W. J . T Mitchell 
a bibliai utalás megemlítése után „a nőnemű másik képe"-ként jellemzi a korsót.34 

Magyarázatát csorbítja, hogy pontatlanul idézi a címet. Úgy véli, hogy a költe-

32 Yvor W I N T E R S : In Defense of Reason. Alan Swallow, Denver, 1 9 4 7 . 4 3 6 - 4 3 7 . 
3 3 Robert B U T T E L : The Making of Harmonium. Princeton University Press, Princeton, N J . , 1 9 6 7 . 1 6 6 . 
3 4 W . J . Т . M I T C H E L L : Picture Theory. 1 6 6 - 1 6 8 . 
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mény élén az Egy korsó anekdotája cím áll, holott a határozott névelő arra is ösztö-
nözheti az olvasót, hogy valamely műalkotásra, akár csendéleten látható cserép-
edényre utalást sejtsen. Az Ézsaiás próféta könyvének hatvannegyedik részében előfor-
duló mondat - „Most annakokáért, Uram, te mi Atyánk vagy, mi pedig sár vagyunk; 
te mi teremtőnk vagy és mi mindnyájan a te kezednek munkája vagyunk"35 - a te-
remtés világiasított átértelmezéséhez szolgáltat kiindulópontot. A vers olvasóját a 
Stevens által ismert angol változat a magyarnál is jobban eligazítja, hiszen az Urat 
a cserépedény készítőjének nevezi: „But now, О LORD, thou art our father; / we 
are the clay, and thou our potter; and we / all are the work of thy hand."36 A terem-
tés világiasított újrafogalmazásakor a költő ösztönzést meríthetett az általa ismert 
csendéletekből, melyek közül tulajdonában is volt Braque egyik ilyen műfajú 
alkotása.37 Az értelmezők több költeményét is szóba hozták a kubista festészettel. 
Renato Poggioli, az avant-garde elméletírója a Férfi kék gitárral (The Man with the 
Blue Guitar) című, kötetben 1937-ben megjelent, a művészetről önértelmezést 
megfogalmazó sorozatról magát a szerzőt is megkérdezte, s a következő választ 
kapta Stevenstől: „Picassonak nem egy bizonyos festményét láttam magam előtt".38 

Számos más verse is bizonyítja, hogy erősen foglalkoztatta képzőművészeti alko-
tások nyelvre fordítása és tökéletesen tisztában volt e művelet akadályaival. Ter-
mészetesen az Anecdote of the Jar nemcsak kép és írás viszonyára vonatkozhat, de 
arra is, mennyiben utal a műalkotás saját magára, illetve arra, ami rajta kívüli. 
Más szóval, miként vonható meg a határ a megjelölt és a jelöletlen tér között. Eny-
nyiben a költemény mintegy cáfolja azt a még napjaink igényes elméletírói által 
is terjesztett hiedelmet, mely szerint „a műalkotások tárgyak".39 

Egy képnél lényegesen nehezebb valamely zeneművet leírni. Hihetőleg erre is 
utal Emily Dickinsonnak 1860 körül készített, mindössze két szakaszos költemé-
nye, mely az orgonamuzsikát nagy hatású, ám szavakra átválthatatlan, nyelvként 
nem érthető beszédként jellemzi: 

I've heard an Organ talk, sometimes 
In a Cathedral Aisle, 
And understood no word it said -
Yet held my breath, the while -

A legtöbb zenére hivatkozó költői szöveg inkább csak ürügyként szerepelteti e 
másik művészetet. Kassák kötetben először 1963-ban közölt verse, az Honegger ze-
néjét hallgatom voltaképp Jeanne d'Arc alakját idézi meg, és Illyés vagy Szabó Lőrinc 

35 Szent Biblia. Magyar nyelvre fordította KÁROLI Gáspár. Brit és Külföldi Biblia-Társulat, Budapest, 
1 9 1 4 . 6 2 2 . 

SE The Holy Bible. T h e British and Foreign Bible Socciety, Cambridge, 1879. 519. 
37 Vallace STEVENS: letters. 5 4 5 . 

38 1. m. 1 9 9 . , 7 8 6 . 
39 Niklas LUHMANN: Art as a Social System. Trans. Eva M . K N O D T . Stanford University Press, Stanford, 

C A , 2 0 0 0 . 1 5 6 . 
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költeménye, a Bartók (1955), illetve a Mozart hallgatása közben (1956) sem vonat-
koztat valamely meghatározott zenei alkotásra. E. 'Г. A. Hoffmann példája azt su-
gallja, hogy valamely zenemű nyelvi magyarázata olyan szakértelmet tételez föl, 
amelyet általában csak a zenei tevékenységet folytató mondhat magáénak. Ezzel 
is indokolható a föltevés, mely szerint irodalom és zene összehasonlítójának cél-
szerűbb szöveg megzenésítésével foglalkoznia. 

Mi is történik egy irodalmi művel, ha megzenésítik? A Magyar Zenetudomá-
nyi és Zenekritikai Társaság II. tudományos ülésszakán, 2004. október 10-én el-
hangzott előadásomban három dalmű elemzésével próbáltam megvilágítani azt, 
mit is jelenthet irodalomnak zenére fordítása.40 Ezúttal egy költemény kétféle meg-
zenésítését igyekszem mérlegelni. Az Erikönig néven ismert ballada voltaképp 
A halászni (Die Fischerin) című daljáték (Singspiel) betétverse. Ezt az egyfelvonásos 
művét 1782-ben fejezte be Goethe, s még ugyanebben az évben mutatták be sza-
badtéri előadásban. Prózai szövegébe a költő korábban írt verseket iktatott be, 
melyek közül az első szól a rémkirályról. Mintája Herder dánból fordított Herr 
Oluf című balladája volt. 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. 

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 
Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif? -
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir; 
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir; 
Manch bunte Blumen sind an dem Strand, 
Meine Mutter hat manch gülden Gewand." -

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 
Was Erlenkönig mir leise verspricht? -
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; 
In dürren Blättern säuselt der Wind. -

4 0 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Zene és szöveg három huszadik századi dalműben. Magyar Zene 2000. 43. I 
35-64. 
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„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? 
Meine Töchter sollen dich warten schön: 
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn, 
Und wiegen und tanzen und singen dich ein." -

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? -
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau; 
Es scheinen die alten Weiden so grau. -

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt!" -
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! 
Erlkönig hat mir ein Leids getan! -

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, 
Er hält in Armen das ächzende Kind, 
Erreicht den Hof mit Mühe und Not; 
In seinen Armen das Kind was tot. 

Vas István átköltésének ódivatúan körülményeskedő nyelvhasználata úgy ad hoz-
zá a szöveghez s úgy von el belőle, hogy a biedermeier zsebkönyvek közhelyei-
nek szintjére süllyeszti Goethe versét. Túlzás nélkül lehet azt állítani, hogy a né-
metül nem tudó olvasót közelebb viszi a költeményhez a legjobb megzenésítés, 
mint a magyar változat: 

Ki nyargal a szélben, az éjen át? 
Egy apa az, ő viszi kisfiát, 
Karjába szorítja gyermekét, 
átadja teste melegét. 

- Fiam, mért bújsz az ölembe, ki bánt? 
- Apám, nem látod a viliikirályt? 
Koronája fehérlik, uszálya suhan, 
- A köd gomolyog, csak a köd fiam. 

„Jöjj hát velem, édes gyermekem! 
Játszhatsz gyönyörűen énvelem, 
mutatok majd tarka virágokat, 
anyám arany ruhákat ad." 
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- A p á m , j a j , apám, mondd, hallod-e már, 
mit ígér suttogva a viliikirály? 
- Fiam, csak csitt, ne mozogj, ne beszélj: 
a száraz avart zizzenti a szél. 

„Most, szép fiú, jó fiú, jössz-e velem? 
A lányaim ápolnak majd szelíden. 
Már jár ják az éjben táncaikat, 
s álomba táncolnak, dúdolnak." 

- Apám, jaj , apám, nézd, ők azok, 
a villi-királykisasszonyok! 
- Látom, fiam, ott fehérlenek 
a sűrű sötétben a vén fűzek. 

„Szeretlek, a szépséged ingerel: 
eljössz, vagy erővel viszlek el." 
- Apám, most bántott, ja j , de fáj! 
Megfog, nem ereszt a viliikirály! 

Borzongva az apa üget tovább, 
karolja nyöszörgő kisfiát, 
A ház kapuján bajjal bedobog: 
karjában a gyermek már halott. 

1815-ben Franz Schubert, 1818-ban Carl Loewe kiemelte a daljátékból e balladát 
és a már megzenésített szövegéhez új zenét írt. Goethe zenésze, Johann Friedrich 
Reichardt (1752-1814) 1794-ben jelentette meg a saját változatát. Schubert alko-
tását Loewe még aligha ismerhette saját művének létrehozásakor, mert az egy év-
vel fiatalabb pályatárs dala csak később látott nyomdafestéket. 

A zeneszerzők gyakran változtatnak a szövegen. Bartók is így járt el, nemcsak 
Balázs Béla, de még Ady műveinek megzenésítésekor is. Az a tény, hogy Schubert 
mindössze az ötödik szakasz utolsó sorának a kezdőszavát („Und") az ismétléskor 
cserélte ki másikkal („Sie"), Loewe pedig érintetlenül hagyta a szöveget és csak a 
ballada műfajához illő ismétlésekhez folyamodott, hihetőleg a Goethe iránt meg-
nyilvánuló kivételes tisztelettel is magyarázható. Az egymást váltogató megszóla-
lók szinte kínálták a lehetőséget, hogy a zeneszerzők a rondóformához folyamod-
janak. A szakaszos (strofikus) megzenésítés helyett mindketten végigkomponált 
dalt alkottak, s ez a korszakban inkább előremutató, mint értékőrző jellegzetes-
ségnek számíthatott. Talán még azt sem nagy túlzás föltételezni, hogy a négy be-
szélőt szerepeltető ballada segítette eltávolodni a két zeneszerzőt egy olyan meg-
szokástól, amely széles körben elterjedt a dalszerzésben. 
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Arra a kérdésre, mi is a viszony a két dal hatástörténete között, nem lehet egy-
értelmű választ adni. Az énekes Fischer-Dieskau úgy találta, hogy Loewe dala 
„a Schubert-darab tragikumát el nem érő" megzenésítés.41 Elképzelhető, hogy 
Schubert művét a romantika, Loewe dalát viszont a biedermeier megnyilvánulá-
saként fogjuk fel? Nem hiszem, hogy szerencsés volna ilyen véleményt megfogal-
maznunk, de érdemes arra emlékezetni, hogy romantika s biedermeier viszonya 
is a művészetek alakulásának ellentmondásaira irányíthatja a figyelmet, hiszen a 
biedermeiert egyaránt lehet visszalépésként, illetve a korábbi meghaladásaként 
értelmezni. 

Richard Taruskin a nyugati zene történetének ez idő szerint legújabb áttekinté-
sében a következő megállapítást teszi: „Loewe nyilvánvalóan (clearly) inkább 'hisz' 
a költemény természetfölötti tartalmában, mint Schubert."42 Ha a természetfö-
löttibe vetett hitet a sötétnek nevezett középkor meghaladott világával társítjuk, 
akkor Schubert műve előrelépést példázhat Loewe megzenésítéséhez képest, 
amennyiben viszont a hihetetlennek (irracionálisnak, fantasztikusnak) Coleridge, 
E. T A. Hoffmann, Charles Nodier, Goya, Füssli és mások által megjelenített vi-
lágát, pontosabban annak romantikus értelmezését, a tudattalan mélylélektani 
felfogásának előzményeként értelmezzük, akkor éppen Loewe művét lehet újsze-
rűbbnek minősíteni. Érdemes megjegyezni, hogy az énekes és a zenetörténész egy-
aránt meglehetősen irodalmias érvhez folyamodik a dalok mérlegelésénél, ami a 
kultúratudomány korában nem éppen meglepő. Irodalmárként némileg gonosz-
kodva megfogalmazhatom a gyanút, hogy valamely művészet jelrendszerének saját 
belső alakulása alapján egyáltalán nem bizonyos, hogy egyértelműen el lehet dön-
teni, a szóban forgó két mű közül melyik képviseli az élharcot. Vajon nem igaz-e, 
hogy többféle történeti távlat létezik, s ami az egyik felől tekintve előremutató-
nak vélhető, az esetleg egy másik értékrend alapján értékőrzőnek minősülhet? 
Valamely műalkotás újszerűsége a befogadói tapasztalat függvénye. Talán még az 
a kérdés is föltehető: nem létezik-e jelentős maradi művészet. A tizenkilencedik 
század második felére talán már elavulttá vált műfajokat, balladát s elbeszélő köl-
teményt alkotó Arany János költészetére éppúgy lehetne gondolni, mint Giorgio 
Morandi irányzathoz bajosan kapcsolható festészetére. Aligha lehet megnyugta-
tó az olyan érvelés, mely Mednyánszky vagy Csontváry festészetét öntörvényűnek 
(autochtonnak) minősíti. Emily Dickinson rendkívül eredeti versei semmiképpen 
nem nevezhetők maradinak, de az általa az utókorra hagyott 1775 rövid s szinte 
kivétel nélkül címtelen, töredékszerű szöveg nem helyezhető el olyan föltétele-
zett fejlődéstörténetben, amely a romantikától a szimbolizmus vagy a szabad vers 
felé vezet. E példa általánosabb tanulsággal is szolgálhat, hiszen az amerikai köl-
tő öröksége jórészt azután került nyilvánosságra, miután már megfogalmazták a 
modernnek nevezett költészet említett fejlődési irányait. 

41 Dietrich FISCHER-DIESKAU: A Schubert-dabk nyomában: Születésük - világuk - hatásuk. Ford. Tandori Dezső. 
Gondolat, Budapest, 1975. 66. 

42 Richard TARUSKIN: The Oxford History of Western Music. Oxford University Press, Oxford, 2 0 0 5 . 3 : 1 5 8 . 
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Visszatérve a zenei példához, célszerű elkerülni egy félreértést. A vitának nem 
az a tárgya, vajon Schubert vagy Loewe volt-e a nagyobb zeneszerző. Két mű össze-
hasonlításáról van szó, mely a következő kérdéseket veti föl: melyik dal értelme-
zi mélyebben a költeményt, s mi a viszony történeti és művészi érték között. A vá-
lasz nem könnyű, s ez újfent bizonyítja, milyen sok akadállyal kell számolnia 
annak, aki különböző művészeti ágak megnyilvánulásait próbálja együtt, ponto-
sabban egymással párhuzamosan, különböző tudományok szempontjait érvénye-
sítve vizsgálni. 



Mezősi Miklós 

A „BORISZ GODUNOV-SZÜZSÉ": TÖRTÉNET(ÉS)ÍRÁS* 

- Az autoritativ elbeszéléstől a művészi szkepszisig: Karamzin, Puskin 
és Muszorgszkij feldolgozásai -

Az orosz történetírásban hagyományosan szmutánák, „zavaros időszaknak" neve-
zett évtizedek1 három legmarkánsabb, művészi szempontból a legerőteljesebb 
feldolgozásának2 mindegyike különböző szemléletet és műfajt képvisel, ám egy 
dologban mindannyian egyek: a kérdéses időszak adekvát elbeszélésére illetőleg 
megjelenítésére Borisz Godunov cár uralkodói pályáját és e pálya kontextusát -
röviden a „Borisz Godunov-szüzsét" - választották a legalkalmasabbnak. A „Borisz-
szüzsének" Oroszországban a 19. század első évtizedeiben két, az orosz irodalom 
további fejlődését meghatározó módon befolyásoló változata született. Az egyiket 

" E tanulmány Az autoritativ elbeszéléstől a váratlanság poétikájáig (és tovább...) című előadásomon ala-
pul, amelyet 2005 októberében tartottam a Pannon Egyetemen megrendezett II. Veszprémi Re-
génykollokviumon. Jelen írás a konferencia-előadás átdolgozott és jegyzetekkel, hivatkozásokkal 
bővített szövege. A tanulmány a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjpályázata keretében készült 
egy nagyobb kutatási projekt részeként: A „zavaros időszak" a XIX. századi orosz kulturális hagyomány-
ban (Karamzin, Puskin, Muszorgszkij). A Borisz Godunov-szüzsé a historiográfia, a krónikás dráma és a tör-
ténelmi opera tükrében. Az ösztöndíjpályázat nyilvántartási száma: BÖ 133. 

1 A modern történettudomány смута vagy смутное время névvel általában a Borisz Godunov t rónra 
lépésétől (1598) az első Romanov megkoronázásáig (1613) terjedő korszakot illeti, jóllehet a szmuta 
kezdetét illetően megoszlanak a vélemények: van, aki 1591-től, Dmitrij cárevics, Rettenetes Iván 
legkisebb fia halálától, van aki Rettenetes Iván halálától, 1584-től számítja a „zavaros idők" kezde-
tét. Lásd erről Mihail H E L L E R : Az orosz birodalom története. Orosz történelem I. Fordította BALOGH M. és 
PÁLL E. Osiris Kiadó, Bp., 1996. 249-252., illetve 164-210., valamint Ruszlán SZKRINNYIKOV: AZ orosz 
birodalom születése. Fordította SZILI S . Maecenas, Bp., 1997. 240-308. Az orosz történelemben m é g 
a 17. századi egyházszakadás és a sztreleclázadások kora (a Hovanscsina témája) is minden tekintet-
ben „megfelel" и szmuta elnevezés támasztotta követelményeknek (az opera I. felvonásában Saklovi-
tij feljelentésében is előfordul ez a szó: „А станет смута на Руси..." [Zavaros időszak köszönt Orosz-
országra]. A 20. század politikai szótárában újra felbukkan ez a szóhasználat: „szmutának" 
nevezték az 1917-es bolsevik forradalmat követő időszakot, de az 1980-as évek második felét is, 
amikor megindult a Szovjetunió szétesése. Emlékezetes még, hogy az 1990-es évek első felének 
orosz publicisztikájában Borisz Jelcin államelnökségét hasonlították a „szmutához", őt pedig egye-
nesen „Borisz cárnak" titulálták. 

2 Ugyancsak a „zavaros idők" a témája Schiller Demetrius című töredékes drámájának, csakúgy mint 
az orosz történelmi színművet feltámasztó Alekszej Tolsztoj drámatrilógiája, az 1866 és 1870 kö-
zött keletkezett Rettenetes Iván halála, Fjodor Ivanovics cár, Borisz cár című drámaciklus. Sem ez a tri-
lógia, sem Schiller drámája műfajpoétikai szempontból nem képviseli a puskini történelmi d ráma 
folytatását. (Az utóbbi már csak erősen töredékes volta folytán sem vonható be érdemben a „Borisz-
szüzsé" interpretációjába.) 
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(ez Oroszországban a téma legelső irodalmi feldolgozása volt), az Orosz Imperátor 
Udvari Történetírója, Nyikolaj Karamzin tizenhárom kötetes történeti munkájá-
nak, Az orosz állam történetének utolsó előtti kötete tartalmazza. A másik változat 
Alekszandr Puskin első színpadra írt alkotása, a Borisz Godunov című „romantikus 
tragédia".3 A Borisz Godunov-történet említett feldolgozásai pedig inspiráló 
pretextusai voltak a témát az 1860-as évek végén, illetve az 1870-es évek elején4 

az operaszínpadra helyező Muszorgszkij-operának. 
E tanulmányban arra a kérdésre keresem a választ, hogy értelmezhető-e műfaj-

poétikai szempontból definitív közösség a Karamzin-Puskin-Muszorgszkij szerző-
hármas Borisz Godunov-feldolgozásai között, és ha igen, akkor mi fogja össze ezeket 
a feldolgozásokat egy történetté. Tételezzük fel, hogy egy ilyen „történet" létezik -
és tételezzük fel azt is, hogy ezt a történetet nem egyedül az őt alkotó egyes elbe-
szélések közös tematikája tartja egyben; ekkor, ha a „Borisz-szüzsének" nevezett 
történetünket metaforikusán egy napnak fogjuk föl, ez a nap az autoritativ elbe-
szélés pillanatával kezdődik (Karamzin narratívája), delelője a váratlanság-frag-
mentáltság poétikája (Puskin tragédiája), leáldozása végül a személyiség széthul-
lása poézisének nagyszabású művészi kísérlete5 (Muszorgszkij operája). Részben 
terjedelmi, részben koncepcionális okokból ebben a cikkben elsősorban Puskin 
tragédiájára fogok koncentrálni és arra, hogy Puskin miképpen lép dialógusba a 
karamzini historiográfiával. 

Karamzin a felvilágosodás kori történetírás keresett, szkeptikus és némiképp fa-
talista felülvizsgálatával a historiográfia körüli régi vitában - retorika kontra „ob-
jektív" tudományos leírás - egyfajta köztes álláspontra helyezkedett, amennyiben 
a két aspektus egyesítésével egy olyan új típusú történetírást kívánt létrehozni, 

3 Puskin 1825 novemberében, nem sokkal a dekabrista felkelés előtt fejezte be a Borisz Godunovot, 
de a darab először csak 1831-ben jelent meg nyomtatásban. A költő a száműzetésből 1826-ban tör-
tént visszatérése után többször is felolvasta műv ét ismerősei körében, ám színpadon a darabot elő-
ször csak jóval a halála után, 1870-ben mutatták be. 

4 A Borisz Godunov opera két autentikus szerzői változatban létezik. Az első változat az 1869 decem-
berében befejezett ún. ős-Borisz, melyet 1871 februárjában a pétervári Mariinszkij Színház igazga-
tósága elutasított. A gyökeresen átdolgozott változatot 1874. január 27-én mutatta be a Mariinszkij 
Színház. A két változat radikálisan különbözik egymástól; e különbség mibenléte és az, hogy ez mi-
ként jelenik meg a - valóságos, vagy feltételezett (eszményi) - zenei színpadon, a Muszorgszkij-
szakirodalomnak az egyik „kérdések kérdése" (lásd Robert TARUSKIN: Musorgsky. Eight essays and an 
Epilogue. Princeton, N . J . : Princeton University Press, Princeton, N . J . 201-209., Caryl E M E R S O N -

Robert William O L D A N I : Modest Musorgsky and Boris Godunov. Myths, Realities, Reconsiderations. Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1994. 67-90., David BROWN: Musorgsky. His IJfeand Works. Oxford 
University Press, Oxford, 2002. 1 17-139.). A vita (olykor inkább spekuláció) egyébként nem annyi-
ra arra fókuszál, hogy a két szerzői változat közül melyik az irányadó (az „ós-Borisz" csak elvétve 
jelenik meg az operaszínpadokon), mint inkább arra, hogy az átdolgozással járó húzásokat tiszte-
letben kell-e tartani mint a szerzői akarat megnyilvánulásait, s ha igen, ez a tisztelet medd ig ter-
jedjen. 

5 Alekszandr Szolzsenyicin a GUlMg-szigetvilág műfaját „kísérletként", „művészi-tudományos kísér-
letként" határozta meg (опыт художественного исследования). Nem lehet nem észrevenni a szol-
zsenyicini definícióban a lezáratlanságra törekvés szándékát, nemkülönben az áthallást az „an essay 
at an ..." kezdetű címmel induló írásművekre. 
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ami egyszerre volt „igaz" és elfogult, a kor mércéjével mérve tudományos szem-
pontból megbízható és egyben „olvasmányos" is. Az orosz állam története abban az 
időszakban keletkezett, amikorra a történeti ábrázolásban addig döntő szerepet 
vivő retorikai hagyomány megszakadt (ez lényegében már a 18. század második 
felében megtörtént), és amikor - Karamzin historiográfusi fellépésével nagyjából 
egy időben - kialakulóban volt a professzionális, a tudományos történeti gondol-
kodás, vagyis a történetírást mindinkább kezdte felváltani a történettudomány. 
A történetírás műfajának e háttérbe szorulása értelemszerűen magával vonta min-
denfajta fikcionális elem kiszorulását - sőt szinte „kitiltását" - a historiográfiai 
munkákból. Az erőteljesen retorizált (a „belső", az olvasót megszólító retorikával 
operáló) karamzini historiográfia a maga korában félig-meddig anakronisztikus 
jelenségnek számíthatott: az egyes kötetekhez csatolt, gondosan archivált Meg-
jegyzések ben feltüntetett roppant tömegű adatolt dokumentum és a főszövegben 
elbeszélt történetekbe beágyazott lélektani és morális indítékok összességében 
sajátosan dualisztikussá szervezik Az orosz állam történetét. Karamzin valóságos je-
lentőségét azonban - és nem egyedül az övét, hanem ama történetírói hagyomá-
nyét, amelynek б maga is bevallottan adósa volt, ti. a görög-római tradíciót - ma 
a történetírás versus történettudomány vita ingájának vissza-visszalengeni kezdő 
mozgása világítja meg. Napjainkban ui. mintha a 18. század vége-19. század ele-
je óta hegemóniát élvező antiretorikus hagyomány ellen irányuló fordulat érle-
lődnék a történettudomány önértelmezésében: „A retorika irányába tett fordulat 
a történeti tudás narratív struktúrájába való azon belátáson alapszik, melyet az 
analitikus történetfilozófia dolgozott ki."6 

Témánk szempontjából különös jelentősége van annak, hogy a „Borisz-szüzsé" 
mindhárom említett feldolgozását sui generis az - írás útján kanonizált - hagyo-
mány generálja. A kérdés itt az, hogy mi történik a hagyománnyal, amikor a tradíció 
rögzített (írásos) formát nyer. A szóbeliség-írásbeliség dichotómia mint elsődle-
ges kultúra-interpretációs tényező fontosságára már a fiatal Nietzsche is felhívta 
a figyelmet baseli egyetemi előadásaiban.7 Nietzschének a szóbeliség-írásbeliség 
szembeállítására (valójában az orális felől az írott irodalomhoz vezető út történeti 
modellezésére) épülő irodalomtörténeti alapvetését j ó félévszázaddal később Olga 
Frejdenberg bontja majd ki és rendezi egységes műfajelméleti koncepcióba.8 

„A szó története elválaszthatatlan a szubjektumképződés történetétől. A szó sze-
mantikai története párhuzamos az emberi önmegértést szolgáló szövegképzés 
eszközrendjének kialakulásával: mítosz, szertartás, vallás, népköltészet, költészet, 
próza, tudomány. Ezt fejti ki [...] Frejdenberg a görög klasszikus hagyomány 

6 Jörn R Ü S E N : „ A történelem retorikája." In T H O M K A Beáta (szerk.): A kultúra narratívái. (Narratívák 
3.) Kijárat, Bp., 1999. 40. 

7 Friedrich N I E T Z S C H E : „ A görög irodalom története." In N Y Í R I Kristóf-SzÉcsi Gábor (szerk.): Szóbeli-
ség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérostól Heideggerig. Áron Kiadó, Bp., 1998. 
21-37. 

8 Ольга Михайловна ФРЕЙДЕНЬЕРГ: Поэтика сюжета и жанра. Ленинград, 1936 [19772 Лабиринт, 
Москва] 
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alapján [...]. A morfológia szintaktikai szemléletét a történeti szemantika morfo-
lógiai szemlélete váltja le."9 

Amióta a „történelmet" megörökítik - vagyis a történetírás megszületése óta - , 
mindig kemény harc folyt és folyik e megörökítés fölötti ellenőrzés megszerzésé-
ért: mindegyik történeti korszak rendre kisajátítja a maga számára a róla szóló 
történetírást. Az irodalomnak mindig is létérdeke volt, hogy tisztázza önnön vi-
szonyát a hagyományhoz, és éppen a történetírás az a műfaj, amely az irodalom-
nak erre a problémájára kínál hermeneutikai választ, amikor szelektálás révén -
történeti - hagyományt alkot, értelmeezi azt, és kánont hoz létre belőle, hogy majd 
a történetíró-utódok ehhez a hagyományhoz képest artikulálják, határozzák meg 
önnön alkotói pozíciójukat. 

Karamzin olvasójának a figyelmét nem kerüli el a jellegzetes elbeszélői néző-
pont és dikció: ez a fajta narratív státusz nem annyira Thukydidés szikárnak ható, 
szenvedélyes és kíméletlen logikával végigvitt „többszólamú retorikájára" emlékez-
teti olvasóját, mint inkább - az elbeszélés bizonyos pontjain - Tacitus pszichológiai 
elemzéssel kevert erkölcsrajzra épített narrációjának komor, olykor keserű tónu-
sú történelmi pátoszára. Ha összehasonlítjuk Karamzin és Puskin „történészeit" 
- Az orosz állam története elbeszélőjét és a Borisz Godunov-dráma krónikás-szerze-
tesét - , azt találjuk, hogy némelyik vonásában Pimen feltűnő analógiát mutat a 
historiográfus Karamzinnal. (Persze nem a szüzsét generáló „felbujtóként", hanem 
mesemondó-logográfusként, erkölcsfilozófusként játszva el az „orosz historiográfia 
atyjának" szerepét.) 

Puskin történelmi tragédiájában a karamzini pretextus egyik meghatározó 
elemének számító történelmi pátosz szisztematikus dekonstrukciójával állunk szem-
ben. Az egyes jelenetek elrendezésének módja a költő ironikus és szkeptikus atti-
tűdjéről tanúskodik. A politikai-hatalmi küzdelemben résztvevők dikciójának a 
pátosza hamissá válik a darab poiésziszének a tükrében, minélfogva e szereplők 
megnyilatkozásait eleve szkepszissel kell, hogy fogadjuk. A darabban egyetlen jele-
net van, amelyik nem ezen a szinten dekonstruálódik: ez Pimen és Grigorij jelene-
te a kolostorban. Pimen alakjában Puskin mintha a historiográfus és a történet-
író emléke előtt tisztelegne - kérdés, hogy Karamzin vagy esetleg Az orosz állam 
történetének lapjain hivatkozott elődök (Livius, Tacitus és a többiek) emléke előtt? 
A költő a Csudov-kolostor krónikásának alakjában alighanem a történetírásnak 
mint műfajnak állít emléket. A két elnevezés - historiográfus, illetve történetíró -
felfogásunkban lényegi különbséget takar, ami a Borisz Godunov-szüzsé sui generis 
eltérő feldolgozásai közötti választóvonalra utal. A Tacitus művészi hitvallásaként 
számon tartott, ám a római történetíró komor szenvedélyének áldozatul eső, utóbb 
a puskini történelmi tragédia művészi perspektívájában új életre támadó történet-
írói alapelv, a sine ira et studio10 szövegszerűen, költői allúzió formájában jelenik 

9 KOVÁCS Á rpád : „A költői beszédmód diszkurzív e lmélete ." In KOVÁCS Árpád-N.AGY István (szerk.): 
A szótól a szövegig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből. (Diszkurzívák) 
Argumentum, Bp., 1999. 11-66. 

10 „harag és részrehajlás nélkül" - BORZSÁK István fordítása. 
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meg Grigorij monológjában a kolostorjelenetben. Puskin mintha analógiát von-
na Karamzin és Pinten között: valamilyen formában - kimondva-kimondatlan -
mindkét historiográfus Tacitus követőjének vallja magát. Puskin ezt a különös ál-
lapotot billenti vissza a krónikaíró Pimen figurájának különös felépítésével, azaz 
a Pimen-figura dekonstrukciójával egyidejű újra-felépítése révén, a tacitusi irány-
ba elindított alak lebontásával és másfelé terelésével. 

A kolostorjelenetet exponáló, Pimen és Grigorij szájából elhangzó monológok 
szövegelemzése megmutatja, hogy a karamzini historiográfia Puskin által végre-
hajtott költői transzformációja - más szóval a karamzini narráció poétikus kezelé-
se - a záloga annak, hogy a historiográfia mélyéről, mint Aphrodité a habokból, 
felmerüljön az újra megírt történet. Grigorij monológjának három utolsó sora -
„Nyugodtan néz igazra s bűnösökre, / A jót s a rosszat egykedvűn veszi, / Nem tud-
ja, mi a részvét és harag" - egyértelmű utalás Tacitus emlékezetes történetírói ars 
poeticájára az Evkönyvek első könyvének első fejezetéből: sine ira et studio. Puskin 
a remekül elrendezett hármas párhuzam révén Grigorijjal kibontatja a tacitusi el-
vet: az antonim-párok az idézet első és utolsó sorában a verssor végén, a középső 
verssornak az élén állnak. Pimennek mind az alakja, mind a dikciója eltéveszthe-
tetlenül visszhangozzák a tacitusi mű első könyve első fejezetének zárómondatát: 
„Inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principa-
tum et cetera, sine ira et studio, quorum causas procul habeo."} 1 Pimen monológjá-
ban az idézett latin szöveg első fele (Inde ... tradere) visszhangzik, majd Grigorij 
monológjának utolsó három sorában mintha a latin mondat második fele villanna 
fel (sine ... habeo). A Tacitus művészi hitvallásaként számon tartott, ám a római 
történetíró komor szenvedélyének áldozatul eső, utóbb, mint látni fogjuk, a puski-
ni történelmi tragédiában a művészi perspektíva rendezőelveként új életre táma-
dó sine ira et studio szövegszerűen, költői allúzió formájában jelenik meg Grigorij 
monológjában, melynek utolsó sora a tacitusi kifejezés szinte szó szerinti fordítá-
sa. Utalásos formában a quorum causas procul habeo vonatkozó mellékmondat is 
„megtalálható" Pimen történetbölcseletében, abban, ahogy a krónikás az általa rög-
zített múltbeli eseményekhez viszonyul. Pimen, tanítványával együtt, itt azt su-
gallja, hogy б senkivel szemben sem elfogult („sine studio"). О, mint az események 
megörökítője, magasan e megörökített események fölött áll, így biztosítva a 
maga számára azt a távoli nézőpontot, ahonnét jól belátja, „ami elmúlt, elvonul 
előttem, / ... / Hullámot hányva, mint az Óceán." Ami elmúlt, elvonul előttem - ez 
kétségkívül Pimen különleges státuszára utal, amit, mint az imént láthattuk, a 
Grigorij-monológ „tacitusi" lezárása még inkább nyomatékosít. Csakhogy a darab 
olvasójában/nézőjében e helyen formálódó Pimen-figurával nemsokára ugyanaz 
történik, mint az Annales első fejezetében a „sine ira et studio" prepozíciós szer-
kezetben megfogalmazott írói hitvallással. Tacitus művében az elfogulatlanság és 

11 „Ezért az a szándékom, hogy Augustusról keveset mondok el, csak uralkodása legvégét, majd 
Tiberius principátusát és a többiét, harag és részrehajlás nélkül, mivel egyikre sincs okom." (TACITUS: 

Évkönyvek 1 / 1 . , BORZSÁK István fordítása.) 
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a haragtól való tartózkodás e tömören exponált kifejezését éppen a harag és az el-
fogultság tördeli szét - ti. a történetíró haragja és elfogultsága. Akárcsak Puskinnál: 
az először a Pimen sugallta, majd a Grigorij-monológban explicitté tett krónikási 
pártatlanságot — mi több, szenvtelenséget — a Pimen-nagymonológ végén vissza-
térő kulcsszó, a „harag" kérdőjelezi meg („megharagítottuk az istent" [прогневали 
мы бога]). E leheletfinom allúzió a legelső tanú arra a haragra és elfogultságra, 
amelyet a történetet író Pimen krónikája hőse, Borisz Godunov iránt táplál. E nem 
direkt szemantikai megfelelésként ható motivikus rekurrencia (гнева > прогнева-
ли мы бога) költői erejének a forrása éppen az allúzió „nem-tökéletes" voltában 
rejlik. Grigorij Pimen haragjáról (illetve annak hiányáról) beszél, Pimen azonban 
nem a saját, hanem Isten haragját emlegeti, aminek kiváltói közé, legalábbis gram-
matikailag, saját magát is odasorolja („magunkra haragítottuk Istent"). A motivikus 
ismétlődés igazi jelentőségét szövegbeni pozíciója világítja meg: а „Прогневали 
мы бога..." kezdetű mondat a nagy Pimen-monológ lezárása, és egyben Grigorij 
felbujtásának első, „kézzelfogható" jele. Pimen Grigorijhoz intézett nagy mono-
lógjának elsődleges szemantikája a lázongó novícius lecsillapításával függ össze. 
Csakhogy Pimennek az „ördög gyötörte", a „kamasz éveitől cellákban hányódó 
szegény barát" megvigasztalására elbeszélt történetei ugyan valóban „az Úr ko-
lostorában" játszódnak, ám főszereplői mind evilági uralkodók (a krónikás így ve-
zeti be a „szent" történeteket: „Gondolj, fiam, a nagy cárokra kissé..."). Pimen két 
„nagy cár" szerzetessé avatását beszéli el, IV., „Rettenetes" Ivánét, illetve fiáét, 
Fjodor cárét. A harmadik cár története helyett, amit itt várnánk, egy rövid, harag-
tól izzó jeremiáda következik: 

Cárunk ilyen nem lesz soha, 
O, iszonyú, sosem látott csapás! 
Magunkra hívtuk,12 bűnösök, az Istent! 
Cár gyilkosát tettük fejedelemmé 
Magunk felett. 

Grigorij elérti a célzást (azonnyomban „Dimitrij cárevics halála felől" érdeklődik), 
s végeredményben ezzel zöld utat kap a harmadik cár szerzetessé avatásának tör-
ténete is. Ez a történet, most már tudjuk, nemhogy nem „marad ki" a pimeni el-
beszélések sorából, hanem éppenséggel a legeslegfontosabb történetté válik - nem 
pusztán a krónikás, hanem most már a költő kezében is. Hozzá kell tenni még, 
hogy a pimeni sugalmazásnak a „puszta", közvetlen felbujtásnál van egy mélyebb, 
a dráma egészének szüzséfejlódését modelláló motivikus párhuzamra alapozott 
rétege is. Borisz Godunov uralkodó-elődei, meséli Pimen, haláluk előtt kolostor-
ba vonultak, ahol rendkívüli és csodás események kísérték szerzetessé avatásukat. 
Az elbeszélő ezen a ponton azonban egyfajta cezúrát, sőt lacunát helyez el: ahe-

12 Sajnos a magyar fordításban a kulcsfontosságú szó, a „harag" (az eredetiben прогневали, „megha-
ragítottuk") elsikkad. 



A „Borisz Godunov-szüzsé" 2 5 

lyett, hogy a hallgató „természetes várakozásának" megfelelően továbbszőné a 
történetet (aminek innentől Borisz Godunovról „kellene" szólnia), egy pillanatra 
mintha „kivárna" és az elbeszélésben soron következő cárnak, történet helyett, mind-
össze egy erősen dehonesztáló célzást juttat. Az így keletkezett hiátus feszültséget, 
izgalmi állapotot indukál a történet hallgatójában, aki most már e hiány miha-
marabbi betöltését sürgeti. „Mi lesz hát a folytatás?" - kérdi e ponton nemcsak 
Grigorij, de a darab olvasója (nézője) is - azaz nemcsak Pimen, hanem Puskin (el-
beszélésének) hallgatója is. A fiatal szerzetes „nyugalmát felkavaró pokoli lázké-
pét" és panaszos lázadását csillapítandó adott pimeni intelem (mire is „int"?...) a 
cárok szerzetessé válásának útjára figyelmeztet, ami az orosz uralkodókat várja 
életük végén.13 Ennek megfelelően az éppen trónon lévő Borisz Godunovból is 
egyszer szerzetes válik majd. . . Pimen tehát nem egyszerűen felbiztatja Grigorijt, 
hanem az eljövendő személycserére való utalás révén a dráma szüzséfejlődésének 
mintegy a modelljére mutat rá: a cárból szerzetessé versus szerzetesből cárrá vá-
lás dramaturgiájára, ami a darab hősei számára mintegy kijelöli a „virtuális szín-
padot".14 

Mindent egybevetve, nehéz tehát elhinnünk, amit belépő monológja végén 
Grigorij állít, hogy ti. Pimen „nem tudja, mi a részvét és harag". Puskin ezzel ta-
lán csak bogarat tesz a fülünkbe (ő maga, ezt fontos megjegyezni, explicit formá-
ban sehol sem ássa alá a pimeni objektivitást), ám pontosan ugyanúgy já r el, mint 
Pimen: ránk, olvasókra (a közönségre) bízza, hogy mit kezdünk ezzel az „informá-
cióval", ami valójában sugalmazás és felbujtás. Ami tehát Karamzinnál (és Tacitus-
nál) még egységes és szétválaszthatatlan volt - a szerző-történetíró és az elbeszélő 
ekvivalenciája - , az a puskini „történet-írásban" („-költésben") már élesen elkülö-
nül egymástól: a darabban szereplő krónikás elveszíti mindentudását, mindenek 
fölött álló pozícióját és azt mintegy a költőre ruházza, aki ennek a révén nyom-
ban „történet-íróvá" (is) válik - ti. a Borisz Godunovról és a „szmutáról" szőtt tör-
ténet autentikus (meg)írójává. Puskinnál tehát szétválik a krónikaíró (historiográfus) 
és a szerző (a „történetet író") szólama: a „sine ira et studio" elve többé már nem a 
krónikás, hanem a költő attribútuma. így tehát a darab krónikása helyett valójá-
ban a költő „előtt vonul el, ami elmúlt, / hullámot hányva, mint az óceán", aki e 
sajátos művészi fogás révén krónikása helyett önmagát emeli ebbe a különleges 
látószöget biztosító pozícióba. 

Karamzin ideologizált történelemolvasata Puskinnál tehát mintha Pimen tör-
ténelembölcseletében, a krónikás egyes megnyilatkozásaiban köszönne vissza. Itt 
érhető tetten Puskin költői transzformációs eljárása: elődjét - aki az б számára 
eredendően történeti kútfő - nem „követi", de nem is „veti el", hanem egy ma-
gasabb szinten, a poétikai transzformáció szintjén újrateremtve építi be történelmi 
drámájába. 

13 Pimen elbeszélése IV Iván megtéréséről valóságos történelmi hagyományra utal: a régi Oroszor-
szágban a cárokat életük végén rituálisan szerzetessé avatták. 

1 4 M E Z Ő S I Miklós: Puskin's "Virtual Scene". Some Aspects of Pidkin's Historiography. Boris Godunov as the 
Trivium on the Way to the Myphonic Novel. Slavica XXXII (2003.) 165-173. 
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Korábbi kutatásaim során a puskini dráma kompozíciójának zenei karakterét 
vizsgálva a darab határkő-jellegére mutattam rá,15 a nyíltszíni drámai összeütkö-
zés hiánya folytán a „virtuális színpad" fogalmának a bevezetésével, ahol a „reá-
lis színpadon" sohasem találkozó ellenfelek zenei szólamok módjára haladnak el 
egymás mellett. Ezt a gondolatot folytatva mutattam rá a drámai hős és vele pár-
huzamosan a drámai műfaj „tévelygéseire" a regényalak, illetve a regényi szüzsé irá-
nyában. A téma teljességre törekvő interpretációja aligha kerülheti meg a megvál-
tás fogalmát, hiszen a Borisz-szüzsé mindhárom vizsgálandó feldolgozásában egy 
üdvtörténetileg értelmezhető szüzséfejlődés áll a fókuszpontban. Puskinnál a Borisz 
Godunovban egy fragmentált állapotban (félbe)hagyott megváltástörténetet kö-
vethetünk nyomon. Ha a puskini „romantikus tragédia" poétikai interpretációja 
során műfaj tipológia és megváltás összefüggéséről beszélünk, ez azt jelenti, hogy 
a megváltás-üdvtörténeti tematika hordozójának a dráma helyett inkább a regény-
próza mint műfaj képzelhető el. A megváltás-kísérletnek e töredezett kidolgozása 
is arra int, hogy Puskin történelmi tragédiájában a „klasszikus dráma" és a regény 
műfaja közötti választóvonalat lássuk. A puskini textus az Istennek Ábrahámmal 
kötött szövetségétől az Evangéliumokig terjedő, nagy kiterjedésű bibliai konnotá-
ciós mező megteremtésével Pimen historiográfusi (de nem autoriális-költői, vagyis: 
nem történet-írói) autenticitását húzza alá. Példaképpen Grigorij „harmadszor 
[kísértő] átkozott álmának" tüzetesebb szövegelemzése rávilágít a Borisz Godunov 
dráma szüzséfejlődésének „üdvtörténeti beágyazottságára". Ez a különös álom 
felidézi Jézus háromszori megkísértését a pusztában. Grigorij álma pontos mása 
Jézus egyik kísértésének (amikor ti. a Sátán az evilági hatalommal és gazdagság-
gal teszi őt próbára), ám a magasból való lezuhanás toposza ezen felül Lucifer zu-
hanásának, a „meredek, nagy torony" pedig Bábel tornyának a konnotációját eme-
li még be a szövegbe. Mindez, az álom elbeszélésében fellelhető további bibliai 
pretextusokkal („pokoli lázkép kavarta fel / az én nyugalmam, az ördög gyötört") 
együtt, a kísértés toposzának biblikus körülbástyázásával - a Gonosz jelenlétére való 
többszörös és nyomatékos utalással („átkozott", „pokoli", „ördög") - a bűnbe-
esés > megváltás>bűnbeesés körforgást exponálja, ami pedig nem egyéb, mint a 
darab szüzséfejlődése. Az újszövetségi görög nyelvben a „kísértést" jelentő szó, 
a peirasmos „próbát", „próbatételt" jelent, s az alapszó, a peiraó ige eredeti jelenté-
se is „megpróbál, megkísérel vmit tenni", „próbát tesz vkivel, próbára tesz vkit", 
modern kifejezéssel: „tesztel vkit", „kiugratja vkivel a nyulat a bokorból" stb. Alig-
ha kétséges a „kísértés", vagy ha tetszik, a „próbatétel" motívumának döntő - min-
dent eldöntő - szerepe a darabban. A kísértés motívuma ab ovo Ledae nyomon 
követhető a Borisz Godunov ban: a dráma Vorotinszkij Sujszkij általi megkísértetésé-
vel indul, amit a Boriszt kísértő népi replikák követnek („nem esdjük tőle ki" stb.), 
majd a kísértés Grigorij különös, saját elmondása szerint őt háromszor is meglá-
togató álmában, illetve a Pimenhez intézett panaszolkodása alakjában jelenik 
meg. A fő kísértés azonban az, ami Grigorijt Pimen részéről éri: a felbujtás. A ki-

ts Lásd az előző jegyzetet. 
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sértés-motívum további megjelenései: Sujszkij kísérti-teszteli Puskin bojárt, majd 
Godunovot, a Bitorló és Marina kísértik egymást, végül Puskin Baszmanovot. Az 
ártatlanság elvesztése itt is szoros korrelációt mutat a Bűnbeeséssel (Marinát pél-
dául „kígyónak" nevezi majd hódolója a szökőkútjelenet végén). A kísértés tétje 
tehát, akárcsak a Szentírásban, az érintetlenség, ártatlanság, más szóval a tiszta-
ság, a szüzesség elvesztése. A kísértés, a próbatétel és az ártatlanság vagy tisztaság 
ilyesfajta összefüggésének talán legnagyobb jelentőségű, az interpretáció előtt nagy 
perspektívákat nyitó költői megjelenítése a darabban a Pimen és Borisz testa-
mentumai közötti feltűnő analógia: az örökhagyó Pimen, Griska mestereként, 
élete alkonyán „pompától s az asszonyok álnok szerelmétől" inti tanítványát, és így 
szól az örökhagyó Borisz intelme (aki annak a Fjodor cárevicsnek a „mestere", 
aki az atyai intés elhangzása pillanatában még a Bitorló riválisa): „Aki megszok-
ta, hogy ifjúkorától / Bűnös érzéki élvben elmerüljön, / Férfivá érve zord s vér-
szomjas az." Mindezzel párhuzamosan, de fordított irányban a krónikás Pimen 
alakja mintegy „lebontódik", a történet írójának a szerepét a figura megalkotójá-
ra ruházva, ezzel, mint mondtuk, maga helyett a költőt „avatva" Borisz Godunov 
történetének egyedül autentikus (meg)írójává. 

A Borisz Godunov drámában a szüzséfejlődés nagy kérdése tehát a megváltás le-
hetősége a bűnbeesés után (vö. például Paul Ricoeur Emlékezet-felejtés-történelem cí-
mű tanulmányát16). A szüzsé fejlődése mintha adekvátan modellezné a bibliai 
Genezistől a Golgotáig vezető utat (ez azonban nemcsak lineárisan, a darab egé-
szére nézve érvényes, hanem külön-külön a darab egyes szakaszain belül is - nem 
korlátozódva a különálló jelenetekre). Puskin romantikus tragédiája mint a polifon 
dráma17 reprezentánsa az ironikus szerkesztés és a virtuális színpadtechnika által 
megvalósuló (szcenikus) polifónia révén kifelé mutat a dráma műfajából.18 (Az ún. 
polifon dráma sajátosságai a Hovanscsina című Muszorgszkij-operában élnek to-
vább, melynek belső zenedramaturgiai terét a regresszív kompozíció hozza létre.) 
Muszorgszkijnak a puskini pretextust tematikusan követő és azzal dialógusba lépő 
operája, a Borisz Godunov szüzséfejlődése ugyancsak az „üdvtörténeti beágyazott-
ság" felől ragadható meg és értelmezhető adekvát módon. A részben e meghatá-
rozó művészi dialógus eredményeként, részint a zeneszerző egyéb tapasztalatain 
(személyes élményein és más irodalmi-zenei pretextusokon) átszűrve kikristályo-
sodó operaszerzői koncepciót talán „a személyiség széthullása poézisének" is ne-
vezhetnénk, mint a „Borisz-szüzsé" felszámolására tett művészi kísérletet. 

A cikk elején ezt a kérdést vetettem föl: vajon a közös tematikán túl értelmezhe-
tő-e lényegi kapcsolat, valamifajta belső kohézió a Borisz-történet három vizsgált 
feldolgozása között? Esetleg olvasható-e a három feldolgozás együttesen egy tör-

16 fttul R I C O E U R : „Emlékezet - felejtés - történelem." In T H O M K A Beáta (szerk.): A kultúra narratívái. 
(Narratívák 3.) Kijárat, Bp„ 1999. 51-68. 

17 A „polifon dráma" vagy „polifon dramaturgia" Zene, szó, dráma - színjátékok és színeváltozások című, 
a Kijáratnál 2006-ban megjelent könyvem középponti kategóriája. 

1 8 MEZŐSI Miklós: uo. 
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ténetként, s ha igen, akkor „minek" a történetét olvassuk? A cikkben fentebb olvas-
ható szövegelemzések nyomán határozottan kirajzolódnak egy műfajpoétikai ér-
telemben vett történet körvonalai, amely így a történet megírásának a történetévé, 
„metatörténetté" válik, a hagyományos történetírást újraélesztő karamzini histo-
riográfia poetizálásának köszönhetően. „Hőse" ennek a metatörténetnek is van, 
természetesen: a történelmi személyiségbe és az „igazságba" vetett hit sorsa (vagy 
ha tetszik: története...) a 19. századi orosz művészi gondolkodásban. Ez a történet 
műfajpoétikai történet: hogyan vezet az út a történetírástól a történelmi dráma felé. 
Bármiféle adekvát beszédmód a modern értelemben vett (lényegében a shake-
speare-i chronicle play műfaji hagyományaira apelláló) történelmi drámáról minde-
nekelőtt annak definitív kimondását sürgeti, hogy a szóban forgó műfajt alkotó 
irodalmi (és zenei) szövegek nem az „ábrázolt" történelmi események valamely 
aktualizált színre vitelével ekvivalensek. A Puskinnal kezdődő orosz drámai kró-
nika műfaja esküdt ellensége bármifajta moralizálásnak, és ennek megfelelően 
idegen tőle az úgynevezett „történelmi hűségre" való törekvés „kötelező" (prekon-
cepciója is. Nem így Az orosz állam története, amelynek szerzője művét az általa kép-
viselt éthosz közvetítőjének, expressis verbis erkölcsi nevelésnek szánta. Karamzin-
nál az erkölcsi tanulságot a példaértékű uralkodói életrajz hordozza; ez a műfaj 
és az általa kijelölt keretek nemcsak megfeleltek a szentimentális irodalom kano-
nizált alkotójának, de teljes mértékben kongruensek is voltak az író történelmi 
fejlődésről alkotott koncepciójával. Karamzin, történetírói műve tanúsága szerint, 
az ember erkölcsi és kulturális fejlődését a politikai-intézményi progresszió bár-
mely formájánál többre tartotta. Montesquieu történelembölcseletének a hatásá-
ra Karamzin az erős állam és az osztatlan uralkodói hatalom meggyőződéses híve 
volt, és az ilyen államok összeomlását az uralkodó zsarnokká válásával magyaráz-
ta. E monarchista történelemszemlélettől átitatott koncepció vezérelte Karamzint, 
amikor Az orosz állam története utolsó előtti kötetében kendőzetlenül elítélte Borisz 
Godunovot. Félévszázaddal később Muszorgszkij veszi majd elő a bűntudattól 
kínzott, az ártatlan áldozat bosszúálló szellemétől halálba hajszolt hős romanti-
kus-szentimentális toposzát, hogy - sajátos módon transzformálva - operájának 
centrális problémájává tegye. Karamzin és Puskin egyaránt íróként szemlélik a 
történelmet, sőt mindketten az általuk művelt irodalmi műfaj úttörői. A Borisz 
Godunov-opera két kútfeje azonban radikálisan különböző perspektívából moz-
dul rá ugyanarra a tárgyra: miközben Karamzin heterogén elemeket, össze nem 
illő történelmi mozzanatokat igyekszik egyetlen, értelemmel bíró sorba olvaszta-
ni, addig Puskin eleve szkepszissel tekint a maga számára folytonosan mintákat 
kereső, figuratív gondolkodásra. 

A karamzini elbeszélés a kohézió modelljének tűnik, vele szemben Puskin tra-
gédiáját mintha a töredékesség és a váratlanság poétikája vezérelné (mint arra J . 'Eh. 
Shaw Pushkin's Poetics of the Unexpected című könyvében felhívja a figyelmet19). 

19 j . Thomas SHAW: Pushkin's Pbetics of the Unexpected. The Nonrhymed Lines in the Rhymed Poetry 
and the Rhymed Lines in the Nonrhymed Pbetry. Slavica Publishers Inc., Columbus, Ohio, 1994. 
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A váratlannak és az indirektnek a fölénybe kerülése a várhatóval és a „magától ér-
tetődővel", a hallgató „természetes várakozásával" szemben a költői iróniával mint 
kompozíciós alapelvvel operáló költői beszédmód dominanciájára vall. Puskinnál 
a drámai cselekmény mélyén megbúvó hajtóerő a szóbeszéd és a rágalom: az ese-
ményeket az Uglicsban történtekről elterjedt-terjesztett szóbeszéd köti össze. Ezen 
a ponton érhető tetten Puskinnak Karamzinnal folytatott diskurzusa: Karamzin 
autoritativ elbeszélői hangja az isteni Gondviselés szólama, Puskinnál azonban ez 
a narratív szövet felfeslik - a történelmet őnála már nem Isten csinálja, hanem az 
ember. Puskin Boriszávai és Al-Dmitrijével újfajta drámai ellentét van születőben, 
de már nem a karamzini elbeszélés szellemiségében: Puskin alakjai teljes erejük-
kel nekifeszülnek a karamzini Gondviselés-történetnek, és rajtuk keresztül kérdé-
sessé válik a heroikus személyiség és a történelmi hatóerő koncepciója, valamint 
- ennek következtében - az igazság megjeleníthetősége a színpadon. 



Hajdú Péter 

A POLITIKAI KOZMOSZ MEGALKOTÁSA MIKSZÁTH 
PARLAMENTI KARCOLATAIBAN 

Mikszáth igen hatásos legendát alakított ki országgyűlési tudósítói tevékenységé-
nek kezdetéről,1 amelyet azonban Bisztray Gyulának tiszteletreméltó filológiai 
munkával sikerült lerombolnia.2 A semmiből teremtés, az egyszeri, nagyszerű kez-
det narratívája szerint Mikszáth 1882 elején látogatott el először a parlamentbe, 
a kevésbé lenyűgöző, de megbízhatóan adatolt irodalomtörténeti elbeszélés sze-
rint viszont már 1881 őszén megkezdte tudósítói működését, de az első hónapok 
névtelen karcolatai után 1882 elején közölt először két írást az akkor már jól is-
mert Scarron névjelzéssel. Valójában eddigre alakította ki az országgyűlési karco-
lat sajátos alaphangját, bár formai tekintetben később is gyakran folytatott külön-
böző kísérleteket. 

Miben is állt ez az alaphang? Az első, még névtelen tudósításokban Mikszáth 
hangoztatta ellenzéki beállítottságát, és nagy elvárásai voltak a politikával szem-
ben. Azonnal látta persze, hogy a parlament működése egyáltalán nincs össz-
hangban az б elvárásaival. Magyarországon majd két évtizeden át nem volt poli-
tikai élet, és a köztudat igyekezett is a reformkor és a szabadságharc politizálását 
visszamenőleg idealizálni. De még ha ilyen igyekezet nem lett volna, akkor is csak 
a jelentős eseményeket, a nagy pillanatokat őrizte volna meg az emlékezet. A po-
litizálás korára visszatekintő optika természetes torzítását fokozta az a vágy, hogy 
1848/49 eseményeiben a teljes nemzeti egység megvalósulását lássák. Mikszáth 
később is gyakran értekezett úgy a 19. század első feléről, mint ami csupa óriáso-
kat termett.3 Láthatólag olyasféle várakozásokkal kezdi meg parlamenti tudósítói 

1 Legrészletesebb kidolgozásban: A karcolatok története. In Mikszáth Kálmán összes müvei (a továbbiak-
ban MKÖM) 80, 66-74. 

2 l á sd a kritikai kiadás megfelelő köteteinek jegyzetapparátusát: MKÖM 62, 289-293. és 63, 377-379. 
3 A téma egyik jellegzetes variációja a Jókai Mór élete és korából: „A szabadságharc előtti két évtized-

ben támadtak az óriások. A gondviselés tudta, hogy melyik országba tegye őket, hol lesz rájuk a 
legnagyobb szükség. Ekkor támadt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák Ferenc, a leg-
bölcsebb magyar, Kossuth Lajos, a világ legnagyobb szónoka, Arany János, a legnagyobb epikus 
költő, IVtőfi Sándor, a legnagyobb lírikus költő és Jókai Mór, a legédesebb elbeszélő. Ezek az em-
berek egyszerre éltek s találkoztak, beszéltek egymással. És velők egyszerre élt és írt Vörösmarty 
Mihály is. Valóság ez, nem mese." MKÖM 19, 39. 
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tevékenységét, hogy az országgyűlésben Széchenyiknek és Kossuthoknak kellene 
vitatkozniuk a haza javáról. És ez nemcsak az ő személyes tévképzete volt, hanem 
maga a közhangulat. Pillantsunk a Parlament épületére, amelyet éppen azokban 
az években kezdtek tervezni, hogy a Sándor utcai épület helyett méltó környezet-
ben ülésezhessen az országgyűlés. A központi kupola, a gótikus tornyok mind azt 
sugallják, hogy a legfőbb politikai testület tevékenysége egy szakrális térben fo-
lyik. Az épület csak 1904-ben készült el teljesen - bár átadását a millenniumra 
tervezték - , de építését 1880-ban határozták el, a tervpályázatot pedig 1882 első 
napjaiban írták ki. A szakrális tér kialakításának igénye nemcsak Steindl Imre 
győztes tervén, hanem más pályaműveken is látszik; a politika ilyesfajta tisztelete 
jellemezte a közgondolkodást, és amikor Mikszáth elkezdte naponta látogatni az 
üléseket, még osztotta a közvélemény elvárásait a politika dignitásával kapcsolatban. 

Amikor 1892-ben a Légrády Testvérek kiadtak egy válogatást Mikszáth parla-
menti karcolataiból,4 a kötet tartalmazott egy frissen írt bevezetést A karcolatok 
története címmel. A szöveg elmeséli a képviselőházban tett első látogatást. Noha 
az emlékező visszapillantás sok fikciós elemet is magához von, az előzetes vára-
kozásokat, az előzetes vélekedéseket a politika dignitásáról, sőt szakralitásáról -
és a csalódást ezekben a vélekedésekben - , jól érzékelteti. 

„Milyen csodálatosnak, fényesnek és méltóságteljesnek látszott minden.. . 
Szívem megdobbant. Ez hát a nemzet törvényhozása. Ez a szent csarnok. 

Kéjjel szíttam be a levegőt, mely az ország nagyjainak lélegzeteitől lett olyan fülledt-
té; szemem gyönyörködve indult meg véges-végig a padokon. Imitt-amott fölbukkant 
egy-egy ismerős arc, melyet láttam már valami képes lapban. Hogy elméláztam én eze-
ken! Erdekeit koponyájuk alkata, szemeik pislogása, kezeik mozdulata. Istenem, istenem, 
mit érezhet a szívében egy ilyen ember, aki az ország oszlopa gyanánt ül itt! 

Az egyik oszlop éppen aludt. Megkérdeztem, hogy hívják: »Göndöcs Benedek« mond-
ták újságíró társaim, s felette csodálkozának, hogy van még valaki, aki Benedek urat 
nem ösmeri."5 

Nemcsak a terem méltóságteljes tehát, amikor először - tehát még tényleges ta-
pasztalatok nélkül - körülnéz, amikor a tényleges folyamatokat nem ismerve még 
csak az általános közvélekedés nyelvén tud beszélni a parlamentről, hanem ma-
ga a tér is „szent csarnok", a képviselők pedig „az ország nagyjai", illetve „az or-
szág oszlopai". És amikor szemlélőként azon tűnődik, milyen magasztos érzések 
tölthetnek el egy képviselőt, az a tapasztalati válasz, hogy semmilyenek, hiszen, 
az egyik honatya éppen alszik. És az sem véletlen, hogy az első név szerint meg-
említett képviselő éppen Göndöcs Benedek, aki nemcsak állandó szunyókálásá-
ról és ostoba beszédeiről volt nevezetes, és lett emiatt a karcolatok egyik tipikus 

4 Mikszáth Kálmán Országgyűlési karcolatai. Budapest, 1892. 
5 MKÖM 80, 68. 
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szereplője két cikluson át, 1887-ig,6 hanem ájtatos modoráról is. A horvát képvi-
selők bizottságokba sorolásának cédulás szavazásánál például a következőképpen 
írta le viselkedését Mikszáth: 

„Mintha az Urasztalához járulna, olyan áhítattal járni a ház asztalához s szép illedelmes 
pukkedlit csinál Regele papírskatulyájának, mialatt szavazatával áldoz, mintha az vol-
na az oltáriszentség. 

Nemhiába újonc még a szent atyus."7 

Ez Mikszáthnak még mindössze a nyolcadik parlamenti karcolata, egyelőre még 
csak az új országgyűlés megalakulásáról, az első ceremoniális és adminisztratív 
eseményekről számolt be, mint amilyen itt a parlamenti bizottságok felállása, de 
máris látja, hogy Göndöcs Benedek viselkedése inadekvát: úgy tesz, mintha szak-
rális tevékenységet hajtana végre, pedig csak egy egyszerű technikai kérdésről 
van szó. Az ülésteremben álló asztal nem oltár, a szavazatgyűjtő doboz nem szent-
ségtartó. Az utolsó mondat viszont jelzi, hogy Göndöcs két okból viselkedik így: 
egyfelől mint pap hozzá van szokva bizonyos szakrális dignitást kifejező mozdu-
latokhoz (és mint majd az elkövetkezendő évek megmutatják, hanghordozáshoz, 
beszédmódhoz is), másfelől újonc még, frissen megválasztott képviselő, aki osztja 
a politikával kapcsolatos naiv vélekedéseket, amelyek már egyáltalán nem befolyá-
solják a régi képviselőket. Úgy viselkedik tehát, mint - más összefüggésben - a kez-
dő tudósító Mikszáth, aki azonban ekkorra már látja az ellentmondást, és ezt ki 
is fejezi például „a szent atyus" degradáló becézgetésével. 

De mind a fenti visszaemlékezésben felidézett csalódottság, mind a Göndöcs 
szakralizáló viselkedésében megnyilvánuló disszonancia kigúnyolása olyasmi, ami 
még nagyon is összhangban áll a hivatalos értékrenddel. Ez még a szatíra hang-
ja, amely azonosulva a hivatalos értékrenddel az olyan tényleges társadalmi gya-
korlatot kritizálja, amely nem valósítja meg az uralkodó ideológia követelte érté-
keket. Elvárja az országgyűléstől, hogy szent testületként viselkedjen, hogy tagjai 
az ország oszlopai legyenek, és felháborodik azon, hogy ezt a magasztos szerepet 
nem töltik be maradéktalanul, hogy a tapasztalt gyakorlat nem felel meg az elvá-
rásnak. A hatalmon lévők személy szerint nem olyanok, mint amilyeneknek len-
niük kellene. Ez az indulat fűti a szatírát a tudósítói tevékenység első heteiben. Az 
első karcolat például így fogalmaz: 

„Amint ott sürögnek-forognak és alakulnak, ki-ki sötét ünnepies színekbe öltözve, in-
kább estély-társaságnak látszik a tisztelt ház, mint politikai testületnek: nem is beszélnek 
még politikáról. A Lendl-ügy már elaludt, új napi-kérdés még nincs. Ha Zichy J e n ő 

6 Amikor az 1887-es választásokon Göndöcs kimaradt, Mikszáth így í r tdz új Ház című karcolatban: 
„a Göndöcs gyémántgyűrűje nem villan meg többet húsos ujjain, s a Ház gyorsírói elszoknak a 
»derültség« leírásától." [Göndöcs ti. akkor viselte nevezetes gyémántgyűrűjét, ha beszélni készült, 
ha pedig beszélt, mindig nagy volt a derültség.] MKOM 75, 82. 

7 MKÖM 62, 165. 
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gróf »Figaro« módjára nem jelenne meg egyszerre mindenütt (sajátságos ember, talán 
tíz példányban is megvan), kiről aztán eszébe jut mindenkinek a »haza« - bizony tán el 
is felejtenék, hogy miért jöttek itt össze."8 

A jelenet kétségtelenül komikus, a szatíra hagyományának megfelelően, de a fő 
állítás mégiscsak az, hogy a frissen alakuló országgyűlés tagjainak dolga a haza 
szolgálata, és épp az a kritika tárgya, hogy a képviselők nem ennek a magasztos 
célnak megfelelően viselkednek, nem a haza lebeg szemük előtt minden pillanat-
ban. Az a sajátságos ember, aki a hazát mégis folyton eszükbejuttatja, nem vala-
miféle hérosz ebben a társaságban, aki a hazafiasság mintaképe lenne, hanem egy 
ambivalens megítélésű, de alapvetően komikus figura, mint azt a Figaróra tett 
utalás is érezteti. Nem pusztán Zichy J e n ő közismert jobbító szándéka, elkötele-
zett kezdeményezőkészsége juttatta mindenkinek eszébe a hazát, merthogy Zichy 
Jenő az „Éljen a haza!" kifejezést állandó beszédfordulatként és köszönésként is 
használta.9 

A törvényhozási ülések napi rutinja nem felelhetett meg a magasztos várako-
zásoknak. Mikszáth azonban hetek alatt túllépett ellenzéki alapállású, csak korlá-
tozott értelemben kritikai szatíra szintjén, mondhatnánk: elveszítette illúzióit. El-
kezdte a parlamentet olyan világként ábrázolni, ahol természeténél fogva folyik 
nagyon is profán, hétköznapi tevékenység. Csakhogy ezt a profanitást eleinte még 
nehezményezte és kritizálta. Néhány nap tudósítóskodás után már Ahol unatkoz-
nak címmel ír karcolatot arról, hogy előbb-utóbb még a fiatal, kezdő és naivan lel-
kesedő képviselők is rájönnek, hogy felesleges végig jelen lenniük az üléseken.10 

Gúnyolódott azon is, hogy a vita közben a képviselők mással foglalkoznak, több-
nyire valamilyen friss ügyet olvasnak.11 A honatyákat nemcsak azért éri kritika, 
mert csak a botrány érdekli őket, hanem azért is, mert a nehéz szakkérdésekhez 
nem értenek, és ha olyat tárgyalnak, akkor elhagyják az üléstermet.12 Mindezek 
a témák mindvégig jelen lesznek a parlamenti karcolatokban, de az alapállás ha-
marosan megváltozik, mégpedig azért, mert a napi tapasztalat megmutatja, hogy 
itt nem anomáliákról van szó, hanem ilyen a politika normális működése. Az ép-
pen megvitatott szakkérdésekhez a képviselők - néhány kivétellel persze - egyálta-
lán nem értenek, és mindannyian nem is érthetnek. Ha egy-egy önmagában nem 
túl jelentős rendelkezés következményeit még nagyjából sem sejtik, természetesen 
a pártjukkal szavaznak: a kormánypártiak a kormány javaslatára, az ellenzékiek 
ellene. Egy 1886-os szövegben két mameluk képviselő jót nevet azon, hogy egyi-
kük sem tudja, mit szavaztak meg éppen, de jobb is így.13 1888 végén pedig maga 
szerepel olyan képviselőként, akinek fogalma sincs, miről folyik a vita, szundikál, 

a MKÖM 62, 146. 
9 Vö. Morzsák a Tisza-estélyról. MKÖM 71, 14. 

10 MKÖM 62, 152-154. 
" Apróságok a Házból. MKÖM 62, 183. és/lz Országházból. MKÖM 62, 192. 
12 1. m. 191. 
о A l. Házból (jan. 20.], a „Körösi Sándor és a lelkiismeret" című fejezet, MKÖM 72, 104-105. 
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szavaz, és csak ha a nevetés felébreszti, kérdezi meg, miről van szó.14 De hasonló-
képpen egy ellenzéki képviselőről is kiderülhet, hogy nem tudja, mit helyesel 
olyan hangosan, merthogy mindent helyesel, amit a pártján mondanak.1 5 És per-
sze az is gúny tárgyává lesz, hogy a legnagyszerűbb, legmeggyőzőbb ellenzéki be-
széd sem változtatja meg a szavazás eredményét: a mamelukok úgyis megszavaz-
zák a kormányjavaslatát. Egy többször visszatérő adomával azonban Mikszáth azt 
is rendre demonstrálja, hogy a szónoki teljesítmény politikailag indifferens volta 
nem a korabeli silány nemzedéket, hanem a parlamentarizmust általában jellem-
zi. Hiszen az aulikus Széchen Antalról a forradalom nagy időinek tanúi ismerik 
el rendre: nagy szónok, nagyon okos ember: „Eleget pisszegtem a beszédjeinek 
fiatalabb koromban."16 Altalános szabályként Л Noszty fiú ban is megfogalmazta ezt 
a tapasztalatot: 

„A közéletben szereplő vezéralakokat is ilyen kettős felfogással taksálja a magyar em-
ber. A pecsovics Széchen Antalról azt mondja például: »Hej, okos egy ember, de sokat 
pisszegtem neki«, míg ellenben megesik, hogy mikor egy-egy népszerű emberét meg-
éljenzi, hozzáteszi kritikaképpen: »Nagy svihák biz' 6, de jól szaval.«"17 

A vitának tehát tulajdonképpen tétje sincs. Következésképpen a képviselők unják 
az egészet. Mi késztetheti őket egyáltalán arra, hogy meghallgassák a szónoklato-
kat? Vagy a botrány, vagy ha a kevés jó szónok egyike beszél. Vagy ha egy röheje-
sen rossz szónok beszél, akit vicces közbeszólásokkal még meg is lehet bosszantani. 
Ha ilyen vonzó program az ülésteremben nem akad, akkor a folyosón beszélget-
nek, a büfében iszogatnak, vagy a hölgykarzaton udvarolgatnak. Menekülnek az 
unalom elől, keresik a szórakozást. 

Az első hetek szatirikus alaphangjával ellentétben Mikszáth mindezt 1882-től 
nem egy ideologikus elváráskészlettel szembeállítva kritizálja, hanem mint nor-
mális működést elfogadja, és ezáltal az inadekvát elvárásokat, illúziókat teszi kri-
tika tárgyává. A politika demitizálása és deszakralizálása viszont sokkal nagyobb 
szubverzív erőt kölcsönzött a karcolatoknak, mint a szatirikus ellenzékiség. Éppen 
ezért élhette túl a műfaj Mikszáth politikai orientációjának fokozatos megválto-
zását az 1880-as évek közepén: hiába lett ő 1886-ra Tisza Kálmán meggyőződé-
ses, elkötelezett híve, hiába lett 1887-ben mameluk képviselő, és hiába foglalt el 
attól kezdve mintegy öt évre elkötelezetten kormánypárti alapállást, és támadta 
harcosan az ellenzéket, írásai továbbra is megőrizhették szubverzív tendenciáju-
kat, mert az nem az elitpolitikán belül elfoglalt pozíción alapult, hanem egy ural-
mi ideológiát ásott alá. 

14 Л mulatságos kabátok. MKÖM 77, 133. 
is Az illuminált Ház. MKÖM 86, 149. 
16 Az új főmarsall. MKÖM 68, 62. Az adoma további variációi: A t. Házból (jan. 15.]. MKÖM 68, 103; 

A „majdnem szónokok". MKÖM 71, 188.; a következő változatban maga Deák állítja, hogy sokat pisz-
szegett Széchen okos beszédeire: Gróf Apponyi Albert. MKOM 79, 149. 

о MKÖM 21, 114. 
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Mikszáthnak időről időre válaszolnia is kellett azokra a vádakra, hogy б rombol-
ja a parlament tekintélyét. Egy olyan karcolatban, amelybe beépítette egy a hölgy-
karzatot rendszeresen látogató nő (fiktív) levelét, meg is fogalmazza az olyan ol-
vasók csalódottságát, akik jól érezték magukat a közjóért lelkesedő, tekintélyes 
parlament illúziójának paternális biztonságában: 

„Ön egy kis szúhoz hasonlít, mely a nagy fába beveszi magát, s elkezdi őrölni. 
Mióta az ön »tisztelt Ház«-át olvasom, azóta lett előttem a Ház nem »tisztelt«, de 

még csak nem is Ház, hanem csak egy nagy bazár, hol mindenki a szellemi portékáját 
árulja. Az »Olcsó Jánosok« egész sora kavarog előttem. 

Ön tönkre tette az illúzióimat. Meg vagyok zavarodva. Vagy ön fog fel mindent fer-
dén, vagy én."18 

A szöveg az idézett részletben is kever két megközelítést, mondjuk egy hivatalos 
ideológiáét és a scarroni szubverzióét. Az előbbi szerint a parlamenti munka és 
maguk a képviselők igenis méltók a tiszteletre, csak a karcolatok ferdén, vagyis 
hamisan ábrázolnak, és így tönkretesznek valamit, tudniillik a politikum társadal-
mi megbecsültségét. A másik, ezzel keveredő nézet szerint a parlament tekinté-
lye csak illúzió volt, az volt hamis képzet, amelyet Mikszáth szétrombolt. A fiktív 
levél írója tanácstalan, nem tud dönteni, de nosztalgiát érez elveszett illúziói iránt. 
A politika világában egy tömegek által osztott illúzió természetesen erős realitás, 
és éppen ezért lehet jelentős tett a megszüntetése. Hiszen ilyesfajta tekintélyek 
fenntartásának érdeke természetszerűleg összekapcsolódik egy bizonyos társadal-
mi ideállal. 

Mikszáth azonban még mást is sejtet a hölgy levelében, mintha valójában nem az 
igaz vagy hamis ábrázolás oppozíciójában kellene karcolatait megítélni. О ugyanis 
- állítja magáról a levélíró nevében - olyan szféráiról számolt be a képviselői te-
vékenységnek, amelyet előtte nem tettek a politikai diskurzus részévé. Vagyis olyan 
többletinformációkkal szolgált, amelyek alkalmasint átértelmezték a korábban hoz-
záférhető információkat is. 

„Oh, istenem, istenem, mikor azelőtt hallottam mennydörögni a nagy bajuszú székelyt, 
s láttam kigyúlni szemeiben, arcán a hazafias tüzet, mit tudhattam én azt, hogy talán 
egy-két kupica szilvóriumot hajtott fel öt perccel előbb, s az adja szavainak a zománcot? 
Minek is írta meg, hogy Hébék vannak a büfében?" 

„Ön felébresztette kíváncsiságomat, uram, de tönkretette illúzióimat is egyszersmind."19 

Amíg csak az ülésteremben történtekről szólt a politikai újságírás, addig az ellen-
zéki szónok szemének csillogására egyetlen magyarázat adódott: a hazafiság; de 

18 A t. Házból: Ez egyszer a hölgykarzatról. MKÖM 66, 106. 
19 MKÖM 66, 107.' 
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mióta Mikszáth témává tette a büfét, az ott kapható alkoholneműket, a csinos fel-
szolgálókat, azóta más magyarázat is elképzelhető. A karcolat tehát mást is mond, 
és ezzel átértelmezi az addig ismertet. 

A politikai hatalmat birtokló elit érdekeit szolgáló, vagyis a hivatalos diskurzus, 
a közönség előtt zajló, a közönségnek szóló politizálás ismertetésére, reproduká-
lására, értelmezésére és értékelésére vállalkozik. Mikszáth viszont nem hajlandó 
a politikai, ideológiai viták tartalmára szorítkozni (ami a parlamenti tudósítás 
vagy a vezércikk dolga), hanem azt írja le, mit is csinál egész nap egy politikus. 
Az ülésteremben zajló tevékenységet, elsősorban a szónoklást úgy tekinti, mint nyil-
vános szereplést, amely azonban a képviselői tevékenységnek időben csak a töre-
dékét tölti ki. Őt az egész idő érdekli: mit csinál egy képviselő a parlamentben? 
Természetesen időnként beszél és szavaz - erről is be szokott számolni. De amíg 
egy beszél, több száz nem beszél. Mit csinálnak ők? Mert mint egy helyen írja: 
„A parlament csak kevés embert enged cselekedni."20 

Ennek a megközelítésnek egyik következménye, hogy a politizálás nyilvános-
ságnak szóló részét afféle előadásnak, látványosságnak tekinti. Nyelvileg ez egy 
sor képben, metaforában, hosszan kifejtett hasonlatban is kifejeződik. A parlamen-
tet egyszer táncmulatsághoz hasonlítja, a különböző típusú vitákat különböző 
táncokkal azonosítva, máskor cirkusznak mondja.21 Egy a parlament működésébe 
általában bevezető karcolatban azt írja: „A tanácskozóterem csak színpad, ott csak 
játszanak; hanem a folyosók a kulisszák, itt öltözködnek, itt festik ki magukat a 
szerepükhöz."22 

A karcolatoknak ezt a vonását azonban szokás a recepcióban szatirikus jelleg-
zetességként értékelni, mintha csak éppen az a parlament, az a korszak, azok a 
politikusok nem felelnének meg a magasztos elvárásoknak, és ezért, ennek a hibás 
társadalmi gyakorlatnak a leleplezésére beszélne Mikszáth valami másról. Ilyes-
miket olvashatunk például: „Jellemző Mikszáthra, hogy habár a parlamenti tör-
ténések legfőbb színhelye az ülésterem, ennek bemutatásával foglalkozik talán a 
legkevesebbet."23 A fő állítás egyébként tételesen nem igaz: ha a karcolatkorpusz 
egészét nézzük, a legtöbb szó az ülésterem eseményeiről esik, csak esetleg nem 
arról, amit a szónokok éppen mondanak (bár sokszor még azt is ismerteti). De 
mivel a karcolat után az újság olvasója úgyis megtalálta a tudósítást az ülés hiva-
talos részéről, a beszédek tartalmáról, ez nem is ennek a műfajnak volt a legfőbb 
feladata. Másfelől az idézet tartalmazott a megengedő mellékmondatban egy továb-
bi állítást, amelyet mintegy vitathatatlan igazságként fogalmazott meg: a legfőbb 
színtér az ülésterem. Ez pedig a politika dignitásának pontosan azon a feltétele-
zésén alapul, amelyet a karcolatok igyekeztek aláásni: a fontos a nyilvánosságnak 

20 A képviselői mesterség. MKÖM 71, 199. 
21 MKÖM 66, 64. 
22 A mi képviselőházunk. MKÖM 69, 89. 
2 3 D O M A H I D Y András Bálint: Mikszáth és A par lament . In FÁBKI Anna (szerk.): Mikszátli-emlékkönyv. 

Mikszáth Kiadó, Horpács, 1997. 106. 
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szóló politizálás, minden más mellékes. Amikor tehát Mikszáth a mellékesről be-
szél, akkor valami helyett beszél róla, vagyis implicite kritizálja a „valódi" politi-
kát. Ugyanígy beszélt az 1958-as karcolatválogatás utószavának szerzője, minden 
valószínűség szerint Király István, aki „a tudatos mellébeszélés művészetének"24 

nevezte a mikszáthi karcolatírást: „Ajelentéktelent ítélte fontosnak, s periférikus-
nak tüntette fel azt, ami a vezércikkekben és a közhiedelemben óriásként élt. [...] 
Megnőtt a tollán minden mellékes esemény. S épp ennek a »mellébeszélésnek« a 
révén tudta visszaadni híven a lényeget: a kiegyezéskori magyar közélet belső 
ürességét."25 A fontos és a mellékes események ilyesféle stabil hierarchiája termé-
szetesen a hivatalos26 ideológia, maga a fennálló társadalmi hierarchia fenntar-
tásában érdekelt komolyság sajátossága. A recepciónak ez a vonulata tehát úgy 
látja a Mikszáth-karcolatokat, mint amelyeknek célja végső soron ennek a ko-
molyságnak a stabilizálása az efemer anomáliák kigúnyolása és reménybeli kikü-
szöbölése révén. Pédig a szövegek nem igazolják, hogy a tényleges gyakorlatot 
egy ideális, a priori elváráshoz kellene hozzámérni. Sokkal inkább megérteni és 
bemutatni igyekeznek a politikai szféra tényleges működését. 

A karcolatok egy részét a kezdet kezdetétől a megismerés vágya fűtötte. Mikszáth 
megfigyelőként valóban meg akarta érteni, és le akarta írni, hogyan működik a 
képviselőház,27 hogyan születnek a döntések, hogyan zajlik a vita, és mit csinál 
pontosan egy képviselő. 1881 őszén még pontosan leírta az új országgyűlés meg-
alakulásának ceremoniális mozzanatait is. Később pedig a parlament épületének 
minden helységéről írt karcolatot, az ülésteremtől és a karzattól a folyosón és a 
büfén át a gyorsírók vagy a háznagy irodájáig. Amikor pedig 1885 őszén a Gond-
űző című folyóiratnak egy teljes sorozatot írt a parlamentről, amely aztán könyv 
alakban A tisztelt Ház címmel jelent meg, ezekből a karcolatokból válogatott: va-
lamelyest átírta őket, illetve kiollózott korábbi karcolataiból deskriptív részeket, 
és összeszerkesztette őket. Afféle remix volt tehát, négyévnyi karcolatírás tapasz-
talatainak összefoglalása. Ez a panoramikus kötet is sokat beszél az ülésteremről, 
bemutatja az egyes pártokat, külön a miniszterelnököt, de a parlamenti épület 
egyéb helységeit is bemutatja, valamint külön eszmefuttatást szentel a képviselő 
és a választó kapcsolattartásának. De egy önálló szöveg még A képviselői mesterség 
címet is viseli, és elmagyarázza, milyen a képviselő élete. A tekintély hanyatlásá-
ra itt tulajdonképpen két magyarázatot ad. Az egyik szerint maga a politikai elit 
is hanyatlott, a régi tekintetes urak a választók kérésére vállalták a képviselősé-
get, de egy nemesi morál alapján igen előkelően tevékenykedtek. Erről a világról 

2 4 [KIRÁLY István]: Utószó. In MIKSZÁTH Kálmán: A tisztelt Házból: Mitikai karcolatok. Szépirodalmi, Bu-
dapest, 1958. 580. 
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28 Lásd Mihail BAHTYIN: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Ford. 
KÖNCZÖL Csaba. Európa, Budapest, 1 9 8 2 . 5 - 7 6 . 

27 „A politikáról szólva Mikszáth igen hamar a működést , a mechanizmust jeleníti meg." FÁBRI Anna: 
Választások a régi Magyarországon: Gezeiten és Körtvélyes. Mitikai humor Jókai és Mikszáth müveiben. Bárka 
1 1 ( 2 0 0 3 / 5 . ) 6 4 . 
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Mikszáthnak természetesen nincs közvetlen tapasztalata, ez csak a szóbeli hagyo-
mányból ismert régi Magyarország iránti nosztalgia. A másik magyarázat a mo-
dern sajtót hibáztatja: 

„Senki sem tartja már nagy embernek Tischler Vincét vagy Lipthay Pált azért, mert 
képviselők. A naiv idők letűntek örökre, a tekintélyek lehanyatlottak a régi tekintetes 
urakkal. Az átkozott újságírók lejáratták a nagyságokat, mert közel hozták őket a kö-
zönséghez. Minden bibircs, májfolt látható lett. 

Azokban a hazafiakban már senki sem hisz, akik álmatlanul töltötték éjeiket és sír-
tak a haza sorsa fölött. Az aranyozott köd szétfoszlott. A frázisok elvesztették erejöket. 
A képviselőség apródonként puszta mesterséggé vált."28 

A szövegrész természetesen itt is keveri két ellentétes diskurzus szólamait, mint a 
fentebb idézett fiktív olvasói levél, amely az illúziók elvesztését panaszolta. „Át-
kozottnak" nevezi a sajtót, amely a „nagyságokat" lejáratta, de ugyanakkor naiv-
nak a régi időket, frázisoknak a régi hiedelmeket. Hiszen a lejáratás a közel ho-
zásból, a pontosabb megmutatásból eredt. A sajtó azért átkozott, mert egy hamis 
illúziótól fosztott meg, egy aranyozott ködöt oszlatott szét. Ehhez képest a régi 
tekintetes urakról szóló párhuzamos narratíva is elbizonytalanodik, hiszen akko-
riban, amikor azok a tényleg nagyszerű hazafiak éltek, még nem volt olyan sajtó, 
amely közelről megmutatta volna őket. Akárhogy is, ez a szép nosztalgia kevéssé 
befolyásolhatja a modern magyar államot irányító parlament jelen idejű ábrázo-
lását, amely a normál működése révén alkalmatlan az efféle illúziók fenntartásá-
ra. A képviselők nimbuszával kapcsolatos viták és nézetek együttesen konzisztens 
álláspontot rajzolnak ki Mikszáth részéről. A pontos leírás a parlament működésé-
ről több információval látja el a közönséget, és nem engedi, hogy a hatalom irán-
ti általános tisztelet határozza meg a parlament megítélését. És nagyon fontos, 
hogy ő itt már csak egyes emberek lehetséges nimbuszáról beszél: a képviselői 
pozíciónak általában kijáró tiszteletről már szó sem lehet.29 Mindenkit egyenként 
meg lehet mutatni, és nemcsak a nyilvánosságnak szóló direkt szereplései, hanem 
egész tevékenysége alapján. Már nemcsak az a kérdés, mit mond és hogyan szó-
nokol, hanem az is, jelen van-e, amikor más beszél, ha jelen van odafigyel-e, és 
hogyan reagál, ha nincs jelen, hol van és mit csinál. 

Ha azt akarjuk megállapítani, milyen narratív, előadásbeli technikákkal éri el 
Mikszáth a politikum ábrázolásának eddig tárgyalt szubverzív eredményeit, érde-
mes kiindulópontnak azt az 1882. február 26-án közölt országgyűlési karcolatot 
választani, amelyhez először használta a Scarron névjelzést. Bisztray Gyula ugyan 
a következő jegyzetet fűzi ehhez a fordulóponthoz, amikortól Mikszáth nyilváno-

28 MKÖM 71, 198. 
29 1 8 8 5. március 21-én egy Scarronhoz szóló nyílt levél, amelyet azonban maga Mikszáth írt, így fo-

galmazott: „Igaz, hogy a képviselők tekintélye napról napra romlik, de ezt nem a karcolatok okoz-
zák, hanem a beszédeik. Mindenekelőtt meg kellene tiltani, hogy a beszédeik egész terjedelmük-
ben közöltessenek." MKÖM 37, 183. 



Mikszáth parlamenti karcolatai 3 9 

san vállalta a szövegtípus szerzőségét: „Semmilyen törés nincs az eddig névtele-
nül és [az] ezután mind gyakrabban Scarron álnévvel megjelenő karcolatok kö-
zött."30 Lehet, hogy törésnek túlzás volna nevezni, de éppen ennek a karcolatnak 
van egy olyan, szembeötlő sajátossága, amellyel korábban nem lehetett találkoz-
ni, de bizonyos értelemben jellemző lesz a későbbiekre. 

A szöveg első mondata így hangzik: „Maholnap már olyan egyformák lesznek 
az emberek, mint a kalapok." És ezután a szövegnek több mint a fele a kalapok, 
a ruházat uniformizálódásáról szól, és csak a közepe táján vált át erről a kedélyes 
fejtegetésről a friss országgyűlés nagyreményű fiatal politikusainak egyformasá-
gára, hogy aztán erről a még mindig általános fejtegetésről egy igazi tehetség ki-
emelésére futtassa ki a diskurzust: „A mai nap hőse kétségtelenül Láng Lajos." 
Magának a beszédnek a jellemzésére egyetlen sort szán (értelmes, higgadt beszéd 
s körmönfont dialektika), majd némi narrátori reflexió következik Láng politikai 
karakteréről és feltételezhető jövőjéről, hogy aztán a karcolat az ellenzéki képvi-
selők és a miniszterek jelenetbe illesztett reagálásaival záródjon. Ez a diskuráló 
narrátor, aki minden fenntartás nélkül bölcselkedik bármiről, ami az ülésen el-
hangzottakról az eszébe jut, tulajdonképpen új a parlamenti karcolatokban, még 
ha csírái korábban is megtalálhatók voltak. A jelenetezésre is vannak korábbi pél-
dák, de kevés, és talán sehol nem kapott addig olyan fontos funkciót, mint itt. Bár 
a karcolatokban mindvégig megmarad fontos típusnak az, amely az üléstermi be-
szédek kronológiai rendjéhez ragaszkodva adja elő az eseményeket, elmondható, 
hogy az a legkevésbé emlékezetes írások típusa, és még azokban is fontos lesz a 
bölcselkedő narrátori reflexió, amely a tárgyalt kérdésektől akár messzire is elka-
landozhat. A párbeszéd már csak azért is fontos, mert az a parlamenti élet nem 
nyilvános szférájáról mond el valamit - persze gy aníthatóan többnyire valami fik-
tív természetű igazságot. Nem arról van szó, hogy a narrátor kilesi és közli, mit 
beszélnek az ellenzéken, illetve a kormányoldalon Láng szónoklata után, hanem 
hogy többé-kevésbé szellemes párbeszédeivel mind Láng Lajost jellemzi, mind az 
őt jellemző pártoldalakat. Ráadásul a képviselőket nem szónokként, hanem hall-
gatóként, majd a hallottakra reflektáló emberként mutatja be. És talán nem is a 
hallottakra reflektálnak, hiszen nem az érveit, hanem a beszéd alapján Láng po-
litikai karrierlehetőségeit vitatják meg: az ellenzékiek szerint ennyi ésszel akár el-
lenzéki is lehetne, a miniszterek pedig azon gondolkodnak, meg kéne-e valami-
veljutalmazni érte. 

Egészében tehát azt mondhatjuk az első Scarron jelzésű darabról, hogy Mikszáth 
eddigre alakította ki, vagy eddigre tanulta meg fölényes biztonsággal kezelni a 
karcolatok új formáját, amelyben az üléstermi események esetleg csak kiinduló-
pontul szolgálnak a kedélyes diskuráláshoz, amelynek során egy bennfentes nar-
rátor tetszése szerint viszi a szót erre vagy arra a témára, illetve vezeti az elbeszé-
lést új helyszínekre, új szereplők közé. 

so MKÖM 63, 437. 
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Ezért lehetséges külön beszélni az országgyűlési karcolatok narrációs stratégiái-
ról, amelyek nem feltétlenül egészen mások, mint a Mikszáth elbeszélő szövegei-
ben megfigyelhetők. Egy sajátos és fontos mikszáthi technikát Takáts József a kö-
vetkezőképpen írt le: 

„Az elbeszélő elhagyja a cselekmény egyik helyszínét, s anélkül, hogy az időrendben 
ugrana, egy másik helyszín eseményét beszéli el, vagy még inkább ott beszélteti a szerep-
lőket, s utóbb, mikor az elbeszélő visszatér - megint csak az időrend ugrása nélkül - az 
elhagyott első helyszínhez, ahol nem tudjuk, hogy időközben mi is történt pontosan, 
az olvasó azt veheti észre, hogy mintha az itt történtekre is céloznának azok az esemé-
nyek és beszélgetések, amik párhuzamosan a másik helyszínen történtek, mintha éppen 
az itt történteket (amelyeket legfeljebb sejthet az olvasó vagy kikövetkeztethet) értel-
meznék."31 

Ez a technika valójában nagyon is konzervatív fikciós kozmoszt feltételez. Az idő 
homogén, lineáris közegként funkcionál, maga az elbeszélés is mintha egyetlen 
„kamerát" használna, amely vagy az egyik helyen van, vagy a másikon, követke-
zésképpen párhuzamos történéseket még visszaemlékezés formájában sem lehet 
elbeszélni. Mindez azt sugallja, hogy a narrátor abszolút szelekciós hatalommal, 
de csak szelekciós hatalommal rendelkezik. Vagyis egy ilyen narráció esetén alig 
képzelhető el, hogy a narrátor megbízhatatlan, vagy hogy az előadott történet 
fiktív: az ábrázolt világ reálisan létezőnek látszik, és a narrátor dolga mindössze 
annyi lehet, hogy kiválassza ennek a reális világnak azokat az elemeit, amelyeket 
előadása részévé tesz, míg másokról hallgat. Ez a válogatás azonban csakis tőle 
függ. Az olvasás szempontjából azonban ez a konzervatív fikciós kozmosz kétfé-
leképpen is értelmezhető. Egyfelől az ábrázolt világ rendkívül stabilnak látszód-
hat, hiszen minden arra utal, hogy a dolgok tényleg megvannak, és egyfélekép-
pen vannak abban a világban. Az olvasó tehát ráhagyatkozhat az elbeszélésre. 
Másfelől az elbeszélés mégis fokozott aktivitást vár az olvasótól, hiszen az elha-
gyott helyszínen történtek esetleg fontosak lehetnek a történet kibontakozása 
szempontjából, és az ott történteket az olvasónak ki kell következtetnie az elejtett 
utalásokból. Ez viszont nem több lehetőségnél: egyes olvasók lemondanak erről 
a kirakós játékról, és rábízzák magukat a narrátorra, mások viszont annyira meg-
kedvelik a játékot, hogy inkább maguk alkotják a történeteket, és egyáltalán nem 
hisznek az elbeszélőnek. Novellában, regényben Mikszáth nagyon ritkán használ-
ja ezt a technikát teljes szövegekre kiterjedően. Az országgyűlési karcolatok viszont 
nagyon gyakran működnek így. 

És ennek megvan a maga jelentősége. Először is: a parlament nem fikció, min-
den olvasó tudja, hogy a magyar országgyűlés létezik, hogy a karcolatok szerep-
lői létező személyek. Vagy ha intertextuálisan akarjuk értelmezni a helyzetet, ak-
kor a karcolat ráhagyatkozhat az újság aznapi számának más közleményeire is, 

3 1 T A K Á I S József: Mikszáth-szövegek relativizmusa. Holmi 9 ( 1 9 9 7 ) 1 5 8 6 - 1 5 8 7 . 
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elsősorban az országgyűlési tudósításra, amely nemcsak azt állítja, hogy volt elő-
ző nap parlamenti ülés, hanem tételesen bemutatja, milyen szónokok beszéltek, 
és miket mondtak. Bár kétségtelenül vannak olyan karcolatok, amelyek az ábrá-
zolt világnak ezt a stabilitását valamelyest kikezdik, és ezekről később még lesz 
szó, többségük ráhagyatkozik a konszenzusos tudásra. Vagyis a szöveg elismerni 
látszik a történet ontológiai elsőbbségét. A narrátornak (vagy ebben az esetben 
talán mondhatjuk: a szerzőnek) ilyenkor nem adatik meg a teremtés hatalma; el-
vileg nem léptethet föl kitalált szereplőket, nem találhat ki eseményeket, nem ad-
hat a szereplők szájába kitalált szöveget. Szelekciós hatalma viszont korlátlan. Nem 
engedi meg, hogy a hivatalosság előzetesen válogasson számára (vagyis hogy csak 
a nyilvánosságnak szánt valóságelemekről, az üléstermi szónoklatokról beszél-
hessen), hanem szuverén módon válogat az épületben vagy akár az épület környé-
kén történt minden esemény közül. A válogatásnak ez a hatalma pedig bizonyos 
elbeszélői fölényt sugall az elbeszéltekkel szemben, ami magában is megkérdője-
lezi a parlamenti tekintély hivatalos narratíváját. 

Mindez természetesen csak azt jelenti, hogy a szöveg ilyesféle szabályrendszer-
ben látszik működni, vagy még inkább: azt állítja magáról, hogy ilyen szabályok 
alapján működik. Hiszen a karcolatokban idézett közbeszólások jelentős részéhez 
a kritikai kiadás kénytelen olyasféle jegyzetet fűzni, hogy az adott közbeszólást a 
Képviselőházi Napló nem őrizte meg, és csak ritkán derül ki, hogy egy közbeszólás 
pontosan olyan formában hangzott el, ahogy Mikszáth idézi. Természetesen le-
hetséges, hogy elhangzott egy közbeszólás, Mikszáth hallotta is, de a gyorsírók 
nem jegyezték le, és így nem került be a hivatalos jegyzőkönyvbe. De gyanítható, 
hogy ötleteit, reflexióit Mikszáth elég gyakran bízta egy-egy kitalált bekiabálóra. 
Nyilván a szónoklatokra reflektáló kis beszélgetések jelentős része is fiktív. A nar-
ráció a maga egészében ezt a fikciós jelleget viszont tagadni látszik, és úgy tesz, 
mintha a megtörtént események önkényesen válogatott, de hű előadása lenne. 

A legegyszerűbb persze, ha az ülésterem és a folyosó között oszcillál az elbe-
szélés. Elég gyakran mondja a narrátor vagy egy egyenesen idézett képviselő: 
„menjünk be a terembe"; akár mert elkezdődik az ülés, akár mert egy jó szónok 
kezd beszélni, akár mert egy rossz szónok hagyja abba. És legalább ilyen gyakran 
vezet ki az elbeszélés az ülésteremből a folyosóra, hiszen egyrészt „elméleti fejtege-
tések idején pezsg a folyosó",32 másrészt bizonyos szónokok elől mindenki kime-
nekül. Becker például „folyosói név", és „Thaly [Ferenc] beszéde kitűnő alkalom 
a folyosó fölkeresésére".33 De azért jó szónok nagy beszéde alatt is elkalandozhat 
erre-arra az elbeszélés. Egy 1885-ös szöveg34 Szilágyi Dezső beszéde alatt juttat 
el sokszor a folyosóra, az újságírói és a főrendi karzatra, sőt még a büfébe is. 
A narrátor itt egyes szám első személyben beszél (ami a lineáris, de a helyszínt 
váltogató előadást amúgy is legitimálja), és elárulja magáról, hogy újságíró, aki 

52 A mai ülés. MKÖM 81, 121. 
55 A l. Házból pan. 20.]. MKÖM 74, 62. és Az illuminált Ház. MKÖM 86, 147. 
5 * At. Házból [ápr. 18.]. MKÖM 70, 197-201. 
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Szilágyi több órás beszéde alatt többször kimegy pihenni. Ilyenkor a folyosón 
Jókaival találkozik, aki egyedül járkál fel-alá, mert éppen a folyosó magányát akar-
ja felhasználni, hogy egy háromkötetes regényt „kikombináljon". Csakhogy Szilágyi 
beszéde olyan hosszúra nyúlik, hogy végül tizenegy kötet lesz belőle, amire re-
ménytelen kiadót találni. Közben egyszer a büfébe is elnéznek együtt. A vége felé 
már néhány más képviselő is feltűnik a folyosón, egy habaréki, hogy meg ne unja 
Szilágyit, és egy mameluk, hogy meg ne szeresse. És az elbeszélő nemcsak Szilágyi 
szónoklatáról számol be, hanem a hallgatóság viselkedéséről is. Amikor pedig ró-
luk van szó, akárhová elkalandozhat: 

„A karzaton ott ül Andrássy Gyula és az egri érsek Samassa, kinek szeme gyöngéden 
p ihen a baloldali fejeken. Elgondolkozik. Valaha б is ott lent ült. 

Milyen világ volt az! 
Mikor azt a verset csinálta a beszédjeire Tóth Kálmán: 

Vigyázzon páter Samassa, 
Hogy a Házat meg ne szalassza. 

S milyen világ ez most! Az egész Ház a páterek után szalad ma! 
Andrássy gyakran hajlik oda az érsekhez, csevegésbe elegyedik a két főúr. Valami 

ilyesformát beszélhetnek:. . ." 

A tanú elbeszélő ebben a részletben úgy tesz, mintha váratlanul mindentudóvá 
válna, és egy távolról látott szereplő gondolatairól is beszámol szabad függő be-
szédben, majd előadja egy jelenetben, hogy mások mit „beszélhetnek". Ez persze 
csak játék a narrációs konvenciókkal: az újságíró elképzeli az egri érsek elgondol-
kozását, hogyan hasonlíthatná össze saját, régi, kudarcos képviselősködését az 
egyházi szempontból diadalmas jelennel. Ez az összevetés egyben jellemzi a po-
litikai szituációt, és alkalmat ad egy gonoszkodó vicc elhelyezésére. 

De a folyosó többnyire a rossz szónokok miatt lesz az elbeszélés színhelye. 
Pécskai Gaál Jenő 3 5 szónoklata idején kétoldalnyi beszámolót kapunk a legkülön-
bözőbb folyosói csoportok diskurálásáról, majd így térünk vissza az ülésterembe: 
„De bármennyire kedélyes nemzet vagyunk is, annyi kedélyesség még sincs ben-
nem, hogy én a Gaál Jenő egész beszédje alatt rajzolni győzzem a korridorok tar-
ka, mozgalmas képét... Azért hát [...] ugorjunk át a következő szónokra."36 

De az elbeszélés nemcsak a folyosóra tevődhet át, hanem az üléstermen belül 
is vannak lehetőségek. Kerényi Ferenc megfigyelése szerint Mikszáth színházi kri-
tikáiban is előszeretettel beszélt az előadás helyett a közönségről, amelynek visel-

35 A habarékpárti Gaál Jenőt (megkülönböztetve a mameluk felvinci Gaál Jenőtől) különben okos em-
bernek tartották, de rendkívül unalmas szónoknak. Vö. például A t. Házból [máj. 30.]. MKÖM 76, 
171. 

38 A t. Házból [jan. 20.]. MKÖM 74, 66. 
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kedését különös élvezettel figyelte meg.37 És egy szónoklat jellemzésére (amely-
nek tartalmát az újságolvasó ember úgyis megtalálja a tudósításban) nemcsak a 
narrátori kommentár alkalmas, hanem a többi képviselő reakcióinak leírása is, il-
letve a reflexiót a narrátor idézheti mástól. Egy ellenzéki beszédsorozat alatt le-
írhatja például a kormánypárt különböző csoportjait, különös tekintettel a mi-
niszterek mögött ülő stréberekre, akik megjegyzéseikkel igyekeznek a miniszterek 
figyelmét inkább magukra vonni. Egy ilyen leírás után a következőképpen tér vissza 
a leírásból az elbeszélésbe: „Csak most veszem észre, hogy míg az olvasónak 
a szabadelvű pártot ültében mutattam be, ezalatt elszalasztották Ernuszt Kelemen, 
sőt Szalay, sőt mondjuk, hogy a Visontai beszédét is. De ők talán sejtették azt, 
hogy elszalasztjuk őket, mert semmi újat se mondtak."38 A leírás, és különösen 
az ekphraszisz elméletében fontos szempont szokott lenni, hogy az elbeszélés (ol-
vasás) idejének zéró idő felel-e meg az elbeszélt időben, vagy amíg mi a leírást 
kapjuk, történik-e valami - legjellemzőbb módon: szemléli-e valamelyik szerep-
lő az adott látványt.39 Itt viszont szemlélni csak maga az olvasó szemlélhet, és csak 
azt, amit a narrátor mutat neki. Az elbeszélés annyira egyszálú, hogy ha beszá-
mol az egyik dologról, lemond a másikról. 

Ha az elbeszélést megértető metaforák vagy modellek közül az egyik legősib-
bet, a szálat, fonalat vagy vonalat alkalmazzuk erre a technikára, akkor az elbeszé-
lést itt egyetlen vonallal képezhetnénk le, amely csak jobbra-balra kacskaringózik, 
de soha nem fordul vissza. A fonal modellje azonban a legtöbb elbeszélést ilyes-
féleképpen tudja leképezni, még ha a visszakanyarodásnak juthat is kisebb-na-
gyobb szerep. A Takáts József leírta mikszáthi technikában az volt a sajátságos, 
hogy az egyik helyszín elbeszéletlenül maradt eseményeit a másik helyszínen fo-
lyó, látszólag hétköznapi, a fő cselekménnyel nem összefüggő társalgás implikálja, 
vagy értelmezi. Az országgyűlési karcolatokban is így működik a technika: Szilágyi 
beszédének hosszát Jókai regénytervének újabb és újabb kötetei mérik, az ülés-
termi unalmat a folyosói tömeg; az ellenzéki beszédeket a stréberek megjegyzé-
seinek tükrében ismerjük meg. 

Egy jellegzetessége azonban van a publicisztikának, amely eltér a szépirodal-
mi szövegektől: a narrátor hangja mindig konzisztens. Mikszáthnál regények, kis-
regények és a nem egyes szám első személyű elbeszélőt alkalmazó novellák álta-
lában több, elbizonytalanodó, egymással néha inkompatibilis narrátori hangon 
szólalnak meg.40 A publicisztika - nyilván a műfaji kötöttségeknek, a tájékoztatás 
vagy a meggyőzés funkciójának megfelelően - még akkor is konzisztens narrátort 

3 7 KERÉNYI Ferenc: Mikszáth Kálmán - és korának színházi élete. In KOVÁCS Anna (szerk.): A magyar 
polgárosodás kérdései - élet a századfordulón. Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Balassagyar-
mat, 1997. 105. 

38 A t. Házból [okt. 20.1 MKÖM 81, 188. 
39 Balzac és Proust technikájának szembeállításával fejti ki A témát Gérard G E N E T T E : A Z elbeszélő 

diszkurzus. Fordítgotta SEPEGHY Boldizsár. In Тномкл Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I. Jelen-
kor-JPTE, Pécs, 1996. 85-86. 

40 Egy elemzés olvasható erről: T A H I N Szabolcs: „Előbeszédszerűség" Mikszáth prózájában. Tiszatáj 57 
(2003/11.) 59-63. 
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képez meg, ha az a szövegben személyként nem definiálódik. Egyetlen hang, amely 
fölényesen kalauzolja az olvasót a különböző helyszínekre, irányítja figyelmét kü-
lönböző eseményekre, és még ha nagy ritkán le is mond a fokalizáció privilégiu-
máról, és egy szereplő felől ír le valamit, mint az egyik fenti példában Samassa 
érsek felől, akkor is hangsúlyozza, hogy itt saját látásának projiciálását játssza el. 
A szövegek többségében ez a hang kedélyesen társalgó: elmeséli az olvasónak, 
amit érdekesnek talál az eseményekből, és ami azokról eszébe jut: a válogatás és 
a nézőpontválasztás monopóliuma révén pedig olyan pozíciót hoz létre, amely-
ben fölényt élvez az elbeszéltekkel szemben. 

A nézőpont megválasztása, akárcsak az átmenet egyik helyszínről a másikra 
gyakran szinte parodisztikusan önkényes, és azt sugallja, ha a narráció nem is 
maga teremti meg az ábrázolt világot (hiszen a parlamenti közeg hangsúlyozot-
tan valós), szuverén hatalommal választ ki vagy vet el tárgyakat. Mégpedig első-
sorban azért, mert az olvasónak nincs más dolga, mint lemondani a komoly par-
lament illúziójáról, és hátradőlve szórakozni. 

De jócskán akadnak olyan írások is, amelyek személyként is megkonstruálják 
a maguk narrátorát. A legkézenfekvőbb esetben egy újságírót, aki könnyen azono-
sítható a szerzővel. De már 1882-ben írt Mikszáth karcolatot képviselők személyé-
ben,41 sőt egy lusta, tájékozatlan, kialvatlan és másnapos képviselőt is felléptetett42 

akiben az 1893-as Katánghy Menyhért előzményét fedezhetjük fel. És hogy a fi-
guráról nem feledkezett meg közben sem, azt bizonyítja egy 1884-es szövege, amely 
az 1882-es karcolatot szó szerint megismétli, mindössze a személyneveket cseréli 
ki az aktualitásoknak megfelelően, például Ónodyt Istóczyval helyettesítve.43 

1883 elején pedig így bizonytalanítja el a napi karcolatok narrátorának identitását: 

„E karcolatokat, melyek a Pesti Hírlapban je lennek meg, rendszerint há rman írjuk. Egy 
mameluk képviselő (de ez csak akkor van ott, ha beparancsolják), némelykor egy füg-
getlenségi képviselő (de ez meg csak akkor van ott, ha valami botrány van készülőben) 
s végül én magam, akinek mindig csak azt lehet megírni, amit meghagynak, s az sem-
mit sem ér."44 

Ilyesfajta játék a beszélő személyével egyetlen karcolaton belül akkor fordulhat elő, 
ha az ciklusszerű felépítésű, vagyis több, önálló címmel ellátott részből áll. Egy 
1887-es darab második része (címe: „A mai ülés", ami nagyon gyakori címe volt 
egész karcolatoknak is) így kezdődik: „Karcolatomnak fentebbi részét eg)7 képvi-
selő írta, mert én már belefáradtam az efféle elmélkedésekbe... most én mindössze 
a mai ülésről teszek még hozzá néhány sort."45 Amikor pedig 1887-ben maga is 
képviselő lett, a képviselő nevében megszólaló narrátor is azonosíthatóvá vált a 

11 A t. Házból [dec. 19.] MKÖM 65, 40-44. 
« , 4 t. Házból [dec. 13.] MKÖM 65, 31-35. 
43 A t. Házból (Egy mameluk képviselő előadása nyomán) [dec. 14.] MKÖM 69, 168-172. 
44 A t. Házból, (ja'n. 13.] MKÖM 65, 62. 
15 A t. Házból, [máj. 7.] MKÖM 74, 134. 
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szerzővel, de ennek a periódusnak első karcolataiból sok ezt az önként adódó azo-
nosítást eleve megkérdőjelezi. Hol egy öreg képviselő nevében oszt tanácsokat az 
újoncoknak46 (holott maga is újonc), hol egy a választási névsorban nem szereplő 
mameluk nevében szólal fel,47 hol az új képviselők izgatottságát festi olyan kérdés-
sorozattal, amelyet maga biztosan nem tehetett fel („Mutasd meg nekem Tisza 
Lajost."),48 hol visszatér a hangsúlyozottan nem képviselő újságíró perszónájá-
hoz.49 Az újságírót és a képviselőt az 1890-es években még ki is játssza egymás el-
len, amikor nyílt levelet ír saját magához, melynek címzettje a képviselő Mikszáth, 
aláírója „Mikszáth Kálmán hírlapíró".50 

A Pesti Hírlap olvasói természetesen tudták, hogy Mikszáth kormánypárti kép-
viselő lett, és az első hetekben a karcolatok némelyike reflektált is olvasói levelekre, 
amelyek azt firtatták, hogyan egyeztethető össze a pártállás a karcolatírással, ami 
egyaránt jelzi, mennyire kritikusnak érezték a szövegeket mindaddig, és mennyi-
re kevéssé tűnt fel a pártpolitikai hangsúly fokozatos eltolódása a kezdeti ellenzé-
kiségtől a kormánypártiság felé. Mindenesetre az egyik válasz szerint mamelukok 
is szívesen ellenzékieskednek szóban, mintegy megfelelve az ugyanebben az év-
ben megfogalmazott maximának: „a magyar ember mind egyforma, mind ellen-
zéki a vasúti kupéban s mind kormánypárti odahaza, mikor magában gondolko-
zik."51 És mintegy kénytelen elismerni, hogy míg korábbi írásaiban az ellenzéki 
szónokok voltak okosak és a mamelukok buták, mostanra megfordult a helyzet.52 

De még amikor közismerten önéletrajzi elemekkel látja el egy-egy karcolat elbe-
szélőjét, akkor is előfordulhat, hogy néhány elem világossá teszi: nem azonosít-
ható az elbeszélő a szerzővel. A véderótörvény-javaslat viharos vitájáról és első 
szavazásáról beszámoló szöveg így kezdődik: 

„Korán reggel megcsókoltam otthon a két kisfiamat (»Viszlek, gyerekek« - mondom ne-
kik; azok nem értettek, nevettek, tapsoltak a kezecskéikkel), azzal elmentem a belváro-
si plébánia templomba, meggyóntam, s minthogy már az idő túl jár t a tíz órán, nagy 
sietve hajtattam a Házba szavazni. 

Egy sovány fehér ló (de nem volt rajta vörös kantár) húzta a kocsit s elég szapora 
léptekkel. Merengve ültem a kocsi hátában."53 

A felléptetett elbeszélő tehát mameluk képviselő, hiszen arra készül, hogy meg-
szavazza a véderőtörvényt: erre utal, hogy gyerekeit „viszi", tudniillik odaadja 
őket az idegen hadseregnek, és hogy a hazaárulás, a hon eladásának témáján me-

46 A képviselőség mestersége (Hasznos tanácsok az új képviselőknek egy öreg képviselőtől). MKÖM 75, 97-100. 
47 Vadászat képviselőkre. MKÖM 75, 64-65. 
48 Új honatyák. MKÖM 75, 86-88. 
49 A kaposvári mandátum. MKÖM 75, 117-121. Igaz, itt még egy szokatlan, P-s 
50 A Bánffy falai. MKÖM 83, 95-98. 
51 Két nyergen. MKÖM 75, 134-136. 
52At. Házból, [dec. 2.] MKÖM 75, 126. 
53 A szavazás. MKÖM 77, 188. 
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reng egy fehér ló láttán, hiszen rögvest a vörös kantár jut róla eszébe.54 Ennek a 
mameluknak pedig két fia van, ahogyan 1888-ban Mikszáth Kálmánnak is. Viszont 
katolikus,55 ami kizárja kettejük azonosítását. A gyónás ugyanakkor fontos szem-
pont a főhős jellemének kialakításában: mameluk ugyan, és meg fogja szavazni a 
javaslatot, de azonosul a függetlenségi párti állásponttal, bűntudat gyötri, és arra 
gondolhatunk, hogy emiatt megy el gyónni a szavazás előtt. Az elbeszélői tudat 
így különböző diskurzusok összecsapásának lehet a terepe, és ezáltal a szöveg min-
den mondata ironikussá válhat. 

Hasonló célokat szolgál Katánghy Menyhért alakja, amelyet 1893-ban terem-
tett meg Mikszáth. Az ő révén a parlamenti eseményekről egy minden körülmé-
nye tekintetében alaposan jellemzett alak számolhat be a maga békaperspektívá-
jából. Üresfejű, tájékozatlan, hiú ember, aki a feleségének írt levelekben arról 
panaszkodik, hogy nem tud lakást találni Pesten, ezért családját nem hozhatja 
magával a fővárosba - de ez elég átlátszó ürügy, hiszen mellesleg átmulatott éj-
szakákról és nőügyekről is szó esik. A levelekben jelentős súlyt kap a novellisztikus 
elem, a levélíró saját, akár parlamenten kívüli történeteinek elmondása. 1893 
őszén Mikszáth tíz Katánghy-levelet írt (valamint egy karcolatot Katánghy látoga-
tásáról otthon), vagyis az akkori őszi ülésszak idején ez lett a politikai publiciszti-
ka legfontosabb változata, és azokban a hónapokban nem is írt „A t. Házból" vagy 
„A mai ülés" című szöveget. A következő évben azonban már csak egy Katánghy-
levél íródott (március 28-án), és a forma ezután már csak elvétve bukkant fel.56 

A feleségével levelező képviselő viszont annyira népszerű volt, maga az alak pedig 
annyira jól sikerült, karikaturisztikus célja ellenére annyira plasztikus lett, hogy 
nem lehetett csak úgy egyszerűen elfelejteni vagy lemondani róla. 1894 őszén 
Mikszáth Katánghy nevében írta meg az Almanach-előszót, 1895-ben megszületett 
Katánghy élettörténete (a Pesti Hírlap 1896-os naptára számára), amely az 1896-os, 
Katánghy Menyhért című könyvben együtt jelent meg a 12 levéllel, valamint „Ka-
tánghy egyéb művei"-vel, Mikszáth öt politikai portréjával. Ezt követte 1897-ben 
az Egy választás Magyarországon. Az 1897-ben induló Országos Hírlap eleinte azt 
ígérte olvasóinak: „Nemkülönben megjelenik koronkint a léha képviselő Katánghy 
Menyhért is, nejéhez írott vidám leveleivel"57 Ezt az olvasócsalogató ígéretet nem 
sikerült beváltani, mindössze annyi történt, hogy 1898. január 14-én Katánghy 
névjelzéssel jelent meg Az alelnök-jelöltekről című cikk, és hogy a lap által kiadott 
naptár a Katánghy Naptár címet kapta, és első szövege a Katánghy névjelzéssel el-
látott, A club című publicisztikai írás lett. Katánghy Menyhért egyébként az Új 
Zrínyiászban is szerepel, és itt-ott szignóként, témaként felbukkan a későbbi pub-
licisztikában is, sőt a Magyar Bazár 1903-ban közölte „Katánghy Menyhértné le-
velejit] édes anyjához".58 

54 Lásd Beszterce ostroma. MKÖM 6, 61. 
55 Később processziónak véli messziről a parlament előtti tüntetőket, akik a Szózatot éneklik. 
56 Legközelebb 1896. június 16-án, MKÖM 85, 107-110. 
57 A közönséghez. Országos Hírlap 1898. január 5., 17. 
58 Április 1., 2-3.; május 1., 3; június L, 2. 
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A degradálásnak sajátosan narrációtechnikai megoldása, amikor olyan fóku-
száló ágenst léptet fel, mégpedig akár a szöveg egészére kiterjedően, akinek a lá-
tószögéből a parlamenti vita tartalmi része egyáltalán nem látszik, vagy teljesen 
lényegtelen. Egy 1885-ös írásnak a nyugdíjba vonuló kapus a hőse, aki úgy dönt, 
egyszer életében megnéz egy ülést: a képviselőket mind ismeri, csak más aspek-
tusból („Tudja, melyik jár gyalog, melyik hintón."), és a parlamenti munkával kap-
csolatban vannak bizonyos, ködös elképzelései, amelyek nagyjából azonosíthatók 
azokkal az illúziókkal, amelyeknek lerombolásával vádolták Mikszáthot, és ame-
lyeket, mint láttuk, a legelső karcolatokban még maga is osztott: „Valami nagyon 
szép, valami rettenetesen ünnepélyes lehet az. Az ország rendjeinek ajkán meg-
rezdül a méla bánat, s szavakban hömpölyög alá a hazaszeretet..."59 Az ülés első 
feléről így a kapus perspektívájából, az б reflexióival kapunk beszámolót, egészen 
addig, amíg végül csalódottan otthagyja az ülést („Hát csak ennyi az egész?"); de 
a narrátor nem őt követi ki az utcára, a kapu elé, hanem folytatja az ülésterem-
ben: „Hanem az ülés tovább folyt." 

A különböző szemlélőknek azonban különbözőek az elvárásaik is — az időbeli, 
a szociális különbségeknek, és alkalmasint nemüknek megfelelően. Amikor Pblczner 
Jenő vidéki hölgyrokonai jelennek meg egy kurta ülésen, elvárásaik a parlament-
tel kapcsolatban (igaz, már az 1890-es évek második felében) így fogalmazódnak 
meg: „az újságokat tele lármázzák, hogy mennyi elegáns szép toalettet lehet lát-
ni a képviselőház karzatán, alant meg mennyi j ó viccet és érdekes sikamlósságo-
kat mondanak."6 0 

A whipp című szöveg elöljáróban leírja, milyen szokott lenni a karcolat, és eh-
hez képest próbál ki valami mást, hogy a teremszolgákat felügyelő jegyző felől 
nézze az ülést, akit a vita tartalma nem érdekel, csak a kormánypárti többséget 
akarja biztosítani a szavazáshoz, és ezért csak a voksok számának alakulását figye-
li folyamatosan: 

„A szokott sablon helyett, hogy leírjuk rendes egymásutánban a szónokokat, azok sike-
rét, kudarcát, rikító vidám színekben vagy bágyadt, hangulatkeltő világításban fordít-
sunk most egyet a dolgon, ne törődjünk vele az egyszer, hogy mit csinál a Ház, hanem 
csak azt nézzük, hogy mit csinál Széli Ákos. Hiszen meglehet, abban is benne lesz az 
ülés rajza."61 

Mint látható, a parlamenti karcolatokban itt-ott előfordulnak utalások magára a 
karcolatírásra is. A fenti idézet a sablonnak azt tartja, ha a karcolatot a vita szó-
noklatsorozata strukturálja, a szöveg csak a színeket, a hangulatot hivatott biztosí-
tani. És bármilyen gyakran szán is egy-két bekezdést az adott retorikai teljesítmény 
kritikájára, Mikszáth egy helyen leszögezi, hogy a karcolat nem lehet szónoklat-

59At. Házból, pan. 24.] MKÖM 70, 110. 
fil) A mai ülés. MKÖM 86, 95. 
«1 MKÖM 81, 151. 
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kritika: „Majdnem sajnáljuk, hogy e rovat nem tárgyalja az országgyűlési viták 
menetét úgy, mint komolyabb recenzió, hanem csak mint könnyed mulattató ol-
vasmány. .." És ennek értelmében a szónoklás művészetének hanyatlásáról a köny-
nyed, mulattató olvasmány követelményeinek megfelelve, csak röviden nyilatko-
zik: „Ezelőtt tíz-húsz évvel még a disznótorban is több gondot fektettek arra, amit 
mondanak, mint ma a tisztelt Házban."62 

A kialakított műfaj komikus jellege és a narrátor fentebb boncolgatott szelek-
ciós hatalma mint a karcolatokat író tudósító szelekciós hatalma jelenhet meg, ha 
saját személyét lépteti fel elbeszélőként. Ilyenkor ezt a szelekciós hatalmat az 
egész parlamenti közeg elfogadni látszik, sőt a Mikszáth kialakította szemlélethez 
alkalmazkodva mások is közreműködnek a válogatásban: 

„Nagyszabású beszédek alatt rendesen ott üldögélek a folyosón, mert énnekem nem kell 
az okos beszéd (azt j o b b olvasni), nekem a bolondos beszédek kellenek. 

Néha egészen magam vagyok, mélázgatok, elgondolkozom e rettenetes »hiúságvásár« 
egyes epizódjai fölött. Olykor kijön valaki, s kritikát mond a terembeli szónokról. Máskor 
egy-egy ötletet hoznak j ó embereim, ami j ó lesz a karcolatokba. Többnyire valami el-
méskedő közbekiáltás ez."63 

A tanú tehát először is okosakra és bolondokra osztja a beszédeket, és csak az 
utóbbiakat választja ki; másodszor a „jó emberei" a teremben történtekből válo-
gatják ki számára a karcolatba valókat. Az б dolga így csak a válogatás és a mélá-
zás, a reflexió lesz. 

A politikum szférájával kapcsolatos hivatalos, tekintélyelvű diskurzus kiforga-
tása természetesen nem csak tematikusan vagy diszkurzívan, és nem is csak narrá-
ciós eszközökkel valósul meg. A stiláris lefokozás elég gyakori, kezdve azon, hogy 
egyes képviselőket előszeretettel nevez bácsinak vagy papának,64 a bonyolultabb 
formákig, melyeket jelezzen itt néhány példa: 

„Lessko módosítványa volt az egyedüli zsírfolt a mai hosszúra eresztett lében."6 5 

„A patkány természetek a nemzeti párti határszélekre húzódnak. Egy ugrás és künn 
vannak a másik világban."66 

„A Ház azonban csendes, mint a p ihenő kenderáztató. S a sütkérező békák [Szilágyi] 
egy mérges tekintetére cuppogva ugrálnak vissza..."67 

62л/. Házból, [mm 23.] MKÖM 67, 191. 
S-M t. Házból, [dec. 12.] MKÖM 71, 132. 
64 Papa leginkább csak Madarász és Pulszky szokott lenni, de a bácsiknak se szeri, se száma. 
6r> A t. Házból [jan. 20.] MKÖM 65, 79. 
es Л t. Házból [okt. 20] MKÖM 81, 187-188. 
67 Szilágyi-láz [I.] MKÖM 84, 111. 
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A lefokozás fontos eszköze a paródia is, amely természetesen alapeszköze a komikus 
formáknak, hiszen alkalmas arra, hogy megkérdőjelezze a komoly vagy hivatalos 
diskurzusokat, műfajokat, az uralmi ideológiákat. Ha a fentebbiekben elsősorban 
annak alátámasztására igyekeztem érveket felhozni, hogy a mikszáthi parlamen-
ti karcolat egyik legfontosabb teljesítménye a politika dignitásáról szóló hatalmi 
diskurzus aláaknázása, akkor talán meglepő, hogy ezt a célt az eposzparódia is 
szolgálhatja. Hiszen az eposzparódia éppen azáltal szokta az eposz stabil érték-
hierarchiáját megkérdőjelezni, hogy egyrészt eltúlozza a stiláris eszközöket, más-
részt leértékeli őket azáltal, hogy alacsony tárgyra (a hétköznapi vagy az állati 
szférára) alkalmazza.68 Hogy lehet a legméltóságteljesebb műfaj stiláris eszközei-
nek alkalmazásával bemutatni, hogy egy adott életszféráról mint méltóságteljes-
ről beszélni inadekvát? Magától értetődő, hogy a parlamenti működés méltósá-
gáról szóló beszédnek megvan a saját stiláris karaktere, amely nem azonos az 
eposzéval. Bármilyen más diskurzustípus nyelvén szólal is meg a parlamentről 
szóló elbeszélés, az relativizálni fogja a hivatalos beszédmódot, hiszen azt impli-
kálja, hogy az nem a témának megfelelő egyetlen lehetséges, a dolgok természe-
téből adódó beszédmód. Ezért ugyanúgy pamdisztikus, ha a parlamenti ülésről mint 
ferblipartiról69 számolunk be, mint ha a tenger metaforáit halmozzuk,70 vagy 
eposzi harcot71 beszélünk el. Az eposz nyelve önmagában egyáltalán nem degra-
dáló (sőt), viszont inadekvát, és az oda nem illés parodisztikus jelleget implikál, 
a parlamenti vita mint téma azáltal értékelődik le, hogy az eposzparódia alacsony 
tárgyának helyét foglalja el. Az eposzi hang, a sajátos jelzők disszonanciája kihal-
latszik a következő részletből: „S ezzel új nap virradt föl Széphalomra. Zordon 
Wahrmann leszállt az előadói székről, és fölvonult rá gr. Zichy Ágost, a hajnalarcú, 
kinél nem találkozik szebb szakáll a háznak sem az egyik, sem a másik hemiszfé-
ráján." És persze az is lefokozó hatású, hogy az előterjesztő politikusnak éppen a 
szakállát dicséri fel ez a nagyon is az iskolai auktorok stílusára hajazó mondat. 
(Lásd a két amúgy is epikus hangulatú jelző khiazmusát, a „találkozik" archaikus 
használatát és a „sem az egyik, sem a másik" parallelizmusát, hogy a mondatvé-
gi görög műveltségszót ne is említsük.) Legemlékezetesebb azonban kétségkívül 
az a beszámoló, amely a görög nyelv középiskolai tanításának vitáját mint a gö-
rögök és a szkíták harcát adja elő.72 

Elvileg hálás téma lehetne a parlamenti szónokok parodizálása is, erre azon-
ban nincs szükség, bőven megteszi a majdnem szó szerinti idézet is,73 amely a ké-
peket esetleg markánsabbá teszi, a lényeget kiemeli. Mikszáth természetesen rö-

6 8 Gérard G E N E T T E : Fhlimpsests: Literature in the Second Degree. Fordította Channa NEWMAN-Claude 
DOUBINSKY. University of Nebraska Press, Lincoln-London, 1 9 9 7 . 1 3 4 . 

69 „Ma erősebben lüktetett a parlamenti ferbli. . ." - így kezdődik egy 1885-ös karcolat, amely az egész 
beszámoló nyelvét a kártyajátékhoz igazítja: A t. Házból [dec. 10.] MKÖM 81, 125-128. 

70 A mai ülés [dec. Ib.] MKÖM 65, 29. Ezúttal fiumei viharkárokról szólt a vita első része. 
71 Egy „valódi nibelungi harc" leírása: Odiosa materia. MKÖM 64, 230. 
72 A t. Házból, vagy A 3-dik § viszontagságai, vagyis A görögök és a szkíták. MKÖM 66, 14-18. 
73 Göndöcs egyik képzavaráról azt írja: „a karcolatba is bevettem szorul szóra, mert annál jobbat ne-

héz lenne magamtól kigondolni." A t. Házból [febr. 2.] MKÖM 65, 123. 
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viden összefoglal, vagy egyetlen képet, mondatot idéz, de egyáltalán nem arról 
van szó, hogy a környezetéből kiragadott idézet jelentése megváltozna: éppen a 
stílust, a gondolkodást a legmarkánsabban kifejező részlet kiválasztása, a jelentés 
tételmondatszerű megragadása a jellemző, ami azáltal hat parodisztikusan, hogy 
a mindent kinevető karcolatba kerülve a retorikus diskurzus abszurditására irányít-
ja a figyelmet. Lakatos Miklós a Képviselőházi Napló tanúsága szerint azt mondta 
az osztrákokról: „ideje volna e piócákat testünkről lesózni." Mikszáth pedig azt 
írja: „az öreg Lakatos le akarja rázni a nemzet testéről az osztrák piócát.'"74 Az át-
alakítások egy része arra szolgál, hogy a beszéd egész kontextusát belesűrítse a rö-
vid idézetbe, és így érthetővé tegye - így kerül be az odaértendő „osztrák" jelző 
szó szerint is, és így lesz a mi testünkből „a nemzet teste". A lesózás helyetti lerá-
zás talán még finomítja is a képet, amely a parlamenti beszéd részeként is feltű-
nő volt, de abszurditásának teljes pompája így önállósítva bontakozik ki igazán. 
Mikszáth tulajdonképpen nem parodizálja a parlamenti stílust, hanem hagyja, 
hogy a szónokok önmagukat parodizálják, illetve rávilágít az ilyen pillanatokra. 

A legutóbbi példában a karcolat szövegét a Képviselőházi Napióéval lehetett össze-
vetni, mintha lenne olyan instanciánk, amelynek segítségével megtudhatnánk, 
mi történt az ülésteremben valójában, hogy ahhoz képest értelmezzük Mikszáth 
változtatásait. A helyzet azonban úgy áll, hogy még a tények pontos rögzítésére 
hivatott jegyzőkönyv sem tudja teljesen kiküszöbölni az értelmezést és a szelekciót. 
Van, amit a gyorsírók nem hallanak meg, és van, amit rosszul hallanak. De ráadá-
sul még maguk a szónokok is befolyásolhatják utólag szövegük végső formáját. 
Minthogy az akkori parlamentben tilos volt a beszédeket fölolvasni, mindenki rög-
tönözte (vagy betanulta) a szöveget, viszont lehetősége nyílhatott a jegyzőkönyv-
ben utólag kijavítani a nyelvbotlásokat és képzavarokat. És a stabil összehasonlí-
tási alapnak ez a megkérdőjelezése nem utólagos spekuláció, Mikszáth maga is ír 
minderről a gyorsíróiroda kapcsán, ahol egyesek teljesen átírják beszédeiket, mások 
előre leadják a rögtönzött beszédet, gondosan bejelölve a hallgatóság helyeslése-
it is.75 Vagyis azt a fentebbi állítást, miszerint a parlamenti karcolatok nem-fiktív 
műfaja ráhagyatkozhat az ábrázolt világ létezésének konszenzusára, valamelyest 
árnyalni kell. A parlament valóban nem fikció, de hogy pontosan mi is történik 
ott, annak a megismerése, megértése, értelmezése egyáltalán nem magától adódik. 

Sőt még az események megtörténtében is lehet kételkedni: „Aztán Mócsy be-
szélt. De az talán nem is igaz. Csak úgy a folyosón mesélték. Mert a teremben 
nemigen tolongtak az emberek."76 Ha már a nyilvánosan elhangzottak tekinteté-
ben is helye van a kétségnek, mennyivel inkább kételkedni kell a nem jegyzőköny-
vezett eseményekben. Egy 1893-as karcolat77 elbeszélője akkor ér be a Házba, ami-

74 Az illuminált Ház. MKÖM 86, 149. 
75 A tisztelt Ház című kötet vonatkozó fejezete az „Ahol a szellemi toalettek készülnek" (MKÖM 71, 

189-192.), de a beszédek átnézéséről szóló rész már megvolt két korábbi írásban: A t. Házból [márc. 
9] MKÖM 68, 155-156. és Л mi képviselőházunk MKÖM 69, 93-94. 

76 Országgyűlés [dec. 15.] MKÖM 86, 123. 
77 „Gyere haza, Albert!" MKÖM 82, 62-65. 



Mikszáth parlamenti karcolatai 5 1 

kor a folyosón mindenki egy bizonyos esetet mesél egymásnak, amelyről előre is 
bocsátja, hogy „jelentéktelen, annyira csekély, hogy nem érdemes megírni se". És 
hogy pontosan mi történt, azt sem lehet egyszerűen megtudni, és a bizonytalan-
ságot a narrátor hosszú köntörfalazással érzékelteti jó előre: „De mégiscsak nagy 
nehezen lehetett kihámozni, hogy mi történt. A Házban a szemtanúk sem elég j ó 
historikusok. De körülbelül az történt, hogy..." Nos körülbelül az, hogy Ugrón 
beszéde alatt Apponyi Wekerle miniszterelnökkel és Hieronymi belügyminiszter-
rel beszélgetett, amíg a szónok szóba nem hozta a fúziót, és akkor a figyelem er-
re a hármasra irányult; ekkor Andreánszky felkiáltott: „Gyere haza, Albert!", a köz-
jogi ellenzék vezére pedig szinte futva tért vissza saját táborába. De az előzetes 
kételyekkel elbizonytalanított történet előadása után még következik a variációk 
felsorolása: 

„Ez volt a Ház folyosói mulatsága. S még talán ennyi se volt. Ki tudja, ehhez is ki mit 
toldott. Mert olyan szemtanúkkal is beszéltem, akik azt mondták, hogy Apponyit ugyan 
látták háztűznézőben Wekerlénél, de Andreánszky nem mondta, hogy »Gyere haza, 
Albert!«. Mások ellenben hallották Andreánszky hívó szózatját, de Apponyit nem lát-
ták, kivel beszélt. Míg ellenben klasszikus tanúk találtatnak arra is, hogy mind igaz, 
Apponyi csakugyan VVekerléékkel susogott s Andreánszky hazahítta, de Ugrón Ákos ma 
nem beszélt. Ebből láthatja az olvasó, milyen nehéz valamit híven konstatálni, amit az 
ember nem lát, s milyen nehéz valamit híven leírni, amit az ember lát." 

Még ha nem azonos is a 'nehéz' és a 'lehetetlen' szótári jelentése, ebben a hely-
zetben, amikor a szemtanúk a legkülönfélébb narrációkkal állnak elő az esemény-
ről, és az eseményt konstatálni igyekvő narrátor ezért az általa elmondott törté-
netet csak mint az egyik lehetőséget tudja kínálni számtalan variáció közül, az 
idézetet záró két mondatot az ismeretelméleti szkepszis olyan megfogalmazásá-
nak tekinthetjük, amely Gorgiaszra emlékeztet: „semmi sem létezik; ha létezik is, 
nem megismerhető; ha megismerhető, sem közölhető másokkal."78 Mikszáthnál 
természetesen szó sincs arról, hogy semmi se létezne; csak éppen az esemény hűen 
nem mondható el, következésképpen pontosan nem ismerhető meg. Elvileg fenn-
áll a lehetőség, hogy lehetne a megismerésnek egy megbízható szintje, az ember 
esetleg biztos lehetne abban, amit maga látott, még ha elmondani nem tudja is. 
Ez azonban tulajdonképpen egy nyelv előtti tudást feltételezne. Manapság, azt 
hiszem, a legtöbben úgy gondolják (gondoljuk), hogy a látott, az érzékelt akkor 
válik tapasztalttá, ha készítünk róla először a magunk számára egy leírást. Ami sok 
esetben önkéntelen narrativizálást jelent. Ha így értjük a szöveget, a hű leírás ne-
hézsége a gorgiaszi megismerésnek, a hű konstatálás nehézsége a gorgiaszi el-
mondásnak feleltethető meg. Talán túl messzire mennénk, ha a mikszáthi gondol-
kodáson belül, vagyis a mikszáthi szövegvilágra alapozva próbálnánk kimutatni, 

78 RrraóK Zsigmond: Gorgias és a retorika. In N É M E T H György-RrroÓK Zsigmond—SARKADY János— 
SZILÁGYI János György: Görög művelődéstörténet. Osiris, Budapest, 2006. 423. 
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hogy a tudás már kommunikálásának első tényleges kísérlete előtt is nyelvi vagy 
egyenesen dialogikus természetű. Olyan szöveghelyeket azonban bőséggel talál-
hatunk akár a politikai publicisztikában is, amelyek kételyt ébresztenek a biztos, 
objektív tudás megszerzésének lehetősége (vagyis a kommunikáció előtti hű le-
írás) iránt. A legegyszerűbb példa, hogy minden választásnak két története van: 
„Amint a bukott jelölt panaszolja, és ahogy a győztes beszéli."79 

Hogy a megismerés nem független a megismerő szubjektum pozíciójától, az 
magától értetődik a politikum szférájában is, de ráadásul egy politikai helyzet 
megértése elképzelhetetlen értékelő elemeket is tartalmazó leírás nélkül. Amikor 
egy habaréki és egy mameluk azon vitatkozik, hogy a helyzetnek az-e az adekvát 
leírása, hogy „Tiszának még az erényei is hibák", vagy hogy „Tiszának még a hi-
bái is erények" ugyanazon tapasztalatok alapján eltérő leírást, illetve eltérő érté-
kelést adnak, és az őket hallgató elbeszélő csodálkozik, mert mindkettőnek „töké-
letesen igaza" van, és ebből le is vonja az általánosító következtetést: „bizonyos 
dolgok egészen a helytől függnek, ahonnan nézi őket az ember." Sőt: „majdnem 
fölösleges eszünket koptatni, hol a tárgyilagos igazság. Valahol van, az bizonyos, 
de nem lehet megtalálni, mert minden ember ott keresi a - saját ülőhely én. "8 0 És 
itt még az elbeszélő sem ju t kitüntetett pozícióhoz, mert a két tökéletes, de nem 
tárgyilagos igazságot a beszélgetés során a beszélgetők is megismerték, és hogy a 
tárgyilagos igazság nem ismerhető meg, azt az elbeszélő is belátja, minthogy neki 
is van saját helye, ahol keresni próbál. Már egy 1883-as karcolat eljátszik azzal, hogy 
egy az ellenzéki beállítottságú tudósító (a narrátor) átmegy a jobboldali karzatra, 
és ott („csodálatos, hogy a környezete észjárása, szelleme mennyire ragad az em-
berre") egészen másképp gondolkodik, onnan egészen másnak lát mindent, mint 
amikor majd visszatér a baloldali folyosóra.81 

A hű leírás lehetetlensége azonban értelmezhető szó szerint, mint az írás mé-
diumába való transzponálás szükségszerű inadekvanciája. Amikor Mikszáthot mint 
az akkor alakuló Budapesti Újságírók Egyesületének elnökét 1897-ben megláto-
gatta egy bíboros, hogy tájékozódjon az egyesület céljairól, és ő hozzájárult, hogy 
kollégái írjanak a látogatásról, a lapokban rendkívül tarka, kiszínezett, felnagyí-
tott hírek jelentek meg. Mikszáth kénytelen volt egy helyreigazítást közzétenni, 
melynek a végén arra következtetésre jutott, hogy „igazat talán nem is lehet írni", 
mert az újságírói fantázia önkéntelen működése, vagyis talán egyenesen a műfaj-
ból, a médiumból következő szabályok ezt kizárják: „az új korban az egyes témák-
ban vannak a különböző dzsinnek és ármányos manók, akik az újságíró kezét írás 
közben incselkedve taszigálják."82 

Mikszáth 1885-ben megírta, hogyan lett Kemény János valóságos belső titkos 
tanácsos, és hogy ennek következtében Szontagh Pál, az országgyűlés másik alel-
nöke is megkapta az excellenciás titulust. A történet elmondása után azonban a 

7» A poéta jelöltsége. MKÖM 85, 68. 
80 Л í. Házból [ápr. 22] MKÖM 70, 205. 
81 Л t. Házból [febr. 13] MKÖM 65, 145-146. 
82 [Mikszáth helyreigazítása] MKÖM 86, 25. 
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narrátor elárulja, hogy fikcióról van szó, még ha nem is a saját, hanem a parla-
menti folyosó fikciójáról; ott találták ki az egészet az események magyarázatául, 
de nem csak ezt az egyet, hanem egy ezzel ellentéteset is: 

„A folyosón pedig, ahol ezt a történetet imígyen kikomponálták, ugyanakkor kifundál-
tak egy másik történetet is, amelyben ugyanazon indokokból bár, de megfordítva a 
Szontagh Pál kedveért nevezték ki »kegyelmes«-nek Kemény Jánost. 

Hiszen - elbeszélem még én azt is egyszer - noha csak az egyik lehet igaz belőlük. 
De hogy melyik, annak sohasem szabad kitudódni."83 

Két egymást kizáró történet van tehát, de mindkettő „kikomponált" és mindket-
tő leírható, viszont hogy bármelyik igaz-e, semmiképpen sem tudható. Vagyis a 
leírás semmiképpen sem hű leírás, konstatálásról pedig szó sem eshet. 1904-ben 
Mikszáth visszatért Kemény és Szontagh belső titkos tanácsosságához, mégpedig 
egy jóval hosszabb, részletező szövegben, melyben a megalkotott narrátor (még 
nem képviselő hírlapíró, Tisza Lajos bizalmasa) is jelentősebb szerepet visz. Mind-
két alelnök neki panaszolja el a kinevezés bejelentésére szervezett meglepetés-
ünnepség során, hogy a másik kedvéért nem utasíthatja vissza a királyi kegyet, 
mire ő egy tósztban felteszi a kérdést a vendéglátó Tisza Lajosnak: tulajdonkép-
pen kit ért a kitüntetés, és ki kapta pusztán a másik miatt. A válasz pedig azonos 
az írás címével: „Nem kell mindent tudni."84 Ha valaki a kritikai kiadás jegyzet-
apparátusát is olvasgatja, a két egymást kizáró elbeszélés mellé kap Rejtő István-
tól még egy harmadikat is, amely szerint mindkettő hamisnak bizonyul: 

„A rendelkezésünkre álló források szerint Kemény János bárót, a Ház egyik alelnökét 
1882-ben tüntették ki a »valóságos belső titkos tanácsos«-i címmel, Szontagh Pált pedig 
1884 májusában. [...] A két alelnök kitüntetése között a valóságban tehát két év eltérés 
volt, ennek ellenére MK és valószínűleg a kortársak tudatában úgy élt, mintha egyszer-
re részesültek volna a címadományozásban." 

Eltekintve most attól a nagyvonalú lépéstől, hogy „a rendelkezésünkre álló forrá-
sok szerint" kitételből rövid úton „a valóságban" lesz, a 20. századi filológia a mí-
toszképzésről mondhat nekünk történetet: a két kinevezésnek semmi köze sem 
volt egymáshoz, de a közeg, ahol mindez történt, fontosabbnak tartotta az esemé-
nyek hű konstatálásánál, hogy a dolgoknak értelme, jelentése legyen; a két alelnök 
azonos kitüntetését tizennégy hónappal a másodiké után már egyidejűvé tette 
visszamenőleg az emlékezés, és egymáshoz képest tudta őket értelmezni. Ha el-
fogadjuk „valóságnak" azt az elbeszélést, amelyik a múltbeli események között nem 
lát logikai kapcsolatot, és csak időbeli különállásukat konstatálja, akkor az eset 
példája lehet annak, mennyire nehéz valamit hűen leírni, vagy konstatálni. Más-

83 Hogy nevezik ki a titkos tanácsosokat? MKÖM 71, 22. 
84 In MIKSZÁTH Kálmán: Emlékezések és tanulmányok. Szépirodalmi, Budapest, 1957. 432. 
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részt viszont azt is be lehet látni, hogy a két különálló, de nagyon hasonló esetet 
időben egymásra toló és köztük fiktív ok-okozati kapcsolatot teremtő narratívák 
mintha valamely fontos igazságot mondtak volna el. Fikciós természetű igazságot, 
mégpedig olyat, amelynek erejét nem csökkentette, hanem inkább növelte, hogy 
a történet két változatban létezett, amelyek részletekben kizárták egymást, de nagy-
jából ugyanúgy működtek. A hű konstatálás legfőbb akadálya ezek szerint az értel-
mezés antropológiai kényszere, amely rendet akar látni az elszigetelt események 
(vagy észleletek) között, és törik-szakad, meg is teremti a rendet. Az értelmezés 
viszont függ az értelmező személyétől és pozíciójától is. 

Erre a következtetésre itt azáltal jutottunk, hogy Mikszáth alternatív történetei 
mellé még Rejtő Istvánét is hozzáolvastuk, de a politikum szférájában az értelme-
zés polivalenciájáról és esendóségéről Mikszáth maga is sokat értekezik, akár ilyen 
explicit kijelentés formájában is: „S ezért tartom én bolond dolognak a politikát, 
mert két homlokegyenest ellenkező állításból mind a kettő igazságszámba mehet."85 

Egy népfölkelési javaslat vitájáról a szokott módon kanyargó narráció számol 
be, amely a végén különböző folyosói értelmezéseket ismertet. A karcolat elején 
parodisztikus bevezető rész zajlik a folyosón, hiszen Mars és Merkur beszélget a 
várható fejleményekről, utána következik az üléstermi vita ismertetése (kis kité-
rővel a királyra, a karzatra és a folyosóra), majd a narrátor így folytatja: „Vadnai 
Károly beszéde után [...] kimentem a jobboldali folyosóra." A mamelukok itt azon 
boronganak, mekkora csapás lenne, „ha még egyszer megvernének bennünket." 
A narrátor átballag a baloldali folyosóra, ahol az ellenzék attól szepeg, „milyen 
rettentő csapás volna az ránk nézve, ha egyszer mi vernénk meg valakit." „Már 
ti. a közös hadsereg. Mert akkor aztán kifeszítené mellét a militarizmus s ugyan-
csak nem respektálná az alkotmányt." A narrátor belátja, hogy két oldala van a do-
lognak, és legfeljebb a kisebbik rossz választható, és rögtön a saját pozíciójából pró-
bál választani: mint aki népfelkelő még lehet, úgy találja, győzni talán mégis jobb 
volna. De aztán találkozik a szépnem közismerten lelkes hódolójával, Odescalchy 
Gyula herceggel, aki nagyon örül a javaslatnak, mert annak következtében minden 
férfi kimegy az országból. Ebből a narrátor le is vonja a következtetést: „S most 
látom csak, hogy nem két oldala van a dolognak, hanem három."86 Ez a zárómon-
dat azonban elvileg végtelenné növeli a lehetséges oldalak számát. A két parla-
menti oldal véleményeit hallva még úgy tűnt, igen/nem kérdésről van szó, és a 
narrátor is elsőként megpróbált képviselői helyzetből, de már a két lehetséges 
pozíciót egymással összevetve eredményre jutni, de nem sikerült: „Milyen szeren-
cse, hogy nem vagyok képviselő, mert most nem tudnék hova lenni a lelkiisme-
retemmel: hogy melyik a kisebbik baj?" Majd ettől elszakadva a saját magánem-
beri pozíciójából már sikerült döntenie, csakhogy megmaradva a politika felől 
megképzett dichotómia játékterében: győz vagy veszít a hadsereg. Odescalchy 
Gyula viszont olyan radikálisan privát pozíciót mutat meg, amely teljesen kívül 

85 A székelyek között. MKÖM 71, 50-51. 
86 At. Házból (máj. 57 MKÖM 65, 205. 
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marad azon a játéktéren, és kizárólag a saját értékpreferenciáit veszi tekintetbe. 
Ilyen típusú pozíció azonban elvileg számtalan további is lehet. 

Ha a helyzet leírásából, értelmezéséből jóslat következik, akkor az értelmezés, 
azt gondolnánk, ellenőrizhető, hiszen az események vagy igazolják, vagy megcá-
folják. Csakhogy a végkimenetel ismeretében a kiinduló helyzet még ugyanúgy 
értelmezésre szorul, az események nem magyarázzák meg önmagukat. A válasz-
tás után című „csevegés" szerint Jókai előzetesen úgy nyilatkozott Steiger Gyula 
bankigazgató választási esélyeiről, hogy „természetesen" győzni fog: „Hiszen any-
nyi szegény ember van a belvárosban, akinek kölcsönre van szüksége a takarék-
pénztárnál, hogy okvetlenül megválasztják Steigert." Steiger azonban megbukott, 
és a karcolatbeli Jókai erre így reflektált: 

„ - Természetesen - felelte a nagy regényíró zavartalanul. - Hiszen annyi szegény em-
ber van a belvárosban, akinek váltóját visszautasította a takarékpénztár, hogy okvetle-
nül meg kellett buknia."87 

Itt persze komikus, hogy ugyanaz a személy zavartalanul használja fel tévesnek 
bizonyult korábbi értelmezésének elemeit egy ellenkező kimenetelű érvelésben, 
de talán azt a következtetést is levonhatjuk belőle, hogy események kimenetele 
önmagában nem szolgáltat minden kétséget eloszlató magyarázó szempontot. Ez 
a Jókai ugyanazokra az elemekre épít, továbbra is fenntartja, hogy a választás a 
sok belvárosi szegény emberen múlott, és hogy Steiger megítélésében egyetlen 
szempont, a bankigazgatóság játszott szerepet. Csak az a kérdés, hogy a szegény 
emberek hogyan viszonyulnak egy bankigazgatóhoz (remélnek tőle valamit, vagy 
bosszút akarnak állni rajta). Egy szituációnak azonban gyakorlatilag végtelen szá-
mú összetevője van, és az értelmezés ezeknek csak kis részével számolhat. Nem 
kisebb feladat utólag megmagyarázni, miért történt valami úgy, ahogy történt, mint 
a jelen helyzetnek olyan adekvát leírását adni, amelyből megjósolható, mi fog 
történni. És ha a jóslat beválik, még mindig nem biztos, hogy helyes volt a leírás, 
és nem egészen más okok játszottak közre. Jókai zavartalanságának egyik aspek-
tusa éppen az, hogy megkapó ökonómiával alig változtat korábbi leírásán, vagyis 
ragaszkodik hozzá, hogy a meghatározó elemek kiválasztásában eléggé sikeres volt. 

A politikai szférában az is nagyon fontos lehet, hogy egy helyzet leírását ho-
gyan fogják értelmezni, akiknek ezt kommunikálni akarjuk. Az óvatoskodó fogal-
mazásoknak a paródiáját adja Katánghy Menyhért, aki egy javaslatról először azt 
mondja a miniszternek: „Senkinek se tetszik a javaslat. Nekünk általánosságban 
nem kell, az ellenzéknek pedig a részletek ellen van kifogása." De a miniszter 
kedvéért később hajlandó, ha nem is a véleményét, a „stiláris formát" megváltoz-
tatni: „Mindenkinek tetszik a javaslat. Az ellenzéknek általánosságban, nekünk 
pedig a részletekben."88 És hasonlóképpen lett az adoma szerint Kandó Kálmán 

87 M K Ö M 7 7 , 5 2 . 
88 Egy képviselő levelei az Országgyűlésről. MKÖM 85, 108. 
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feladata, hogy Deák és Andrássy közt hordozva az üzeneteket, „szép formát" ta-
láljon mindennek. A példa szerint, ha Deák azt mondja: „ez ostobaság, ebbe én 
soha bele nem egyezem, mondd meg Andrássynak, ezt ne próbálja tenni", azt 
Andrássy a következő formában kapja meg: „Kegyelmes uram, beszéltem Deák-
kal, alapjában helyesli prepozíciódat, de ez idő szerint, úgy vettem ki, még némi 
aggályai vannak."89 De az igazán elhivatottak nem akarják változtatgatni még a 
stiláris formát sem, hanem olyan megfogalmazást keresnek, amely különböző cé-
lokra, a különböző célcsoportok számára mást és mást jelentsen. Erre is számos 
történelmi exemplum szolgál példaként, de van egy közelmúltbeli is, amely a ki-
egyezés utáni első miniszterelnököt, Andrássy Gyulát szerepelteti, amint úgy pró-
bál törvényt szövegezni, „hogy mikor Bécsben olvassák, pecsovicsnak látszassék, 
idehaza meg szélsőbalinak tartsák".90 De hogy az értelmezést irányítani igazából 
nem lehet, azt éppen az utóbbi példa mutatja meg, amely afféle ellen-exemp-
lumként szolgál az adott szövegben: .Andrássy módjára próbált Mikszáth szerint 
a tiszaeszlári vérvád idején az egész magyar sajtó úgy fogalmazni, hogy mindkét 
félnek tetsszen, de az eredmény éppen az ellenkezője lett. 

89 A generális. MKÖM 70, 36. = 71, 162. 
90 Uborka-idény. MKÖM 64, 20. 



Rosemary Arrojo (Universidade Estadual de Campinas) 

ÍRÁS, ÉRTELMEZÉS ÉS A JELENTÉS FELETTI HATALOMÉRT 
FOLYTATOTT HARC: JELENETEK HÁROM NOVELLÁBÓL1 

A pszichoanalitikus gondolkodás szempontjából a szépírás és a valóság feletti ha-
talom vágya kibogozhatatlanul összefonódik. Ezzel a kérdéssel foglalkozó egyik 
tanulmányában Freud azt állítja, hogy a költő „fantáziavilágot teremt, amit na-
gyon komolyan vesz, azaz igen nagy affektusmennyiséggel ruház fel", és elsőren-
dű célja, hogy „világának dolgait, új, neki tetsző rendbe sorolja".2 Amennyiben 
az írók tehát a „fényes nappal álmodókhoz" hasonlíthatók, és „teremtményeik" 
az „álmokhoz", melyek fölött, úgy érezhetik, teljes hatalommal bírnak, akkor ezek 
az írók végső soron a sebezhetetlenség érzését keresik, ez pedig leleplezi „Én őfel-
ségét, minden ábránd és éppen így minden regény hősét".3 Mindazonáltal a te-
remtés és hatalom közötti kapcsolat teljes feltárása Nietzsche filozófiájában valósul 
meg, jóval túl a szépírás határain, különösképpen a szerző, általában az „élet krea-
tív és prokreatív impulzusaként" leírt „hatalom-akarásával" összefüggő felfogásán 
keresztül, ami tökéletesen összeegyeztethető a filozófus nyelvről vallott nézeteivel 
- ezek szerint a nyelv fundamentálisan retorikai, s ezért képtelen feltárni a lénye-
gi vagy valódi jelentést.4 

Amennyiben az igazság és jelentés nem felfedezhető, vagy megtalálható, ha-
nem inkább konstruálás (és következésképpen dekonstruálás) révén születik meg, 
bármiféle igény a tudásra közvetlenül kapcsolható ahhoz, amit Nietzsche „az 
igazság pátoszának" nevezett, vagy, ami „szilárdságra törekszik, statikus fogalmi 
hivatkozási pontokra, melyek körül a hiedelmek szisztematikus rendszere szervez-
hető", és amelyek, statikus, nem változó dolgok lévén, „birtokba vehetőek".5 Min-
den tudomány és intézmény - mint a filozófia és a vallás - , abban a mértékben, 

1 Jelen dolgozat része a brazil Tudományos és Technológia Fejlesztés Tanács (CNPq) által támoga-
tott kutatásnak. Egy korábbi változata elhangzott a Fordítástudományi Európai Társaság (EST) ál-
tal támogatott Második Nemzetközi Kongresszuson, Granadában, 1998 szeptemberében. 

2 Sigmund F R E U D : A költő és a fantáziaműködés. Fordította SZILÁGYI Lilla. In Sigmund Freud művei IX. 
Művészeti írások. Ftlum Kiadó, Budapest, é. n. 105. 

s I. m. 111. 
4 Lásd még Alan D. ScHRirr: Nietzsche and the Question of Interpretation - Between Hermeneutics and 

Deconstruction. Routledge, New York and London, 1990. 192. 
5 I. m. 128. 
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amennyiben a lényegileg vitathatatlan igazsághoz kapcsolható fogalmak felfede-
zésének és birtokbavételének lehetőségébe vetett hitre hagyatkozik, szükségsze-
rűen a „tulajdon utáni vágy"6 terméke. Nietzsche szerint ennek alapján, ha az át-
meneti igazságok illuzórikus birtoklása következtében valaki biztonságérzethez 
jut, ezt csak annak az árán érheti el, hogy feladja a fogalmak kitalálásának és meg-
alkotásának hatalmát. 

„Mint szubjektum, sőt művészileg alkotó szubjektum csak akkor él majd nyu-
godtan, biztonságosan és következetesen, ha elfeledi a primitív metaforák e vilá-
gát, ha az emberi fantázia, az ősi tulajdonként kiáramló forró és cseppfolyós ké-
pi massza lehűl, és megkeményedik végre, ha már nem él benne a legyőzhetetlen 
hit, hogy ez a nap, ez az ablak, ez az asztal afféle magánvaló igazság."7 

Mivel az igazság akarásának álcázott hatalomakarás egyben konsturálni akarás 
is, azt „az embert az építészet géniuszaként csodálhatjuk, akinek sikerült kötet-
len, mozgó talajon, sőt, mintegy a vízen egy végtelenül bonyolult fogalmi kated-
rálist feltornyozni".8 Mi több, mivel az építészet a „hatalom egyfajta retorikája", 
hiszen „a büszkeség, a gravitáció felett aratott győzelem, a hatalom akarása egy 
építményben válik láthatóvá",9 a filozófiai, természettudományos és szépirodal-
mi művek megalkotása lényegileg ugyanazokhoz az igényekhez és alapvető cé-
lokhoz kapcsolható. Nietzsche maga is használt építészeti metaforákat (kaptár, 
Bábel tornya, a középkori erőd, az egyiptomi piramis, a római kolumbárium, pók-
háló, kazamata), hogy leírja a köznyelvben és a tudományban mint a konstrukciók 
típusaiban található fogalmi rendszereket, és így leleplezze az emberi lények által, 
a tudomány és igazság nevében létrehozott tudásmodellek mögötti törékenységet 
és hatalmi harcot. Nietzsche kaptár-metaforájáról írt elemzésében Sarah Kofman 
megjegyzi: „az építmény 'szépsége' nem közömbös, hiszen a kezdeti ínséges idő-
szakot jelzi, az egész építés motorja, és egyben elleplezője."10 Ebben a kontextus-
ban: „ahogy a méh megépíti a méhsejteket, és megtölti azokat mézzel, a tudomány 
is egy üres építészeti formát konstruál, és abba illeszti az egész világot".11 

A nyelvre és a tárgyára vonatkozó általános reflexiókkal kapcsolatos érvelés 
messzeható konzenkvenciái sok vita tárgyát képezik, különösképpen az utóbbi 
két évtizedben, a textualitás posztmodern felfogásával összefüggésben, amely nyil-
vánvalóan sokat köszönhet Nietzsche dekonstruktivista filozófiájának.12 Röviden 

6 Friedrich N IETZSCHE: Ifjúkori görög tárgyú írások. Fordította M O L N Á R Anna. Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1988. 60. 

7 Friedrich N I E T Z S C H E : A nem morális értelmű igazságról és hazugságról. Fordította T Ö R Ö K Gábor. Nagy-
világ 1992/10-11. 1249. 

8 1. m. 1247. 
9 Friedrich N I E T Z S C H E : Bálványok alkonya. Nietzsche kontra Wagner. Fordította ROMHÁNYI T Ö R Ö K Gábor. 

Holnap Kiadó, Budapest, 2004. 11." 
10 Sarah KOFMAN: Nietzsche and Metaphor. Stanford University Press, Stanford, 1993. 62. 
11 Uo. 
12 Lásd még, például Philippe Lacoue-Labarthe korai megfigyeléseit, melyek szerint „a szöveg 'kér-

dése' fel sem merült volna, legalábbis pontosan abban a formában, ahogy ma felmerül (Philippe 
LACOUE-LABARTHE: IM Dissimulation. In Nietzsche aujourd'hui. Vol. II. Union Générale D'Editions, Pa-
ris, 1 9 7 3 . 1 2 . idézi angol fordításban Alan D . S C H R I F T : Nietzsche and the Question of Interpretation -
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összefoglalva valójában azt mondhatjuk, hogy Nietzsche gondolatainak a kortárs 
nyelvelméletekbe történő beemelése alapvetően a filozófus textualizációjához kap-
csolható, és ez kapcsolatunk radikális újradefiniálását jelzi a valósággal, egymás-
sal és még magunkkal is, egészen addig a pontig, ahol semmi és senki nem állít-
hatja azt, hogy az értelmezés terén kívül esne. Mindazonáltal a valóság vagy akár 
a szubjektum átalakítása szöveggé semmiképpen nem foglalja magába a megvál-
toztathatatlan objektumok megteremtésének lehetőségét. Sokkal inkább azt jelzi, 
hogy éppen azért, mert objektumok, az újraírás átfogó, véget nem érő folyama-
tának elkerülhetetlen eredményeképpen születnek - az újraírás a különbözőség-
ben és változásban rekonstruálja őket. Ebből a szempontból Nietzsche textualitás-
sal összefüggő nézetei alapján az a végkövetkeztetés állapítható meg, hogy nincs 
az értelmezéstől független, önmagában lévő szöveg. Mivel nem tudjuk elválasz-
tani a szöveget az olvasásától, az utóbbi kibogozhatatlan szálakkal kötődik a ha-
talom akarásához, és ekképpen - sokkal inkább, mint hogy védelmezné, vagy 
pusztán reprodukálná - átalakítja a jelentést. Nietzsche szavaival: „Minden bir-
tokbavétel magába foglal egy új értelmezést, egy olyan adaptációt, melynek ré-
vén minden korábbi jelentés' és 'cél' szükségszerűen elhomályosul, vagy akár ki 
is törlődik.13 

Kafka meggyötört állata és a labirintus mint szövegépítmény 

A Nietzsche által alkalmazott építészeti metaforák közül engem különösképpen 
az érdekel, ami a labirintust a textualitáshoz és az értelmezéshez kapcsolja, s ame-
lyet egyaránt tartanak a „szöveg szerkezete alapvető nietzschei képének" és a 
nietzschei „szövegértelmezési koncepció allegóriájának".14 Vitathatatlanul hatá-
sosan fejezi ki a je lentés véget nem érő burjánzását, amely körülvesz bennünket 
a világban mint szövegben, s amelynek közepén teljességgel elveszettnek érezzük 
magunkat, hacsak nem találjuk meg a megfelelő értelmezői ösvényt, hogy meg-
legyen az az illúziónk: tudjuk, melyik irányba menjünk, és hogyan vegyük - ideig-
lenesen - birtokba a valóságot. Hogy tovább boncolgathassuk ezt a képet, külö-
nösképpen összefüggésben azon kapcsolatokkal, melyek többnyire a színfalak 
mögött jönnek létre, ahol az írást és értelmezést láthatólag ugyanaz a hatalom-
akarás szüli, Franz Kafka Odú című szövegét vizsgálom. A novellát, melynek ere-
deti címe Der Bau, azaz Az építmény, Nietzsche a szövegről - és a világról - mint 

Between Hermeneutics and Deconstruction. 194.). Aligha vitatható, hogy Nietzsche szöveggel és textua-
litással összefüggő nézeteit a posztmodern gondolkodás legfontosabb összetevői közt tartják szá-
mon, melyek nyilvánvalóan komoly hatást gyakoroltak olyan kortárs gondolkodókra mint jacques 
Derrida, Roland Barthes, Michel Foucault és FAL de Man. Lásd például Clayton K O E L B (ed.): Nietz-
sche as Postmodernist - Essays Pro and Contra. The State University of New York Press, Albany, 1990. 

13 Friedrich N I E T Z S C H E : A morál genealógiájához. Fordította VÁSÁRHELYI SZABÓ László. Comitatus, Veszp-
rém, 1998. 12. 

14 Alan D. SCHRIFT: Nietzsche and the Question of Interpretation - Between Hermeneutics and Deconstruction. 196. 
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labirintusról alkotott fogalmainak megrendítő illusztrációjaként értelmezem. Ezen 
értelmezés elsőrendű célja, hogy feltárja a teremtés és a teremtő ama vágya kö-
zötti kapcsolat nietzschei felfogását, mely vágy a különbözőséggel és mássággal 
szemben védhető építmény létrehozására irányul - ezt a fajta különbözőséget és 
másságot reprezentálja például egy betolakodó potenciálisan megsemmisítő ha-
tású behatolása. 

A történet elején megtudjuk a narrátortól - amely vélhetőleg e^y föld alatt élő 
állat - , hogy berendezte „az odút, és úgy látszik, jól sikerült".15 Am ami ezután 
következik, nem más, mint az építő részletes, gyötrelmes beszámolója saját vissza-
térő kétségeiről a munka bevégeztét illetően, illetve fájdalmas rögeszméjéről, hogy 
egy teljességgel hibátlan szerkezetet hozzon létre - olyat, amely tökéletesen véd-
hető a behatolástól és a megsemmisítéstől. Az alapvető paradoxon, melyben Kaíka 
narrátora találja magát, már a novella elején megmutatkozik: az állítólag befeje-
zett építmény, amely menedéket és védelmet nyújt építőjének, egyben egy lyuk, 
egy odú. Ekképpen a végleges megoldás helyett megoldhatatlan problémát te-
remt; a megvilágosodás helyett sötétséget hoz; a biztonság helyett félelmet és szo-
rongást. Henry Sussman szavaival összefoglalva: „a konstrukció már maga dekon-
strukció, ugyanolyan mértékben, ahogy az konstruálódott".16 

Az odúban, ahogy a szövegben is, vannak „folyosók", melyek állandó ellenőr-
zése szükséges, mert „az odú sokrétűsége sokrétű lehetőségeket kínál":17 „A má-
sodik folyosóval kezdem, és középen félbeszakítom a felülvizsgálatot, és átmegyek 
a harmadik folyosóhoz, és hagyom, hogy visszavezessen a Vártérre, és most per-
sze ismét újra kell kezdenem a második folyosót."18 Mi több, ez a szövegszerű odú 
„talán inkább a megfeszített értelem, mint a test munkája".19 Az építő legfonto-
sabb fizikai erőfeszítése a labirintusban - vagyis az ásás, az építő stratégia alapja 
- megszállott „fejmunka", hiszen az állat a homlokával, egyetlen „szerszámával" 
kalapálta a laza és porhanyós földet, „napokon és éjjeleken át sok-sok ezerszer"20 

rohant a földnek homlokával, és „boldog [volt], amikor véresre" verte, „mert ez 
a fal lassú megszilárdulásának bizonyítéka volt".21 A szöveglabirintus felépítése 
tehát átvitt értelemben fájdalmas, kemény „fejmunka" eredménye, és célja, hogy 
teljesítse az építő álmát „egy tökéletes odúról".22 

Szintén a szöveghez hasonlóan, az állítólagosán már elkészült odú is hajthatat-
lanul ellenáll a befejezésnek: a jelek szerint építője képtelen olyan védelmi stra-
tégiát kialakítani, amely sebezhetetlenné tenné más élőlényekkel szemben. Ezt a 
védelmi stratégiát nemcsak a tökéletesen álcázott bejárat alkotja, hanem az ab-

15 Franz KAFKA: AZ odú. Fordította EÖRSI István. In Franz KAFKA: Elbeszélések. Kriterion Könyvkiadó, Bu-
karest, 1978. 408. 

16 Henry SUSSMAN: Franz Kafka: Geometrician of Metaphor. Coda Press, Inc., Wisconsin, 1 9 7 9 . 1 4 9 . 
17 Franz KAFKA: Az odú. 4 1 1 . 

I. m. 4 2 4 . 
'S I. m. 410. 
20 I. NI . 4 1 1 . 

21 Uo. 
22 I. m. 421. 
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szolút bizonyosság lehetősége, és „a leszállás általános törvényszerűségének vagy 
hibátlan módszerének"23 megtalálása. A narrátort aggodalom gyötri, mert „külön-
féle jó és rossz tapasztalatokra"24 tett szert, és nem tudja megtalálni ezt a bizonyos-
ságot: „Gyakorta foglalkozom védelmi előkészületekkel; ezzel jár, hogy - persze 
szűk keretek közt - változnak, vagy fejlődnek odúm ilyen célokra történő felhasz-
nálásával kapcsolatos nézeteim."25 Ezért az odú/szöveg befejezése nem lehetséges, 
amíg a narrátor egyszer s mindenkorra nem fogalmazza meg saját következteté-
seit: „most unszol a vágy, hogy ellenőrizzem: megfelel-e a valóság elképzeléseimnek. 
J ó okom van erre, mert amíg itt ténymegállapítás nem következik be, biztonság-
ban sem érezhetem magam, még akkor sem, ha csak annak megállapításáról vol-
na szó, hogy a falról lehulló homokszem hová gurul."26 

Amennyiben a minden szempontból tökéletes odú felépítése lényegileg kap-
csolódik az egyértelmű igazság és forma felfedezéséhez, akkor magába foglalja a 
tökéletes csönd utáni kutatást is, mert az építő csak az örökkévaló csöndben biz-
tos az építmény sebezhetetlenségében, és következésképpen abban, hogy ura az 
építménynek: „odúmban legszebb: a csöndje. [...] Óraszám lopódzhatom folyo-
sóimon, mást sem hallva, mint olykor valamiféle motoszkáló állatkát, amelyet az-
tán rögtön a fogaim között csillapítok le, vagy homokpergést, ami valamiféle ja-
vítási munkálat szükségességét jelzi [,..]."27 Az építményben mint szövegben a 
tökéletes csönd nemcsak azt biztosítja, hogy az építő pontosan tudja, mi történik 
a folyosókon, hanem az építő diakrónia és a véletlen feletti hatalmát is. Követke-
zésképpen a zaj, amely elárulja a jelentés ellenőrizhetetlen szétterjedését az odún 
belül - a pusztító veszély jelét - , sosem kerülheti el a figyelmét. 

Mivel az áldásos bőség álma akkor bukkan fel, amikor a totalitás és a kizáróla-
gos hatalom - az igazság teljes birtoklása, a jelentés elburjánzása fölötti totális 
hatalom, a különbözőség teljes kiküszöbölése - elérhetőnek látszik a labirintuson 
belül, érthető, hogy az építőt a legjobban a bejárat hiányosságai aggasztják, az 
odú „természettől fogva velejáró gyöngéje",28 ami „a házbéli védelem megszűn-
tét"29 jelzi, és az építő emiatt válik sebezhetővé, és emiatt nem mondhatja magá-
nak nyugodt szívvel: „Békében élsz, melegben, jól táplálkozol, tömérdek folyosó 
és tér ura, egyedüli ura vagy."30 De ki a betolakodó? Ki fenyegetheti a labirintus 
befejezését és csöndjét? Először, ahogy az építő elképzeli, az ellenség - valószínű-
leg egy „korhely gazember, aki az építés munkája nélkül akar lakni"31 - nyilván-
valóan kívülről jön, a sötét mohában lévő bejáraton keresztül, ami potenciálisan 

аз I. m. 418. 
21 Uo. 
25 I. m . 411. 
26 I. rn. 426. 
27 I. m. 410. 
2« I. m. 414. 
29 I. m . 415. 
30 Uo. 
31 I. m. 419. 
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felfedezhetővé teszi az odút a külvilág számára. Maga az építő is felismeri, hogy 
ami különösképpen sebezhetővé teszi a szöveglabirintust, és ami ezért felbőszíti 
őt, mert talán harcolnia kell majd egy esetleges betolakodóval szemben, az éppen 
az a szilárd eltökéltség, hogy teremtménye kizárólagos ura legyen: „Éppen mint 
e nagy, kényes mű tulajdonosa vagyok fegyvertelen, érthető módon, minden ko-
molyabb támadással szemben."32 Am mégis, a fáradhatatlan önelemzés közben az 
odúba húzódó lény nemcsak azzal van tisztában, hogy ő és az odú valamiképpen 
eggyé váltak - „Elkényeztetett a szerencse, hogy az én tulajdonom az odú, ké-
nyessége kényessé tett, sérülései úgy gyötörnek, mintha az enyéim volnának"33 - , 
hanem azzal is, hogy nem tudja világosan elválasztani magát a pusztító Másiktól. 

Az alany és a tárgy közötti határvonalak csúnyán összekuszálódnak, és az odú 
építője nem tudja világosan megkülönböztetni a jogos tulajdonost a törvénytelen 
behatolótól, vagy az építőt a rombolótól; még azt a lehetőséget is felveti, hogy leg-
veszedelmesebb ellensége talán nem is odakint van: kint „senki sem törődik az 
odúmmal, mindenkinek megvan a maga dolga".34 Am néhány igazi kafkai böl-
csességről árulkodó részben ez a tudás gyakorta elfelejtődik, például: „ez nem 
képzelt veszedelem, hanem nagyon is valóságos. Hiszen nem kell voltaképpeni 
ellenségnek lennie annak, akinek kedvet csinálok ahhoz, hogy kövessen, éppígy 
lehet az illető valamiféle tetszés szerinti kis ártatlanság, valamiféle ellenszenves kis 
lény, aki kíváncsiságból utánam ered, és ily módon akaratlanul a rám fenekedő 
világ kalauzává válik".35 És ahogy a történet halad előre, szemtanúi lehetünk az 
építő rögeszmés kísérleteinek, hog)' megkülönböztesse magát a betolakodó Má-
siktól, akit önmaga hűséges projekciójaként képzel el, aki például „dühödten 
dolgozik",36 kizárólag azzal a céllal, hogy meghódítsa a labirintust. 

Ahogy ez az „emberi, túlságosan is emberi"37 állat képtelen arra, hogy elválassza 
az építést a rombolástól, a konstruálást a dekonstruálástól, még a saját szövegé-
nek határain belül is, mely szöveg „folyosóit" minden ellenőrzés alkalmával újra 
és újra megváltoztatja, az olvasónak az az érzése, hogy végül is a hatalom akará-
sa hajtja, ami egyben kétségbeesett kísérlet a haláltudat késleltetésére. Az épít-
mény feletti megfellebezhetetlen hatalom, amely tökéletes védelmet nyújt az épí-
tőnek a különbözőséggel szemben, éles válaszvonalat teremtve a belül és a kívül, 
a tulajdonos és a betolakodó, írás és értelmezés között, egyben teljes hatalmat 
biztosít számára afölött, ami a megcáfolhatatlan eredet vagy lényeg lehet: az odú 

32 I. m. 436. 
33 Uo. 
34 I. m. 434. 
33 I. ra. 419. 
36 I. m. 435. 
37 Kézenfekvőnek tűnik, hogy Kafka rendkívüli módon emberi állata Nietzsche Emberi - túlontúl emberi 

aforizmájához kapcsolható (Friedrich NIETZSCHE: Emberi - túlságosan is emberi. Fordította ROMHÁNYI 

T Ö R Ö K Gábor. Szukits, Szeged, 2 0 0 0 ) . Nem arra akarok utalni, hogy Kafka ismerte volna Nietz-
schét, vagy hogy a filozófus gondolatai hatást gyakoroltak volna rá. Jóllehet ennek a lehetőségnek 
a vizsgálata túllépi a jelen dolgozat célkitűzései által szabott határokat, hadd hívjam fel az érdek-
lődő olvasó figyelmét Erich Heller tanulmányára: Human, All Too Human: a Book for Free Spirits. 
Cambridge University Press, New Edition, Cambridge, 1986. XV 
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Vártere, a végső menedék és a tökéletes elégedettség forrása, ahol az építő a „béke, 
a kielégített vágyódás"38 álmát alussza. Míg a teremtés elkerülhetetlenül össze-
kapcsolódik az állat nyughatatlan hatalom-akarásával, melynek célja az igazság 
kizárólag birtoklása, a teljes befejezés és a csend megteremtése csak az örökkévaló 
alvás közben tűnik lehetégesnek, mert ébrenléti állapotban az építő óhatatlanul 
újra meg újra átalakítja saját művét. 

Amennyiben a szöveglabirintus megépítése elkerülhetetlenül összekapcsolódik 
a javítással, átdolgozással és újraértelmezéssel, mivel az építmény mindig ellenáll 
a tökéletes befejezettség bármiféle lehetőségének, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy 
a teremtő lény fájdalmasan őrlődik emberi állapota - amely az átmenetihez és a 
véglegeshez köti - és azon vágya között, hogy isteni hatalommal bírjon, vagyis to-
tális és egyedüli ura legyen az igazságnak és a sorsnak. Ezen kettősség kápráza-
tos illusztrációjaként Kafka hőse minden szerző és minden értelmező pátoszára 
reflektál; elkerülhetetlen, hogy ajelentés mindörökre történő megszilárdítását és 
az értelem fölötti hatalmat óhajtó vágy és az írókat és értelmezőket egyaránt a je-
lentésteremtés végtelen gyakorlatára ítélő emberi állapot szorításában legyen. 

Az olvasó/nyomozó végzetes szerző figurával találkozik a borgesi labirintusban 

Míg Kafka odúba húzódó állata a saját embersége ellen harcot folytató teremtő 
megoldhatatlan helyzetére világít rá, Jorge Luis Borges novellájában - A halál és 
az iránytű (eredeti cím: La muerte у la brújula) - azon konfliktus és versenyhelyzet 
bizonyos aspektusait fogom vizsgálni, amelytől Kafka narrátora olyannyira ret-
teg. A borgesi történetben a művelt olvasó és a szenvedélyes szerzőalak találkozá-
sának lehetünk szemtanúi. A szóban forgó olvasó Erik Lönnrot, aki kollégájával, 
Treviranusszal három, minden jel szerint egyazon személy által elkövetett gyilkos-
ság ügyében nyomoz. Ám Trevianusszal ellentétben Lönnrotot nem érdekli a bűn-
ügyi rejtély kézenfekvő, egyszerű megoldása. A választ inkább az általa a gyilkosnak 
tulajdonított írásos üzenetekben keresi, illetve azok kapcsolatában az első áldozat 
szállodai szobájában talált könyvekkel. Az „objektív", szorgalmas olvasót/nyomo-
zót, Lönnrotot az a vágy hajtja, hogy ne pusztán megértse a szerző/gyilkos agy-
működését és üzeneteit, hanem előre lássa is minden lépését, és végül túljárjon 
az eszén, és letartóztassa. A hidegvérű, fortélyos bűnöző, Red Scharlach viszont a 
hatalommal bíró szerzőt képviseli, aki miután tudomást szerez az első bűntényről 
és Lönnrot nyomozásáról, úgy dönt, szilárd labirintust sző a nyomozó köré, aki 
évekkel korábban letartóztatta a testvérét. Egy második gyilkosság végrehajtásá-
val tervezi meg a szöveglabrintust, majd a harmadik révén nemcsak azt hiteti el 
Lönrottal, hogy a három gyilkosság egyetlen ember műve, hanem azt is, hog)' kap-
csolatban állnak az üzenettel, amely az első áldozat írógépében talált papírlapon 
állt: „Fény derült a Név első betűjére." 

38 Franz KAFKA: AZ odú. 410. 
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A szöveg/labirintus - melyet Red Scharlach tervezett, akinek keresztnevéről a 
spanyol főnév juthat eszünkbe (magyarul: háló) - célja elsősorban az, hogy kelep-
cébe csalja Lönnrotot, majd a halálát okozza. A nyomozó megszállott olvasói vál-
lalkozásának is az a célja, hogy csapdába ejtse az embert, aki feltevése szerint 
a bűnök elkövetője; úgy tűnik, hogy a mindkét szereplő vállalkozását mozgató cél 
és a hatalom akarása alapvetően azonos. A nyomozót és a gyilkost, az olvasót és 
a szerzőt hasonló indítékok mozgatják, hasonló célok vezérlik, ahogyan a nevük 
is ugyanaz: Red és Lönnrot. Továbbá, mivel Scharlach neve Seherezádé nevét -
különösképpen a spanyol változatban: Schaharazad - látszik visszhangozni, Borges 
szerzőfiguráját az Ezeregy éjszaka meséi narrátorához tudjuk kapcsolni. Ahogy Sehe-
rezádé életét is azon képessége menti meg, hogy olyan szöveglabirintust teremt, 
amely csapdába ejti a meggyilkolására készülő szultánt, s így a potenciális gyil-
kosból szerető férj lesz - Scharlach sorsa is megfordul azáltal, hogy szerzői ereje 
révén a férfinak sikerül egy halálos és kiválóan megtervezett labirintusba csalnia 
olvasóját és legveszedelmesebb ellenségét. Ekképpen Scharlach kompetenciája, 
hogy olyan biztos hálót fonjon az olvasó Lönrott köré, amely nemcsak félreveze-
ti és rabul ejti a nyomozót, hanem üldözött, védtelen áldozattá is teszi. 

Borges történetében az egyaránt védelmet nyújtó és csapdaként szolgáló labi-
rintus mint egy szöveg konstrukciója, Triste-le-Roy, az elhagyatott villa alakjában 
testesül meg, ahol Scharlach végül lecsap Lönnrotra. A villa építészeti szerkezete 
Scharlach labirintusának tükörképe, mivel „dúskált a fölösleges szimmetriákban 
és eszelős ismétlésekben".39 A különböző díszek közül a „rémséges árnyékot" vető 
„kétarcú Hermész"-ről40 Scharlach és hasonmása, Lönnrot juthat eszünkbe: mind-
ketten kapcsolhatóak a görög istenhez, akinek neve azt jelenti, „értelmező", s aki 
arról ismert, hogy éppen olyan tárgyakat lopott el más istenektől, mely tárgyak 
valamiképpen azonosítják ezeket az isteneket: Apollótól az íját és a tegezét, Vénusz-
tól az övét, Neptuntól a szigonyát, Vulkántól a szerszámait, Marstól a kardját. 

Az, ahogyan Lönnrot figyelmesen körbejárja az épületet, reflexióként is olvas-
ható a nyomozó óriási erőfeszítéseire, melyeknek célja Scharlach félrevezető nyo-
mainak értelmezése. Miközben megpróbálja kihüvelyezni azt, amit a gyilkos szö-
vegeként lát, Lönnrot meg van győződre róla, hogy kiismeri magát a villában, és 
nekiindul, hogy végigjárja a labirintust: 

„Lönnrot bejárta a házat. Előszobákon és galériákon keresztül egyforma belső 
udvarokba jutott, s többször is ugyanabba az udvarba. Poros lépcsőkön körfolyó-
sókra baktatott fel; végtelenül megsokszorozódott szembenéző tükrökben; bele-
fáradt az ablakok nyitogatásába, melyek más-más magasságból és más-más szög-
ből ugyanazt a sivár kertet tárták fel odakint."41 

3 9 J O R Í ? E LUIS BORGES: A halál és az iránytű. Fordította JÁNOSHÁZY György. In Jorge Luis Borges Válogatott 
Művei. A halál és az iránytű. (Elbeszélések) Európa Könyvkiadó, Budapest, 1998. 133. 
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A gyilkos állítólagos írásaiban és Triste-le-Roy szerkezetében egyaránt ismétlő-
dó motívumok közül a legjellemzőbb a hármas és négyes számra történő vissza-
térő utalás, a három- és négyszögű formák a rejtély megoldása felé mutatnak: 
a Scharlach által megrendezett gyilkosságok helyszínén talált tetragrammatonra 
vagy Isten kimondhatatlan nevének megfejtésére. 

A történet végén a legyőzött Lönnrot, mielőtt Scharlach rejtekhelyén megkap-
ná a halálát jelentő pisztolygolyót, azt kéri a férfitól, hogyha majd legközelebb 
megint csapdába csalja és megöli, akkor azt olyan labirintusban tegye, amely 
„egyetlen, egyenes vonalból áll". Kérése talán azt is jelzi, hogy az a fajta konflik-
tus, amelyet kettejük kapcsolata jelképez, valószínűleg újra és újra megismétlőd-
het a hasztalan kutatásban azután, ami a végét jelentheti minden értelmezésnek: 
a tetragrammaton végső megfejtése. Ebből a szempontból Scharlach és Lönnrot 
is Kafka odúba húzódó állatával osztozik a meddő, emberi vágyban, hogy isteni 
hatalommal bírjunk a jelentés felett, ami végső soron az élet és halál fölötti hata-
lom kutatását is jelenti. A jelek szerint ezen vágy roppant ereje következtében fo-
gadja el sorsát Lönnrot türelmesen, és még arról is beszél Scharlachnak, milyen 
halállal szeretne meghalni egy következő életben. Paradox módon a lehetőség, 
hogy szerzőként részt vehet következő halála megtervezésében, csábítóbb, mint az, 
hogy harcoljon az életéért. Mi több, amennyiben a labirintus - amely Scharlach 
számára a világ tükörképe, „amelyből lehetetlen menekülni"42 - lehet egyenes 
vonalú is, és ekképpen például az olvasó pillantása és az olvasott szöveg közötti 
kapcsolatot is tükrözheti, felvethető, hogy végső soron minden értelmezés egy la-
birintusbanjátszódik le, vagyis már mindig tárgya az értelmezés elkerülhetetlensé-
gének, és ekképpen ugyanannak a jelentés feletti hatalomért folytatott harcnak, 
melynek eredményeképpen Lönnrot és Scharlach konfrontálódik Triste-le-Roy-ban. 

Végül, miközben Lönnrot megpróbálja felfejteni Scharlach szövegét, és mi-
közben behatol a labirintusba, hogy megtalálja a szerző igazságát - vagyis inkább 
saját igazságának megerősítését a szerző írásával kapcsolatban - , saját magunkat, 
az irodalom és természetesen a borgesi detektívtörténet szakavatott olvasóit is lát-
hatjuk, akik a szerző gondosan megtervezett szerkezetére óhatatlanul ráerőltet-
jük a saját értelmezésünket. Lönnrothoz hasonlóan - és Trevianusszal ellentétben 
- nem elégszünk meg egy egyszerű, „érdektelen" értelmezéssel, és a szöveglabi-
rintus felé közeledve elragadnak bennünket a narrátor félrevezető jelzései. Ezen-
kívül, amennyiben mi vagyunk Lönnrot, akkor Red Scharlach bizonyosan Borges 
is, az igazi „Szomorú Király", a labirintusépítő, aki megpróbálja meghatározni, 
mi igaz a saját szerkezetén belül, és aki halványan meg is jelenik a szövegben, 
hogy világossá tegye, kinek a története is valójában A halál és az iránytű. Miköz-
ben a szerző narrátora leírja Lönnrot útját Triste-le-Roy felé, megtudjuk például, 
hogy a „történetemben szereplő várostól délre sáros vizű, sekély patak folyik .,."43 

« I . ro. 135. 
43 I. m. 131. (kiemelés tőlem). A magyar fordításban: „A szóban forgó várostól délre 
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Története ideiglenes tervezőjeként Borges azon szörnyű konfliktus örökös 
győztesévé teszi Scharlachot/Seherezádét, amely szembeállítja a szakavatott szer-
zőt a művelt olvasóval egy olyan történetben, amelyben az utóbbi arra ítéltetett, 
hogy az előbbi erőteljes textuális stratégiái foglyul ejtsék és megsemmisítsék. Ám 
annak ellenére, hogy Borges megmutatja szerzőségi vágyának erejét, Scharlach 
oldalára áll, és megpróbál világos határvonalat húzni írás és olvasás közé: Nem 
óvhatja meg történetét a mi olvasói értelmezésünktől, ami éppen azért, mert ol-
vasói értelmezés, szükségszerűen utat talál magának a szövegben, kapcsolatba lép 
vele, és szerzői alapállásból hozza létre saját hipotézisét, próbálja megtalálni saját 
útját, amely kivezet a labirintusból. 

A fordító leküzdhetetlen késztetése, hogy lopjon: Gallus, Kosztolányi hőse 

Amennyiben - ahogy azt Nietzsche állítja - minden kísérlet a szöveg vagy a világ 
mint szöveg birtokbavételére „magába foglal egy új értelmezést, egy olyan adap-
tációt, melynek révén minden korábbi jelentés' és 'cél' szükségszerűen elhomá-
lyosul, vagy akár ki is törlődik",44 akkor az implicit kapcsolat, amely szerzők és 
olvasók között általában fennáll, nem együttműködésen alapul, mint ahogyan azt 
a józan ész és az esszencialista hagyomány megkövetelné, hanem sokkal inkább 
egy versenyhelyzet tartja fent, az azért folyó harc, hogy mit fogadunk el (átmene-
tileg) igaznak és bizonyosnak egy bizonyos kontextusban és bizonyos feltételek 
mellett. Ahogy azt Kafka és Borges novellái is megmutatták, ebben a textualizált, 
emberi világban, ahol nincs örökkévaló lényeg és abszolút bizonyosság, a szöveg, 
a szöveg teljes megértése fölötti kétségbevonhatatlan hatalmat vagy annak hatá-
rait nem határozhatja meg pusztán a szerző, és azok nem is kapcsolhatók egyszer 
s mindenkorra a szerzőhöz. Amennyiben a szerző világosan és végérvényesen 
nem választható el az értelmező olvasótól, a szöveg az értelmezéstől, vagy akár az 
egyik szöveg a másiktól, és amennyiben a hatalom akarása mint szerzői vágy az, 
amely az írókat és az olvasókat is mozgatja azon igyekezetükben, hogy olyan szö-
veglabirintust hozzanak létre, amely meg tudja védeni az ő értelmezésüket, és 
amely ily módon foglyul ejt és semlegesít minden potenciális betolakodót, akkor 
lehetséges-e valaha is, hogy az értelmező olvasó hűséges maradjon a szerzőkhöz 
vagy az olvasott szöveghez? 

Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy ez mindig központi kérdés volt azok számá-
ra, akiket a fordítás mechanizmusa érdekel. Olyan tevékenységről van szó, amely 
paradigmatikus forgatókönyvet nyújt a jelentés fölötti küzdelemhez, s amely egy-
ben írás és értelmezés, hiszen magába foglalja egy újabb szöveg létrehozását: vala-
ki más, egy másik nyelven, időben és kulturális környezetben született szövegének 
megírása a fordító értelmezése alapján. Mivel szükségszerűen anyagi bizonyítékát 
teremti meg a fordító átjárásának az eredeti szövegbe, és az átjárás folytán terem-

44 Friedrich N I E TZSCHE: A morál genealógiájához. 12. 
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tődő különbségnek dokumentált bizonyítékai születnek, minden fordítás példasze-
rű terepe a textuális tevékenység kompetitív természetének. Abban a hagyomány-
ban, amely általában a szerzői szándék szerinti jelentés zárt, változatlan foglala-
tának tekinti az eredeti szöveget, a szöveg „igazságának" megállapításáért folyó 
harc nyilvánvalóan azok javára dől el, akiket a szövegük „jogos" tulajdonosának 
tekintenek, és akik állítólag feltétlen tiszteletet érdemelnek mindenkitől, aki be-
hatol textuális „tulajdonukba". Ebben a hagyományban a fordítóktól nemcsak 
megtagadják a szerzői jogokat és privilégiumokat - a fordítóknak el kell viselniük, 
hogy miközben azt követelik tőlük, hogy maradjanak láthatatlanok és észrevehe-
tetlenek, a hűtlenség és pancserség vádjával illetik őket. 

A fordítás állítólagos elégtelenségére rávilágító Kosztolányi-novella45 (Esti Kornél, 
Tizennegyedik fejezet) rövid áttekintése során azon fordítói feladattal szemben je-
lentkező széles körű lenéző magatartást vizsgálom, amelyet a hagyomány impli-
cit és explicit módon szembeállít a szerzői hatalom, az eredeti szöveg szerzőjének 
járó kizárólagos előjog többnyire kritika nélküli elfogadásával. Ha a szerző és ol-
vasó nem lehet meg békében egymás mellett a szöveglabirintusban, és ha a ha-
gyomány szerint a szerző az egyetlen legitim megteremtője a jelentésnek, akkor 
egyáltalán nem meglepő, hogy a fordítókat hagyományosan krónikusan helyte-
len viselkedéssel vádolják. 

Kosztolányi novellájában megtudjuk a narrátortól, a köztiszteletnek örvendő 
írótól, hogy Gallus, egyik régi ismerőse, tehetséges, művelt, kiváló képességekkel 
megáldott fiatalember, olyan jártas az idegen nyelvekben, hogy egyszer még ma-
gát a walesi herceget is tanította angolra. Ám minden nagyszerű kvalitását elho-
mályosítja „egy végzetes hibája": leküzdhetetlen kényszert érez, hogy lopjon, és 
ezen szenvedélyétől minden erőfeszítése ellenére sem tud megszabadulni. Mivel 
Gallus csak az íráshoz ért, de saját neve alatt nem írhat, a narrátor bemutatja egy 
könyörületes szerkesztőnek, akinek éppen szüksége van valakire, aki lefordítja a 
Viciszláv gróf kastélya című angol detektívregényt; a szóban forgó művet a narrátor 
irodalmi szemétnek írja le, amelyet valamirevaló író nem lenne hajlandó a kezé-
be venni. Esetleg lefordítaná, de azt is csak kesztyűben. A buzgó, állástalan fordí-
tó nyomban elfogadja a megbízást, és olyan hévvel adja át magát a munkának, 
hogy jóval a határidő előtt leszállítja a szépen legépelt kéziratot, amelyet azon-
ban a szerkesztő nem fogad el. 

A narrátor úgy dönt, utánajár az ügynek, és elolvassa Gallus fordítását. A „vi-
lágos mondatok, elmés fordulatok, szellemes nyelvi lelemények" láttán, melyek 
„talán méltók sem voltak ehhez a fércműhöz",46 elfogja az elragadtatás. Am ami-
kor a szerkesztő azt kéri tőle, hogy vesse össze Gallus kéziratát az eredetivel, fény 
derül a rejtélyre. Bár a narrátor hibákat nem talál, és a fordítás „gördülékeny, 
művészi, helyenként költői lendületű",47 kétség sem férhet hozzá, hogy a fordító 

4 5 KOSZTOLÁNYI Dezső: Esti Kornél. (Tizennegyedik fejezet) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1 9 8 1 
48 I. m. 220. 
47 Uo. 
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képtelen volt uralkodni magán, és egyszerűen ellopott bizonyos dolgokat a sze-
replőktől, a helyszínekről. így például az eredeti szövegben egy grófnő értékes 
ékszereket visel, a magyar változatban egyetlen ékszer sincs rajta. Hasonló sors 
várt a kastélyokra, szőnyegekre, páncélszekrényekre, zsebórákra, bőröndökre, 
készpénzre, ezüstneműekre és még olyan apróságokra is, mint fogpiszkálók és 
zsebkendők. 

Úgy tűnik, hogy a fordító gyógyíthatatlan betegségére tett megjegyzéseiben a 
narrátor szintézist talál a nyelvvel és a nyelv tárgyával összefüggő esszencialista 
koncepciókba bevésődött, széles körben elteijedt nézetek között. Azok szemszögé-
ből, akik osztják az általános vélekedést, miszerint létezik szilárd jelentés, bizton-
ságban elraktározva a szövegben, amely a szerző tudatos szándékaihoz kapcsolha-
tó, az eredeti szövegek és a fordítások, szerzők és fordítók radikálisan különböző 
kategóriába tartoznak. Ilyen kontextuson belül a fordítókra - így Gallusra is -
csak úgy tekintenek, mint puszta másolókra, marginális zugírókra, akiktől minden 
tehetségük és képességük ellenére is többnyire mindössze csak azt várják, hogy 
végezzék el az írói piszkos munkát, amelyre a köztiszteletnek örvendő írók nem 
hajlandók. Amennyiben - ahogy azt a novellából megtudjuk - az ilyen írók csak 
kesztyűbe bújtatott kézzel nyúlnak fordításhoz, anélkül, hogy valójában megérin-
tenék a szóban forgó szöveget, egyértelmű, hogy a történetben implicit módon 
elfogadott fordítói etika felfogása megegyezik a hagyományos koncepcióval, misze-
rint lehetséges az úgynevezett eredeti értelmezése, vagy újraírása nélkül fordíta-
ni. Ezen hagyomány szerint tehát, amit minden áron el kell nyomni, az éppen a 
fordító szerzői hatalom-akarása, amire Kosztolányi narrátora mint bűnözői visel-
kedésre, vagy némi eufemizmussal, mint gyógyíthatatlan betegségre utal. 

Gallus történetében a marginalitás és a feledés, amire a fordító ítéltetik, minden 
kétséget kizáró módon mint elrettentő büntetés jelenik meg: nem csak a merész 
kísérletért jár, hogy a fordító versenyre kelt a középszerű szerzővel, és a silány ere-
detiből művészi darabot formált, hanem főleg azért, mert örömmel adta át magát 
az addiktív szerzői örömöknek, melyeket képtelen megtagadni magától. Mivel 
fordítása „bűnözői" hajlamokról árulkodik, melyek „a magántulajdon alig vitat-
ható szentségét"48 fenyegetik, egyértelműnek tetszik, hogy éppen ez, a fordító 
beavatkozása révén a szerző „magántulajdonában" lejátszódó átalakulás az, ami 
veszteségként vagy botrányos elszegényítésként értékelődik, még akkor is, ha a 
szöveg gazdagodásához nem férhet kétség. És a szöveg fölötti kizárólagos hatalom 
szerzői vágya és az értelmező szerzői hatalom akarása között fennálló konfliktus 
feltárása miatt Kosztolányi története és figurái nemcsak emlékeztetnek a borgesi 
és kafkai novellára, de úgy látom, hogy Kosztolányi novellája ki is egészíti a má-
sik kettőt. Ennélfogva míg Kafka odúba húzódó állata a teremtő rögeszmés meg-
szállottságát illusztrálja, hogy tökéletesen áthatolhatatlan labirintust hozzon létre, 
és míg Scharlach és Éönnrot valójában a szerzőt és értelmezőt egyszerre egymás-

48 I. m. 222. 
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tói elválasztó és egymáshoz közelítő, a je lentés feletti hatalomért folyó harc leg-
főbbjeleneteit próbálják el, Kosztolányi novellájában ennek az átható konfliktus-
nak a következményei válnak világossá, különösképpen akkor, amikor a narrátor 
azon töpreng, miért él Gallusban ez a különös vágy, hogy elvegye más tulajdonát. 

Amikor a narrátor számba veszi a „jogtalanul és illetlenül" eltulajdonított té-
teleket, hogy megkísérelje megoldani „ennek a detektívregénynek az igazi rejté-
lyét", arra jut, hogy amit Gallus ellopott „csak papíron, a [szerzői] képzelet biro-
dalmában léteztek".49 Ám minden érdeklődése ellenére úgy dönt, nem firtatja 
tovább a lopás okait, mert ez a nyomozás túl messzire vezetne, és végül egyszerűen 
arra a következtetésre jut, hogy a fordító „rabja bűnös szenvedélyének vagy be-
tegségének", és „nem érdemes arra, hogy a tisztességes társadalom támogassa".50 

Feltehetnénk a kérdést: kit vagy mit próbál meg a narrátor védelmezni azzal, hogy 
nem nyomoz tovább Gallus „megbocsáthatatlan bűne" ügyében? Detektívet játsz-
va ebben a szöveglabirintusban, a lehetséges választ egy másik jól ismert borgesi 
szövegben, a Homérosz-fordítások című esszében igyekszem megtalálni, amely nem 
túlzottan hízelegő megállapításokkal próbálja megvilágítani az eredeti szöveget 
és az irodalmat körbevevő „szerény misztériumot".51 

Mivel az eredeti „egy jól látható szöveg, nem pedig hajdani szándékok kiis-
merhetetlen útvesztője", potenciálisan minden fordítás dekonstruálja és dekano-
nizálja az eredetit, és talán rávilágít arra, hogy az írást körbevevő „szerény misz-
térium" nem más, mint „attól való félelmünk, hogy talán veszélyesen közönséges 
gondolatokat szolgáltatunk ki".52 Ebből az alapállásból felvethető, hogy amit 
Gallus kifogástalan munkája során ellopott a szerzői „képzelet birodalmából", és 
amit Kosztolányi narrátora - aki nyilvánvalóan az eredeti szöveg és szerzője olda-
lára áll, függetlenül attól, hogy milyen silánynak találja mindkettőt - nem ismer-
het meg teljesen, nemcsak az eredetiség „misztériuma", vagy azon széles körben 
elterjedt nézet, miszerint az eredeti szöveg magától értetődő módon fensőbb-
rendű, mint a fordítása, hanem elsősorban az az illúzió, hogy a szerzőség kizáró-
lagos hatalmat biztosít az íróknak a szövegük felett. Ily módon Gallus fordítása 
azt is megmutatja a narrátornak, hog)' az eredetit és a szerző jelentés feletti csa-
lóka hatalmát védelmező forma létrehozása helyett a fordítói munka fenyegető be-
avatkozást is jelenthet, különösképpen akkor, ha annak révén a szöveg botrányos 
módon dúsul, gazdagodik. Amikor Gallus nem hajlandó mereven hűséges lenni 
a középszerű szerzőhöz, és ezért kiteljesíti szerzői vágyait - jóllehet azt várják tőle, 
hogy láthatatlan és észrevétlen legyen - , mintha úgy viselkedne, mint Hermész, 
a görög isten, aki nemcsak retorikai képességeiről ismert, hanem arról is, hogy 
olyan tárgyakat lopott el más istenektől, amelyek az identitásukat adják ezeknek 

4» U O . 
50 I. Ш. 223. 
51 Jorge Luis (BORGES: A Homérosz-fordításokról. Fordította ER I I. István. In Jorge Luis Borges Válogatott 

Művei. Az örökkévalóság története. (Esszék) Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999. 71. 
52 U O . 
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az isteneknek.53 A történet narrátora ettől a fajta eltulajdonítástól látszik védeni 
nemcsak az eredeti szövegeket és a szerzőiket, hanem végső soron a saját írását is, 
és, tehetjük hozzá, Kosztolányiét is. 

Az eredeti és a fordítás közötti, konfliktusokkal terhes kapcsolat bemutatásával 
a magyar novella minden kétséget kizáróan rávilágít a fordítás hatalmának né-
hány nagyon fontos konzekvenciájára. Bár Gallus semmiképpen sem ártatlan, 
következésképpen megmásíthatatlanul „bűnös", mert látható és emberi, Kosztolá-
nyi narrátora, mint a tipikus író, aki az eredeti szöveget a magántulajdon kétség-
bevonhatatlan szentségéhez kapcsolja, azt a fajta védekező reakciót produkálja, 
amely az esszencialista hagyományra jellemző: a lehetséges szöveghűség ellen-
szérum a különbözőséggel és a beavatkozással szemben. Kosztolányi novellája, 
éppen úgy, mint a két másik mű, ékesszólóan mutatja be az írást és az értelmezést 
is mozgató, a hatalom mint a jelentés fölötti hatalom akarásához kapcsolt erősza-
kot. Mindazonáltal míg Kafka építménye és Borges alakja, Scharlach explicit mó-
don gyilkos viselkedést mutat a versenytársak iránt, a Kosztolányi-novellában leírt 
„bűn" jóval könnyebben kapcsolható az írók, olvasók és fordítók tényleges szavai-
hoz. Kosztolányi története például azt a széles körben elterjedt lenéző magatartást 
is illusztrálja, amely a fordítás mint elméleti kérdés és legitim szakmai tevékeny-
ség iránt egyaránt mutatkozik. Amikor a narrátor úgy dönt, nem folytatja a nyo-
mozást Gallus lopása ügyében, és leveszi a kezét a fordítóról, viselkedése nyilván-
valóan nemcsak azt a bánásmódot tükrözi, amely a fordításokat és fordítókat az 
úgynevezett „józan ész" szerint illet, hanem amit a fordító láthatóságát és a legke-
vésbé sem szívesen látott beavatkozását szabályozó objektív kontrol lehetőségével 
foglalkozó tudományos munkáktól azok meg is kapnak. Az az alapvetően aszim-
metrikus kapcsolat, amely általában szembeállítja az írást a fordítással, és a szer-
zőt a fordítóval, abban a kapcsolatban is megmutatkozik, melyben szerepel egy 
„derék, emberséges kiadó", a nagylelkű narrátor, aki azt állítja magáról, hogy meg-
próbált a fordító védelmezője lenni, és maga Gallus is, aki azért lesz fordító, mert 
más munkát nem talál magának. Jelképes módon, ahogy a hagyomány sem, Kosz-
tolányi története sem úgy kezeli a fordítót, mint hivatását szakavatott és elisme-
rést érdemlő módon művelő embert, hanem mint olyasvalakit, aki csak valamiféle 
jelentéktelen munkára érdemes, melyhez mások jótékonysága folytán jut hozzá. 

És végül mint a labirintus, ahol Scharlach és Lönnrot örökké harcolni fognak 
egymással a lehetetlen, Bábel előtti hatalomért, hogy a szavakat határozott, vég-
érvényes igazsággá alakítsák, és mint a kafkai odú, ahol az állat örökké keresni 
fogja a textuális építmény tökéletes biztonságát, Gallus története is közvetlenül 
kapcsolhatónak látszik a tulajdon iránti esszencialista vágyhoz, amit Nietzsche az 
élet elsőrendű impulzusával hoz összefüggésbe. És amennyiben a világban mint 
szövegben a szerzői hatalom keresése mozgatja olvasókat és fordítókat, az, ami 

53
 A fordításról mint lopásról, és Hermészról a fordítóról lásd még Rosemary A R R O J O : Translation and 
Postmodernism in Calvino's Se una nőtte d'iverno un viaggiatore. La Traduzione - Saggi e Documenti II, 
Libri e Riviste D'Italia, Ministro per i Beni Cultural! e Ambientali, Divisione Editoria, 1995. 41-56. 
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soha nem elérhető, az éppen ajelentés kikezdhetetlen állandósága, vagy a külön-
bözőség semlegesítése - ami végül megszabadíthatna bennünket a saját körülmé-
nyeinktől, és véget vetne minden konfliktusnak és harcnak. Pontosan a különbö-
zőség elfogadása, és következésképpen az olvasás és fordítás során érvényesülő 
szerzői beavatkozás elfogadása az, ami Nietzsche antiesszencialista szövegelméle-
ti gondolatai nyomán elkezdte átalakítani az általános értelemben vett cselek-
ményt, amelyben a tradíció általában foglyul ejti a szerzőket, olvasókat és fordí-
tókat. Csak ebben a kontextusban lehetséges például, hogy a fordító láthatóságát 
már nem gyógyíthatatlan betegségként vagy megbocsáthatatlan bűnként kezelik, 
ami ellen minden eszközzel fel kell lépni, és ami végre tudományos kutatás tárgyát 
kezdi képezni. Ebben az értelemben, Kosztolányi narrátorával ellentétben, bennün-
ket nem kell, hogy elbátortalanítson a fordítás hatalmával összefüggő komplexi-
tás, és lassan kezdjük feltérképezni a majdnem ismeretlen területet, ahol az írás 
és értelmezés egybeér, miközben megpróbáljuk újra áttekinteni (és dekonstruálni) 
a régi kliséket, melyek alapján a fordítói munka történelem- és kultúraformáló 
erejét mindig is alábecsültük. 

Fordította: Wertheimer Gábor 



Szili József 

AZ ANGOL-AMERIKAI MODERNSÉG 
MAGYARORSZÁGI BEFOGADÁSÁNAK FŐBB VONÁSAI 

Szorosan véve az angol-amerikai líra modernizmusának recepciójáról van szó, 
azoknak a poétikai hatáseszközöknek magyarországi meghonosodásáról, ame-
lyek mindenekelőtt Ezra Pound és Т. S. Eliot nevéhez fűződnek. Magának ennek 
a forrásvidéknek a meghatározása meglehetősen nagy körültekintést igényelne. 
Meg kellene vizsgálnunk azoknak a költőknek a viszonyát a szóban forgó „mo-
dernséghez", akik Harriet Monroe Poetry című chicagói folyóiratát vették körül; 
kiindulhatnánk Pound téziseiből, aki T E. Hulme-ig vezeti vissza a kezdeteket; 
kitérhetnénk arra a kérdésre, milyen volt a lírával fellépő angol-amerikai mo-
dernizmusnak prózai ágazata, Joyce-on kívül ide kell-e számítanunk a Bloomsbury-
közösség tagjaihoz, vagy a nashville-i Fugitive-körtől a Yale Egyetemig ívelő űjkri-
tikus-pályákhoz társult regényirodalmat. 

A befogadás fázisai és dimenziói 

Ami a Poetry körét illeti, Vachel Lindsay, Amy Lowell, Robert Frost, Edgar Lee 
Masters hatását kevéssé észlelhetjük. Ismeretük, befogadásuk világirodalmi, vagy 
szorosabban amerikanisztikai tanulmányokhoz kapcsolódik, annak része. Bizonyos, 
elég nehezen meghatározható értelemben ezek a költők, kétségbevonhatatlan vi-
lágirodalmi jelenlétük ellenére vagy azzal együtt, egy nemzeti költészet, az észak-
amerikai, „provinciálisan-nemzetien modern" rétegéhez tartoznak. Nemzetközi 
ismertségük egy világnyelv, egy „nagy irodalom" ismertségének, befogadhatósá-
gának, ozmotikus behatolásának köszönhető. Magyarországi elfogadásuk, befo-
gadásuk, virtuális jelenlétük ma már bizonyára „természetes", de noha korábbi 
róluk (Poundról is) az első hazai híradás, mint Eliotról,1 természetes jelenlétük csak 

1 REMÉNYI József: Edgar 1ме Masters. Nyugat 1922/17-18. Reményi József (1891-1956) érdemeiről a 
magyar irodalom amerikai ismertetésében lásd: Lóránt CZIGÁNY: The Oxford History of Hungarian 
Literature From the Earliest Times to the Present. Clarendon Press, Oxford, 1984. 2. 
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kései és másodlagos: a terepet számukra az angol-amerikai modernizmus köz-
ponti alakjainak, emblematikus figuráinak, Poundnak és Eliotnak a befogadása 
készítette elő. Nem volt egyetlen művük sem olyan esemény, mint mondjuk an-
nak idején a Readingi2 fegyház balladája. Több fordítása készült. Vargha Gyuláé és 
Tóth Árpádé mellé már vitatételként sorakozott fel Kosztolányié. Kétségtelen a 
vita poétikai jellege, de a biografikus szenzáció sem hagyta érintetlenül a válasz-
tásban: Kosztolányi az eseményekben szerepet játszó ifjú főúri barát - lord Alfred 
Douglas - verseiből is lefordított vagy fél tucatot. Atmoszferikus hatásra kell gondol-
nunk: nem egyéni, hanem kollektív stílusminőségek hatékony jelenlétére. Befoga-
dáson pedig nem egyszerűen művek ismeretét, fordításokkal való el- vagy kisajátí-
tását kell értenünk, még csak azt sem, hogy ezeket a költőket, műveket és irányokat 
teljességgel a magunkévá tesszük, a nemzeti irodalom részeként fogyasztjuk vagy 
forgalmazzuk, illetve hogy a hazai világirodalom-kánon irányadó részévé avatjuk. 
Amennyiben az angol-amerikai líra modernizmusa a poétikai fejlődés fontos ál-
lomása, azt az állapotot kell szem előtt tartanunk, amikor ezt az állomást már el-
értük, illetve amikor még időszerű elérését célul kitűzni. Úgy látszik, mostanra 
már elértük. Vagyis az utóbbi négy-öt évtizedben a magyar lírának természetes 
részévé, saját hagyományává lett mindaz, amire e poétikai tendencia révén tá-
maszkodhat, ami onnan versenyre hívja. Nehezebb megítélni a próza helyzetét a 
befogadásban. Egyfelől itt van a Prae, amely minden problematikus vonásával 
együtt is párhuzamos a prousti és joyce-i fordulattal, másfelől itt van az a tény is, 
hogy Henry James valamennyi műve máig sincs lefordítva. Különösen a Golden 
Bowl fordítása hiányzik. Ami eljutott (immáron filmen is): csak olvasmányul, lát-
ványosságul. Alkotó befogadásuk máig sem igazolódott vissza regényirodalmunk-
ban. A Nyugat világirodalmi tájékozódását elemző akadémiai székfoglalójában 
(1999. február 15.) Szegedy-Maszák Mihály éppen az ilyen, máig elvégzetlenül 
maradt feladatokkal szemléltette 

„annak az örökségnek a rendkívüli súlyosságát és időszerűségét, melyet a Nyugat ha-
gyott az utókorra. A folyóirat munkatársainak előrelátására enged következtetni, hogy 
különös nyomatékkal töprengtek azon, miként teremthető összhang magyar s világiro-
dalom szempontjai között. Igaz, néha vakvágányra jutottak, ám e tévedések is tanul-
sággal szolgálhatnak, amennyiben éreztetik, mennyire képtelenség könnyű megoldást 
találni. A Nyugat értekező prózájának erényei és fogyatékosságai, sőt munkatársai tájé-
kozódásának a hiányai is máig éreztetik hatásukat - Henry James kései regényeit pél-
dául azóta sem fordították s ez prózánk megújulásának egy lehetséges forrását tette 
hozzáférhetet lenné".3 

2 Ejtsd: „redingi". 
3 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A Nyugat és A világirodalom. In uő: Újraértelmezések. Krónika Nova Kiadó, 

Bp., 2000. 134. 
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Redig érdekes módon már Babits próbált James-novellát írni. Mégpedig nem James 
novellái, hanem a róluk szóló leírás, mondhatni e novellák lepárolt esszenciája 
volt a forrás: 

„Egyszer egy amerikai folyóirat különszámát dobta elém a véletlen, melyet Henry James 
emlékére adtak, akitől én egy szót sem olvastam soha. Olvasni nem támadt vágyam a 
különszám hatása alatt sem; de megirigyeltem bizonyosfajta novelláit, melyeket életé-
nek egy korszakában írt, s melyeket a közölt méltatások igen érdekesen jel lemeztek. Va-
lami hasonlót kívántam írni én is. Nem árulom el, melyik novellám született ily módon , 
de bizonyos hogy nem a legrosszabb. Az olvasó nem fog ráismerni, mert (ahogy utólag 
meggyőződtem) a valódi Henry James-ekhez semmi köze ennek. Csodálatos, mennyi-
re nincs köze. Az én novellám egy nem-létező eredetit utánzott. Az utánzás olykor te-
remteni is tud: olyan valamit hozhat létre amilyen még nem volt a világon, s nélküle 
nem is lett volna soha."4 

Praktikus okokból a fogadás-befogadás három szakaszát vagy fázisát különbözte-
tem meg. Ezek egymásutániságot feltételeznek, de nem tényleges kronológiát, 
mivel még a különböző elit értelmező közösségek is eltérő fázisokat képviselhet-
nek. Az aktív (kritikusi, fordítói) befogadást véve figyelembe ezek a fázisok a kö-
vetkezők: 1. Híradás: a megismerés lehetősége. - 2. Fordítás a „bevett", megszo-
kott „költői nyelven". - 3. Poétikai befogadás, elsajátítás. 

Előtörténet: a franciák, illetve Baudelaire befogadása 

A fenti fázisok egymásutánjának gyakorlati megkülönböztetését jól példázza Ko-
rompay H. János Műfordítás és líraszemlélet - Egy félszázad magyar Baudelaire-
értelmezései5 című tanulmánya. Eszerint az első fázisra jellemző például Reviczky 
Gyula Baudelaire-fordítása, s persze mindaz, amit „Az első fordítás kritikatörté-
neti előzményei" című fejezet előad.6 Ebben a fázisban Baudelaire konzervatív fo-
gadtatása, azaz éppenséggel nem a befogadás gesztusa dominál. Noha Reviczky vers-
választása a nép-nemzeti klasszicizmus standardjai ellen irányul, a fordítás maga 
megfelel ezeknek a követelményeknek. Korompay H. János szerint a vers (EExamen 
de minuit) 1886-ban megjelent fordítása 

„a vershelyzet konvencionálisabb mozzanatainak hangsúlyozása felé tolódik el. Ez líra-
történeti leg visszalépést jelent: visszalépést az. ambivalens, összetett líraiságtól egy le-
egyszerűsítő, egyneműsító értelmezéshez. [...] Reviczky Baudelaire előtti terminoló-

4 BABITS Mihály: Könyvről könyvre. Nyugat 1 9 3 8 . június 1 . ( X X X I . 6 . ) 4 5 9 - 4 6 4 . 
5 KOROMPAY H. János: Műfordítás és líraszemlélet - Egy félszázad magyar Baadelaire-értelmezései. Akadémiai 

Kiadó, Bp., 1988. (Irodalomtörténeti Füzetek 116.) 
6 I. m. 24-48. 
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giával kísérli meg a fordítást - nem is teheti másképp. Ezáltal azonban a Baudelaire-tól 
olyannyira idegen didaxis felé mozdul el; abszolút és autonóm kritikai no rmák rend-
szerébe foglalja az attól távolodó költő alkotását. Ennek egyik legjellemzőbb megnyil-
vánulása a Démon szó ördögként való visszaadása, ami a vers metafizikai je lentését gyen-
gíti, s állítja helyébe az eredetinél naivabb értékszembesítést".7 

A befogadás harmadik szakaszának első fázisára nézve döntő adalékot nyújt Ady 
Baudelaire-fordításainak elemzése. A Causerie méltán nagyra tartott Ady-féle for-
dításában Korompay H. János szerint a dikció, a mondatrend átalakulása folytán 
megváltozik az, ami az eredetiben a szemlélet és önszemlélet szigorú rendjét jel-
lemezte: 

„Az új költői nyelvet teremtő Ady kifejező ereje az 'ünneppiros ' metaforájával hapax le-
gomenon t állít az irodalmi szókincs szempontjából hagyományőrző, de annak jelentés-
tani mélységeit felmutató Baudelaire hasonlatának helyére. Az 'analogie universelle' 
hitvallója az egységben és a különbözésben, Ady inkább az egybelátott összegezésben 
alkotja m e g képeit. A merész metafora által itt a külvilág utolsó fiktív eleme is közvet-
lenül a látomásba olvad bele: míg az eredeti vers még a verszárásban is végigjárta egy-
szer a külvilágot asszociáló, majd látomásba emelkedő szemlélet fokozatait, a fordítás-
ban valamennyit integrálja a vízió. Elején az önszemlélet a szemléletet, végén a látomás 
a látványt olvasztja magába: a fordítás egészében eluralkodik a fölfokozott személyesség."8 

A fordítás minden pontossága és szépsége ellenére azonban egészen más poéti-
kai szemléletben fogant, mint az eredeti. A tanulmány idézi Rónay Györgyöt: 
„Elég hozzá néhány rekedtebb hang, archaikusabb és ugyanakkor nosztalgikusabb 
lejtés, valami lomhább ritmus, néhány jelzőhalmozás, és a vers egész tónusa meg-
változik; egészen más lesz a hangszerelés, eltűnik Baudelaire klasszikus világos-
sága, vonalainak tisztasága, s a költeményt ködös, alkonyati atmoszféra árasztja 
el; más lesz a világa, bármilyen hű is értelmileg a tolmácsolás."9 

Mindazonáltal ez már nem tolmácsolás-kísérlet, mint Reviczky vagy Vargha 
Gyula Baudelaire-fordításai. Ez a saját hanggá változtatás, saját hangként mondás: 
a tárgynak a tárgyat meghatározó és a tárgy által meghatározott rendszerrel 
együtt való újjáalkotása. Ezt a fázist Karátson Endre jellemzi azzal, hogy Ady a 
Czóbel Minka- vagy Szilágyi Géza-típusú felületi honosításhoz képest tud mély-
ségesen újat teremteni: 

„ez a franciás nyugatosság azáltal válik újjá, hogy magyarrá lesz, azzá egyrészt politiku-
mával (nem akárhol sír, azaz 'dekadenskedik' , hanem épp a Kárpátok alatt, és ráadásul 
harcosan, Pusztaszerrel szemben), másrészt igéivel, a dal 'szárnyaival', kifejezésbeli for-
radalmával, azzal, hogy túllépve a magyar ízekben megfogyatkozott hazai stílusú hazai 

71. m. 65-66. 
81. m. 165. 
9 I . M . 1 6 7 . Az idézet forrása: RÓNAY György: A nagy nemzedék. Bp., 1 9 7 1 . 7 1 . 
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moderneken, telivér, képekben és hangzásban gazdag, ha úgy tetszik, 'életes' nyelven 
szólal meg. Vagyis a nemzeti tudattal egyetemben elhódítja ellenfeleitől Arany János-i 
örökségüket, az ún . plasztikus költői beszédet".1 0 

A harmadik szakasznak ez a hódítása időben eléggé hosszú távra egy közbülső 
fordításnyelvi rendszert alapoz meg. A szépség és hűség ellentmondása a szépség 
(szép vagy jó magyar vers) jegyében oldódik meg, de ez a szépség nem azonos tí-
pusú azzal, ami az eredetiben ideáltípusként van jelen. Nemcsak Ady Baudelaire- és 
Verlaine-fordításai példái ennek a paradigmatikus eltávolodásnak, rendszerszerű 
változásnak: alighanem ez a Szép hűtlenek című Rába-monográfia legáltalánosabb 
irodalomtörténeti tanulsága." A tanulság levonását Rába költőnemzedékének 
praxisa (is) példázza. 

Hogy ennek a harmadik, igen összetett lehetőségeket hordozó fázisnak lehet-
séges a végigjátszása egy másik poétikai dimenzió tér-idejében, azt talán jól 
szemlélteti, hogy Mallarmé - Babits találó jellemzése12 és Szerb Antal talányt ál-
lító megjegyzése,13 s a fel-feltűnő antológiadarabok sem segíthettek. Igazából csak 
Tellér Gyula Aioc^adotós-fordításával14 vált részévé és szintjelévé a hazai (sok szin-
ten, ezen is, késve késő) ún. „késómodernség"-nek. (Ez egy újabb speciálisan ma-
gyar terminus, amely, ha nem is félreérthetetlenül, a hazai poétikai fejlődés fel-
tételezett „megkésettségének" az apológiáját is magába foglalva rejtegeti, illetve 
fölöslegessé teszi.) Ilyen a sorsa (komparatisztikai kifejezéssel élve) Rilkének is: 
a huszadik század közepére szinte egész költészete átjárhatóvá vált a csak magyar 
nyelvű látogató számára. Egy idő után már a Duinói elégiák sem voltak hozzáfér-
hetetlenek. Mégis a befogadásnak a Kockadobáséhoz hasonló dimenziója több köz-
bülső teljes fordítás után alighanem akkorra támadt, amikor 1988-ban Tandori 
Dezső és Tellér Gyula közös kötete megjelent.15 

Ezra Pound és Т. S. Eliot fogadtatása 

Jelentős különbség van az Ezra Pound és T S. Eliot költészeti környezetének és 
maguknak e protagonistáknak a befogadásában. Nemcsak az első Nyugat-nemze-
dék nagy műfordítógárdája ragadt le sokáig az Edward-kori és a György-kori an-

1 0 KARATSON Endre: A magyar költői nyelv megújulása és Ady szimbolizmusa. Literatura 1 9 7 8 / 3 - 4 . 1 8 - 2 4 . 
1 1 V Ő . RÁBA György: Szép hűtlenek. Akadémiai Kiadó, Bp., 1969. 
12 „Abstrakt irányához sok köze van a huszadik század költészetének, s ó maga is már ahhoz tartozik, 

noha meghalt még a tizenkilencedikben." B A B U S Mihály: Az európai irodalom története. Európa Könyv-
kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1957.473. 

13 „E sorok írója bevallja, hogy nem érti Mallarmé kései verseit. Néha-néha úgy érezte, hogy ért be-
lőlük valamit, de mikor legközelebb elővette, addigra megint elfelejtette az értelmét." SZERB Antal: 
A világirodalom története. (V. kiadás) Magvető Könyvkiadó, Bp., 1973. 755. 

14 Stéphane MALLARMÉ: Kockadobás. Fordította és A tanulmányt írta TELLÉR Gyula. Helikon Kiadó, Bp., 
1985. 

15 Rainer Maria R I L K E : Duinói elégiák. Fordította TANDORI Dezső és TELLÉR Gyula. Helikon Kiadó, Bp., 
1988. 
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gol líra tolmácsolásánál úgy, hogy még Yeats és az említett protagonisták is csak 
ennek a társaságnak a légkörében elevenedtek meg a magyar olvasó számára. Azaz 
az olyan súlypont-eltolódások, amilyenek a francia anyag recepciójában Francis 
Jammes vagy Albert Samain népszerűségével példázhatok, itt magát az alapve-
tést érintették. 

Az Eliot-befogadás csak a Waste Lamí-fordításokkal16 és Vas István Eliot-köte-
tével vált ki ebből a légkörből.17 Másfelől, ami a hazai aktív „befogadást" illeti, 
fontos az a virtuális jelenlét, amely irodalmunkban tipológiai párhuzamként je-
lentkezik. Rába György ilyen tipológiai rokonságot tételez fel Eliot modora és 
Babits költészetének egyik fázisa között: „Babits objektív törekvéseinek legköze-
lebbi rokonát nem a Neue Gedichte Rilkéjének metafizikusán szemlélt alakrajzai-
ban és állatcsendéleteiben, még csak nem is Ezra Pound álarcos és helyzet-verseket 
tartalmazó Personae c. kötetében, hanem a tárgyi megfelelések poétikai elvének 
és költői gyakorlatának Eliotjában ismerhetjük föl."18 

Ezra Foundot sem az 1962-ben megjelent Kardos-Sükösd-kötet Pound-tanulmá-
nya,19 sem az 1980-as évek hazai Pound-botránya20 nem juttatta kiemelt helyzethez. 
Fáziseltérés volt a hazai lehetőségek és az emigráció irodalomtudata (és főleg 
persze a publikálási lehetőségek) között: a Cantos-fordítás először szamizdatként, 
illetve a párizsi Magyar Műhely égisze alatt jelent meg. 

Ezra Pound és T S. Eliot magyarországi befogadásában a különbség olyan 
mértékű, hogy a valóságos történelmi időszakaszokban s az irodalmi folyamat tény-
leges temporalis szakaszolásában a fent jelzett fázisok nem is esnek közel egymás-
hoz. A hazai lírafejlődésnek szinte csak a posztmodernnek nevezett szakaszában 
került sor arra, amit Pound esetében a befogadás harmadik fázisának tekinthe-
tünk, amikor is a modernségnek a posztmodernséggel véghezvitt kritikai és poé-
tikai szembesítése teremtett „természetes" talajt, termékeny közeget a Pound-
hatás vagy inkább tipológiai megfelelés érvényesüléséhez. Tulajdonképpen ez azt 
jelenti, hogy nem Pound-hatás érvényesült, hanem egyéb komplex hatások foly-
tán vált lehetségessé a Pound-hatás befogadása. Ez a befogadás sok tekintetben 
még mindig csak virtuális: sem a Pound-fordítások szintje, jellege, sem mennyi-
sége nem igazolja, hogy már a közvetlen reális befogadás második fázisánál tar-
tunk. Ez már, különösen a Cantos-fordítások átfogó hatása esetében is csak utóla-

16 A befogadás korai fázisairól részletesen lásd RÓZSA Olga: T. S. Eliot fogadtatása Magyarországon. Aka-
démiai Kiadó, Bp., 1977. (Modern filológiai Füzetek 28.) 

17 A megkésettség folytán a befogadás igen különböző rétegei figyelhetők meg még a Nyugat nagy 
műfordító-triásza, Babits, Tóth Árpád és Kosztolányi válogatásában is. Shelleytől az Érzékeny plán-
ta, illetve Érzékeny zsenge vagy Roe-tól az Ulalume csak ekkorra, a 20. századra „ért meg" arra, hogy 
hazai talajba legyen átültethető, holott máig csak Л holló éli igazán túl 19. századi fordításait és hosz-
szítja-mélyíti tovább a maga 20. századi recepcióit. 

1 8 RÁBA György: Az objektív lira jelensége a Nyugat hőskorában. Literatura 1 9 7 8 / 3 - 4 . 3 1 . 
1 9 SZILI József: Ezra Pound. In KARDOS L Ú S Z I Ó - S Ü K Ö S D Mihály (szerk.): Az amerikai irodalom a XX. szá-

zadban. Gondolat, Bp., 1962. 175-188. (Eliotot 1948 óta fordítottam; Poundot olvastam, de költé-
szeténekjelentőségére csak 1958-ban egy Hugh MacDiarmiddel folytatott beszélgetés ébresztett rá.) 

20 „Ezért ültünk" - Ezra Fbund és Forgács Rezső. Magyar Nemzet 1990. december 8., 11. 
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gos, pótlólagos lehet, miközben már valósággal a teljes Eliot-oeuvre - Kappanyos 
Andrásnak köszönhetően a Waste LandhőX kihagyott részekkel és az Eliot-kiadá-
sok egyéb posztumusz-kiegészítéseivel együtt - magyarul is a rendelkezésünkre 
áll (nem beszélve a Macskák „össznépi" sikeréről). Az újabb fordítások jellege 
nagyjában-egészében megfelel a harmadik fázis kritériumainak. A korábbi fázist 
a „jó magyar vers" és egyfajta, a hazai átlag elitbefogadóhoz mérhető „közérthe-
tőség" szempontja emelte, ha széppé nem is mindig, hűtlenné bizonyára. Tanul-
ságosak e tekintetben Rózsa Olga megállapításai Képes Géza fordítói elveiről 
(„hibátlan magyar vers", „más költők álarcában vallani magunkról"), betoldásairól, 
az eredetit átértelmező, átszínező eszközeiről.21 Ugyancsak a „jó vers" felfogáshoz 
tartozott az a feltevés is, hogy a verset nem kell magyarázni, a vers hibája, ha ma-
gyarázatra, pláne jegyzetekre szorul.22 Azt hiszem, az első Waste Lűnd-fordítások 
ezért is jelentek meg Eliot jegyzetei nélkül.23 (Ezeket egyébként Eliot is csak utó-
lag fűzte a költeményhez.) 

Kuriózumként is felfogható, hogy Ezra Poundról jóval előbb és teljesebben ér-
tesülhetett a hazai közönség, mint Eliotról. A Nyugat 1922-es évfolyamában 
Clevelandból küldte tudósítását Reményi József, aki 1913-ban telepedett le az 
Egyesült Államokban. A cikk Edgar Lee Masters költészetével foglalkozik, de a 
tájékoztatás körültekintő, alapos - kiindulópontja lehetett volna egy olyan hazai 
befogadásnak, amilyenre sok évtizeddel később is csak fokozatosan és részlege-
sen került sor. A chicagói Poetryt és Ezra Poundot bemutató rész: 

„Tagadhatatlan, hogy évek óta Harriet Monroe »Poetry« nevű chicagói folyóirata olyan 
költeményeket közöl, amelyek a tucat olvasó előtt al ighanem érthetetlenek, de az olva-
sóban méltán azt a tudatot kelthetik, hogy különös ék hasítódott bele a lapos amerikai 
szellemi életbe s ez az ék a komolyan számba veendő költészet. Amerikának ez idő sze-
rint nincsen egyetlen egy befejezett értékű költője sem, ellenben egy tucat nevet lehetne 
felsorolni, amelynek tulajdonosa a költői lélek átkát és áldását hordja magában. Olyan 
költők, akik Walt Whitmanból indultak ki, de saját magukhoz csak tapogatódzva érkez-
tek el, mint Vachel Lindsay, olyan költők, akik a j apán és kínai költészet finom érzékeny-
ségének, sűrítettségének utánzásával akarják ellensúlyozni a xilofonos és banjos, jazz 
zenekarral átharsogott amerikai élet zaját, mint Amy Lowell, olyan költők, akik az 
emersoni bölcselet eszményiségét és a new-englandi lankás természettel sűrítik versbe, 
mint Robert Frost, olyan költők, akik lelkük palettájáról lecsalják a rendkívüli színeket 
s belekeverik versükbe vagy a »vers libre«-hez fordulnak expresszionista hatásokkal, 
mint Alfred Kreymbourg, s olyan költők, akikben úgy szólal m eg a klasszicizmus, ha a 
forma és hang újszerű is Amerikában, mintha acélkirályról és automobilfejedelemről 
sohasem hallottak volna, mint Ezra Pound, minden bizonnyal annak az igazolására 

21 RÓZSA Olga: i. m. 67-74. 
22 Nem tudtak ARANY Jánosnak A Buda halálához írt lábjegyzeteiről? 
23 VAS István Hét tenger éneke című műfordításkötetének újabb kiadásai (1972-től) már tartalmazzák 

Eliot jegyzeteit. 
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szolgálnak, hogy a handabandázó és öklöző életben sem lettek hűtlenek a költészet hi-
vatásához. A m o d e r n amerikai költő műveiben éppúgy ráakadunk a l'art pour l'art ál-
láspontjára, mint a r ra a másik végletre, amely a szociális lelkiismeret megnyilvánulását 
is követeli a költőtől. 

A jelenlegihez hasonló méretű és keretű romanticizmust az amerikai költészet eddi-
gi története nem tud felmutatni. Ez az első eset, hogy egy csoport költői tehetség ön-
tudatosan és rendszeresen ráparancsolja az amerikai közönségre, hogy tudomást sze-
rezzen róla."24 

A Spoon River Anthology érzékletes bemutatása sem hatott - egyelőre. Kosztolányi 
fordításkötete (az első Illyés Gyula által szerkesztett gyűjtemény) - a Reményi József 
által felsorolt költők közül csak Amy Lowell és Alfred Kreymborg verseit tartal-
mazza (az előbbit a tartalomjegyzék az angol költők közé sorolja).25 

Ezra Pound háttérbe szorulását talán elsősorban az a magatartás magyarázza, 
amely a fordítás zömét és legértékesebb, leghatékonyabb szelekcióját vállaló Nyu-
gat-nemzedékekre egyformán jellemző lehetett. Ezt Nemes Nagy Ágnes egy in-
terjúban így világítja meg: 

„A Nyugat volt az örökségünk, amit magunkkal hoztunk, és természetesen az egész ma-
gyar irodalom. Bizonyos fokig a világirodalom is... [...] Ami kevéssé állt közel hozzánk 
akkor még, m o n d o m , az előőrs, az avantgárdé irodalom volt. Kassákot tiszteltük, sze-
rettük, később közel is kerültünk hozzá, de az ő kezdeménye még bennünk se ér t be ak-
kor a magyar i rodalomban. Ez eléggé természetes, ez nem ránk volt jel lemző, hanem 
az egész magyar irodalomra a két világháború között. Az avantgarde egy kicsit a margón 
volt. A magyar irodalom törzse, zöme, amit mindannyian kívülről fújtunk, az mégiscsak 
a három Nyugat-nemzedék volt. Aztán majd később, amiről talán majd lesz módom 
szólni, beérett b e n n e m - és sokunkban - ez az avantgarde előzmény, a világirodalmi 
avantgarde-dal együtt ."2 6 

Mármost az imagizmussal induló, Wyndham Lewis vorticizmusába társuló, Yeatset 
az ő kemény új stílusába zökkentő, a Waste Landet félig megírt versek gyülevész 
hadából önfenntartó konglomerátummá „kovácsoló" (a húszas évek végétől élet-
fogytiglan Cantost sorjázó) Ezra Pound a kontinentális avantgárd szemszögéből a 
húszas évek közepéig szinte fel sem tűnhetett. Ha mégis, ellene szóltak kötött for-
mái, hagyományos grammatikája, esztétizáló hajlama, bíbelódése latin, provanszi, 
itáliai hagyománnyal (az újítás példáiért óangol bájolókig, Sapphóig, Catullusig, 
Dantéig, Villonig nyúlt vissza).27 Abba a tárba, melyre a hazai avantgárd folyó-

2 4 REMÉNYT József: Edgar Lee Masters. Nyugat 1 9 2 2 . 1 7 - 1 8 . 
2 5 KOSZTOLÁNYI Dezső: Idegen költők. Sajtó alá rendezte és bevezette ILLYÉS Gyula. Révai, Bp., 1944. 152., 

illetve 405-407. 
2 ß NEMES NAGY Ágnes: IAtkép, gesztenyefával. Esszék. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1987. 60-61. 
27 Literary Essays of Ezra Pound. Edited with an introduction by T. S. ELIOT. Faber and Faber Ltd., Lon-

don, 1949. 5-7. 
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iratokban föllelhető fordításokról szólva Kálmán C. György utal, beleférne, de 
annak meg éppenséggel a kényelmes hagyományosság volt a nyitja: 

Tettnek és a MA első évfolyamainak világirodalmi tájékozódása meglehetősen furcsa. 
Kedves költőm, György Mátyás fordított Walt Whitmantól, Verhaerentől és jouve- tó l ; de 
volt, persze, egy sor másik fordítás is, amelyeknek csak kisebb része illeszkedik abba a 
képbe, amelyet egy induló, magát radikálisan újnak állító mozgalom aktivistáitól mint 
példaválasztást, iránykijelölést elvárnánk."2 8 

Ezen a megfigyelésen tűi, tárgyunk szempontjából fontosak Kálmán C. György 
megállapításai - Piere Bourdieu, Itamar Even-Zohar és Gideon Toury nyomán -
a fordítók és a fordított szövegek pozíciójáról: 

„.. .a fordítók a célszöveg mezején otthonosak [...] az a szöveg, amely közreműködésük-
kel létrejön, valamely szerepet játszhat a - nevezzük így: - célmezőben, amely itt az anya-
nyelvükön íródó irodalmat jelenti, azt a kultúrát, amelyben otthon vannak, amelynek 
részesei és alkotói. A fordítók valamilyen pozíciót töltenek be ezen a mezőn, szereplői, 
alakítói, cselekvői az ott zajló folyamatoknak; pozíciójuk lesz az általuk lefordított szö-
vegeknek is. A fordító arra törekszik, sőt abból indul ki, hogy e pozíció megfeleltethető 
egy másik (idegen) mezőn egy másik pozíciónak; tehát nem pusztán szövegből csinál 
szöveget, hanem e szöveg pozícióját is megőrizni (vagy, ha a mezőn e pozíció nem lé-
tezik, megteremteni) próbálja. S ahogyan persze két szöveg (a lefordí tandó és a lefor-
dított) soha nem lehet azonos, persze, e két pozíció sem lesz az; mégis, olykor, szeren-
csés esetekben akár ez az eltérés, akár a viszonylagos megfeleltethetőség üdvös hatással 
van a mező működésére. - Az érdekes probléma persze az eltérés; amikor a fordítások 
'egyezéséről', 'hűségéről ' , 'szépségéről' beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk a szö-
vegek szerepének változásáról sem." 2 9 

Eliot fogadtatásában - Babitsra gyakorolt hatásától kezdve Halász Gábor tanul-
mányán át30 a kongeniális Szabó Lőrinc-fordításokig, majd a Waste Landdel foly-
tatott fordításkísérletekig - felismerhető a befogadás normális, majdnem egyenes 
ívű gradációja. Vas István fordítástechnikájával az adekvátság kritériumai még 
teljesebben érvényesültek, és utóbb még intenzívebb szerep jutott a fordítás filo-
lógiai együtthatóinak. 

Ezra Pound fogadtatása pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a fordítói pozí-
ció érzékeltetése, adott esetben a pozíció kijelölése teljességgel visszatükrözi az 
irodalmi állapotokat, a hazai költészet poétikai felkészültségét, s természetesen a 

2 8 KÁLMÁN C . György: Avantgardista elfordítások. In KABDEBÓ Lóránt-KuLCSÁR SZABÓ Е Г П О - K U L C S Á R -

SZABÓ Zoltán-MENYHÉRT Anna (szerk.): A fordítás és intertextualilás alakzatai. Anonymus, Bp., 1998. 
176-195. Különösen: 184-190., 196. - Ua. in KÁLMÁN C. György: Te rongyos (elm)élet. Balassi Kiadó, 
Bp., 1998. 52. Bound, Eliot, Kassák viszonyításáról fontos megfigyeléseket tartalmaz FERENCZI László 
Világirodalmi párbeszéd vagy belső monológ című kéziratos értekezése. 

2 9 KÁLMÁN C. György: i. m. 199., illetve 55-56. 
3 9 HALÁSZ Gábor: Az újabb angol líra. Nyugat 1939. január, február. XXXII/1. 45-52.; XXXII/2. 103-111. 
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szakma és a szűkebb-tágabb elit olvasóközönség befogadó készségét. Amit Nemes 
Nagy Ágnes az avantgárdtól való idegenkedés évtizedei után az avantgárd felé 
fordulásról kifejtett, s ezzel párhuzamosan az „objektív líra" műveléséről nyilat-
kozott, időzítésével is jelzi, mikor következett be az irodalomtörténeti folyamat-
ban a fogékonyság kellő áthangolódása.31 A hatvanas évekre tehető ez a változás, 
de ennek közvetlen megnyilvánulása egyelőre Yeats modernségének és más, a líra 
„objektív" jellegéhez tartozó modernek befogadása volt, majd végül, a hetvenes 
években, egy olyan új költőgeneráció fellépése, melyet már nem korlátozott sem 
a „tartalmiság", sem a hagyományos értelemben vett „jól formáitság" igénye, sem 
a bravúros készségű nyelvtechnika, sem a filológiai tájékozottság hiánya. A „radi-
kális archaizálás" elszántsága megjelent formában, műfajokban, ősök kiválasztá-
sában. A Babits által már megérzett „versválság" a múlt század nyolcvanas évei-
től a magyar irodalomkritikai tudat egyik szervező elemévé vált.32 

A „szépség-hűség" axióma bírálata és a bírálat bírálata 

Úgy látom, Rónay György, Rába György, Korompay János az irodalomtörténeti, 
s ezen belül a poétikatörténeti változások tudatában foglalkoztak a műfordítás 
mint irodalomalkotó, poétikaformáló befogadás kérdésével. Ezért is nehezen ért-
hető Kulcsár Szabó Ernő észrevétele, aki szerint (hajói fordítom szavait a magam 
nyelvére) a fordítónak nem a fordított szöveg másságát és Te-ként értett megnyil-
vánulását kell megértenie, de ennek a megértésnek (meg nem értésnek?) „oly mó-
don" kell bekövetkeznie, „amikor" a közösként létrejövő értelem függetlenné válik 
„eredeti alanyaitól" (dőlt betűvel, idézőjellel emeltem ki az eredeti általam nem ér-
tett részeit).33 Ez a „megértés" a műfordítás esetében tovább módosul. 

„A műfordítás esetére vonatkoztatva úgy alakul ez a hermeneutikai premissza, hogy bár 
valamely szöveg és annak fordítása ugyanazon közleményről alkotott önálló nézetek-
ként is felfoghatók, de »csak együtt mondják meg, mi is ez a közlemény« [Fritz Раерске]. 
A műfordításra vonatkozó magyar szakirodalom máig mérvadó teljesítményei - Kardos 
Lászlóétól a Rába Györgyéig - azonban olyan nyelvi horizontban állnak, amely jel legé-
ből adódóan nem problematizálhatta az eredeti és a fordítás közt kialakuló közvetítés 
létmódját. Mindez elsősorban abban figyelhető meg, hogy az értelemképződés közös 

3 1 N E M E S NAGY Ágnes: i. m. 109-113. 
32 Vö. SZIGET I Csaba: A hímfarkas bőre - A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. Jelenkor Kiadó, 

Pécs, 1993. 
33 Bilinguis szöveget akartam előállítani, de a fordítás nem sikerült. íme az eredeti: ,,...»a szövegek 

nem úgy szólnak hozzánk, mint egy Te. Nekünk, a megértőknek kell őket előbb megszólaltatnunk« 
[Gadamer]. E megszólaltatás során szorosan véve tehát éppen nem a másságuk és nem a Te-ként 
értett életmegnyilvánulásuk az, amit meg kell értenünk. Inkább az a tét, hogy ez a megértés oly 
módon [sic] következhessék be, amikor [sic] a közös kialakulású értelem függetlenedik eredeti ala-
nyaitól." KULCSÁR SZABÓ Ernő: A saját idegensége - A nyelv „humanista perspektívájának" változása 
és a műfordítás a kései modernségben. In KULCSÁR SZABÓ Ernő: A megértés alakzatai. Csokonai Kiadó, 
Debrecen, 1998. 73. 
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voltának felismerhetőségét olyan kétosztatú értelmezésstruktúrákkal zárták el önma-
guk előtt, amelyek rendre az antropológiai összeegyeztethetetlenség allegóriáiban ta-
lálták meg nyelvi önkifejezésüket. Hiszen a hűség s szabadság vagy a másolás s fantá-
zia 'szép hűt lensége ' - mint fel tűnően ant ropomorf retorikai t rópusok - mindenüt t 
annak humanis ta tapasztalatára mentek vissza, hogy a fordítás hermeneutikai kény-
szerhelyzete nem a szövegek egyenrangúságának feszültségéből, h a n e m a szövegekkel 
szemközt elhelyezkedő én monologikus szövegértésének elvi parcialitásából keletkezik. 
Az idegen igényében megszüntetett , tárggyá lett szöveg hű visszaadásának lehetetlenségé-
ből tehát ."3 4 

Mindez Kulcsár Szabó Ernő fogalmazásában úgy minősül, mint „a humanista 
diszkurzus »emberi eseményeként« felfogott műfordítás elve".35 Rába Györgynek 
Kosztolányi és Babits egymásétól eltérő fordítói magatartására vonatkozó megál-
lapításai alapján azt tételezi fel, hogy 

„az áthasonító individualizáció elve - az önmagának elégséges babitsi én-felfogáson ke-
resztül - egyfajta integráló humanis ta autoritás formájaként értékelődik fel: 'az Amor 
Sawctonak, mint szinte minden irodalmi alkotásnak, szintén van eszmei üzenete' [ . . .] 
a művet tanúságtételneí. kell tekintenünk az egységes európai kultúra, a határokon túl 
ható humanizmus mellett".36 

Ez az érvelés nyilvánvalóan a beleértett politikai-ideológiai utalásokkal együtt ér-
vényes. Az antinacionalista és antifasiszta vonzású-vonzódású humanizmust vala-
mi mással, mégpedig „a nyelv embertelenségének" elvére épülő „újhumanista" 
ideológiával állítja szembe. Ezt tekinti korszerűnek az Amor Sanctus megjelenésé-
nek idejét (1933) tekintve, azaz a Rába György által csak utalásszerűén jelzett (hi-
szen Babits által nyíltan vállalt) antinacionalista humanizmus poétikáját a maga 
korára nézva korszerűtlennek minősíti: 

„az így megalapozott humanizmus-fogalomnak belülről, tehát a költészettörténet idő-
belisége felől n e m adható meg az ekvivalense, értékfogalmi jelentését Rába szükségsze-
rűen kívülről, mégpedig egy politikatörténeti összefüggésből kénytelen származtatni. 
Az Amor Sanctus humanizmusa ugyanis attól lesz beszédes, hogy szelíd üzenete »az ag-
resszív nacionalizmusok, parancsuralmi rendszerek virágkorában« szólal meg."3 7 

Meggondolható lett volna, mit ért itt Rába György „irodalmi alkotáson", illetve 
„művön". Az Amor Sanctus versgyűjtemény, amely a szentség és a szeretet (inkább 
agapé, mint erósz), nem pedig az antologizáló, fordításra szelektáló vagy akár a 

34 Uo. 
35 I. m. 99. 
36 I. m. 7 4 . (Kulcsár Szabó Ernó kiemelése.) Az idézetek forrása: RÁBA György: A szép hűtlenek (Babits, 

Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai). Akadémiai Kiadó, Bp., 1969. 213. 
37 Uo. 
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fordítói poétikai teljesítmény közössége alapján „irodalmi mű". Amikor a váloga-
tás egységét Rába György az „alkotás" és a „mű" szavakkal tisztelte meg, tudta, 
hogy ez nem az irodalmi alkotás olyan egységére értendő, mint amilyen egy-egy 
költeményé lehet - annak e szavak itt csak értelmes és érthető metaforái. A kivá-
lasztott költemények „átsajátítása" (Kulcsár Szabó Ernő szava) semmi esetre sem 
ugyanolyan rendű-rangú poétikatörténeti „instancia", mint amilyenre példákat 
Rónay, Rába és Korompay eredményei alapján idézhettem. Költészettörténeti 
időbeliségének kérdése jószerivel fel sem merülhet, legfeljebb a „költészet" szó 
ennek megfelelően kiszélesített értelmezésével. Annál inkább a politikatörténeti. 

Terminológiai vitámban sem az a kérdés, vajon poétikai, poétikatörténeti ér-
tékvonatkozásban egyneműsíthető-e költemény, ciklus, antológia. Ami feltűnik 
számomra, az egy ideológia- és politikatörténeti terminus átértelmezése, „átsajá-
títása" poétikatörténeti hivatkozással. Rába György nem szerénységből említi 
meg könyve végén, hogy nem von le kategoriális stílustörténeti tanulságokat. Mi-
dőn ezt írta, nem volt az ég olyan tiszta, hogy ne lettek volna averziói a poétika-
és politikatörténeti grands récits iránt. Talán még az olyan lehetőségekkel szem-
ben is, amelyek a dialogikus szövegértés üdvtörténeti pillanatával korszakolnak, 
küszöbölnek ki korszakokat, korszakvonzatú alábbhelyezésükkel poétikai teljesít-
ményeket, vagy épp csak korszakküszöbölnek. Lehet, hogy „a műfordításra vo-
natkozó magyar szakirodalom máig mérvadó teljesítményei" csak e korszakkü-
szöbig (a kritikus dialogikus szövegértése májáig) mérvadók. 

Bedig Kulcsár Szabó Ernő példái is ezekből a teljesítményekből erednek, ha át-
értelmezve is. Persze van kivétel - ilyen a Kertbeny-Nietzsche-féle Betőfi-átköltés 
értékelése, különösen az első két soré: „Úgyszólván példaértékű esete ez annak a 
műfordításnak, amely a szövegek összjátékában a megértettek történeti lehetősé-
geként fogta föl önmagát."38 Ugyanis: 

„A fordítás reinterpretációja azzal hozza közelebb Petőfi hangját a modernséghez, hogy 
Nietzsche - a versben megfigyelt »nagyszerű rezignáció« befogadói tapasztalatától ve-
zettetve - a beszélőt az eredetinél erőteljesebben szolgáltatja ki a természet magábafog-
laló [sic] hatalmának. Míg a beszélő Petőfinél elsősorban saját vágyait megvallva, a szubjek-
tum felől, annak aktivitásából igyekszik megérteni a vágy indokait, Nietzsche változtatása 
- a Petőfi-szöveg igényének sérelme nélkül - arra irányul, hogy e szubjektum beszéde 
inkább a rajta túli erők foglyaként, a szubketumot hatalmába kerítő szituáció ura lma 
alatt nyilvánítsa m e g a »nagyszerű rezignáció« szólamát: »Ich möchte lassen diese glan-
zumspielte Welt / in der mich Lust und Wehe rings umsponnen hält«,"39 

38 I. m. 75. 
39 Uo. Petőfi: „Szeretném itthagyni a fényes világot, / Amelyen oly sok sötét foltot látok." Petőfit a sö-

téten látás meggondolatlan ítélkezéséről leszoktató, önlétét a körülmények, s főleg érzelmei szöve-
dékének köszöntető modernebb német változat magyarul körülbelül így hangzik: „E fényjátszó vi-
lágot elhagynám, ahol / az öröm és a kín hálója ejt rabul." 
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Az azért meggondolandó lehetne, hogy Nietzsche igazításai (Kertbeny átköltésé-
nek poétikatörténeti érdemeit már csak onnan nézve lehet méltányolni a parla-
gian szófukar eredetihez képest) alighanem a megzenésítéshez lettek szabva, mi-
közben a Petőfi-verseket (elhalálozási rendben) Chamisso, Eichendorff, Rückert, 
Fallersleben (mellesleg a Deutschland, Deutschland über alles... szerzője), Groth és Lou 
Andreas-Salomé szövegeinek zenei-hangulati felfogásához és a maga Schubert-
és Schumann-áthallásaihoz idomította. Nietzsche ízlését Rilke modern ízléséhez 
csak az utolsó név köti híven: Nietzsche egykori szerelmét utóbb Rilke választot-
ta társul. 

Ami igazán zavaró, nem az ilyen apróságok, nem is az ideologikusan áttetsző 
üdvtörténeti érték- és korszakküszöb-felfogás, hanem az a - mit mondjak: tájéko-
zatlanság? - , ahogyan a tanulmány teljességgel azonosítja Babits Mihály és Rába 
György humanizmus-terminusát Heller Ágnes és Szigeti József ötvenes évekbeli 
(1957, illetve 1959), s akkor bizony ugyancsak vonalas elképzeléseivel arról, hog)' 
mi az „igazi", illetve a „nagy" humanizmus. így aztán Kulcsár Szabó Ernő szó-
készletével Babits humanizmusa, akármi annak poétikatörténeti jelentősége az 
Amor Sanctust (vagy éppenséggel а Jónás imáját) tekintve, legfeljebb mint „konzer-
vatív vagy mint „ideológiai" humanizmus nevezhető meg. 

Az ajánlott „újhumanizmus" (többek között a Brief über den Humanismusra utal-
va) a harmincas évekbeli Benn és József Attila nagyvonalú közös nevezőre hozá-
sával („sem Bennt, sem József Attilát nem foglalkoztatja már az a kérdés, hogy mi 
ölt esztétikai alakot a 'művészet oltárán'..."40) jelzi, hogy némi jobb- vagy balszél-
sős besározódás sine qua non szükséglet lehet „a viszonylagosságban való nyelvi 
benneállás drámája"41 (sic), azaz az „újhumanizmus" értékvilágának megfelelő 
én-állapot és nyelviség számára. E „nyelvi benneállás" szerint való „az én törté-
netiségének új tapasztalata" s vele József Attiláénak Ezra Pbundéval egyeztethe-
tősége, netán azonossá tétele. Az „én-válság tartalmait" egy harmincas évekbeli 
Benn-idézet sorolja fel, s következik a következtetés: 

„Az én történetiségének ú j tapasztalatával s a rá adható válaszok bizonytalan horizont-
jával szemközt aligha csodálható, hogy Szabó Lőrinc és József Attila időlegesen éppúgy 
vonzásába került ezeknek a reakcióknak, mint Gottfried Benn vag)' Ezra Pound."4 2 

Persze nemcsak az említett költők, s főleg nem is csak költők kerültek, s azok sem 
mindig csak időlegesen (például Pound) a vonzásukba. S úgy látszik, a vonzásuk-
ba került nevek e teória szerint ezentúl egymást vonzzák. 

4 9 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Beszédmód és horizont - Formációk az irodalmi modernségben. Argumentum, Bp., 
1996. 47. 

41 I. m. 53. 
42 I. m. 57. 



Az angol-amerikai modernség 8 5 

Kulcsár Szabó Ernő nem számol azzal, hogy ez a Founddal is fémjelzett „újhu-
manizmus" terminus nemcsak Poundhoz köthető. Mert például az ő hazájában 
volt egy régibb „új humanizmus" is. Ransom, Tate és más amerikai új kritikusok 
(akkor még inkább agráriánusok) eme új terminológia kötelmei szerint már akkor 
is mint „újhumanisták" léptek fel az Irving Babbitt-féle „új humanizmus" ellen. 
(Az angol persze még játékból sem igen él ezzel az egybeírásos megkülönbözte-
téssel.) 

Nem óhajtok olyan szigort és retorikát, mint mondjuk Heideggerrel, a filozó-
fussal szemben Caputóé.43 Az azonban érdekelne, hogy a legújabb „újhumaniz-
mus" tud-e „tisztán nyelvi" benneállásának ideologikumáról, terjed-e odáig her-
meneutikai igyekezete és tudása, hogy ezzel a lehetőséggel is számot vessen. 

« John D. C A P U T O : Demythologizing Heidegger. Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis, 
1 9 9 3 . 



Szemle 

Deczki Sarolta 

VISSZA A SZAVAKHOZ 

- Bagi Zsolt: Az irodalmi nyelv fenomenológiája. 
Balassi Kiadó, Budapest, 2006. 279 lap -

A visszafordulás a kudarcot követő lépés. Eltömődik egy út, zsákutcába torkollik 
egy valaha ígéretes kezdet, elfogy a lendület. Nincs tovább. Új útra kell lelni, ez 
azonban nem terem egyik pillanatról a másikra az utazó lábai előtt, hanem bi-
zony vissza kell fordulnia oda, ahol még nagyjából kiismerte magát, s onnan egy 
nagyobb reményekkel kecsegtető ösvényre térnie. 

A filozófia pedig mintha kiváltképpen hadilábon állna a topográfiával, hiszen 
jó ideje kísérletezik: nekilódul, eltéved. Vissza kell térni. Ám hová? Hiszen a filo-
zófia nem csupán utazó e földeken, hanem felfedező és topográfus is egyben, aki 
úgyszólván maga hozza létre a tájat és annak térképét is. Legalábbis a kritikai for-
dulat óta a filozófia legnyugtalanítóbb kérdése a „hogyan lehetséges?". Hogyan 
lehetséges tájékozódni, hogyan lehetséges elindulni, hogyan lehetséges visszatérni? 

Ismeretes, hogy a „vissza a dolgokhoz" filozófiai jelszava Edmund Husserl ne-
véhez és az általa útjára indított fenomenológiai mozgalomhoz kötődik. A dol-
gokhoz való visszatérés programját az a kiábrándultság és elégedetlenség moti-
válta, amelyet Husserl a modernitás és egyáltalán az egész újkori európai kultúra 
teljesítményeivel szemben érzékelt: sem a filozófia, sem a tudományok nem bizo-
nyultak alkalmasnak arra, hogy teljesítsék küldetésüket, rossz utakra tévedtek, 
torz alakot öltöttek, válságba vezették az emberiséget. Vissza tehát a keresztúthoz, 
ahol még jól kivehetők a helyes irányok. Útjelzők: maguk a dolgok, pőrén és tisz-
tán, megtisztítva minden spekulatív rárakódástól, minden nagyvonalú és semmit-
mondó absztrakciótól. 

Ismeretes az is, hogy Husserl végül nem ért sem a végére, sem az elejére gon-
dolkodói útjának. Sem el nem kezdte, sem be nem fejezte. Az álom végigálmo-
dódott, a dolgok helyett pedig maradt a dolgok vágya és az eredet nosztalgiája. 
Az öneszmélés késztetése, az önreflexió kényszere. Egy olyan vidéken térképet 
rajzolni, amely folyamatos alakulásoknak van kitéve, ahol az átmenetiség, a köz-
tesség alakzatai konstituálnak értelmet. Maguknak a dolgoknak a leírását meg-
előzi a kérdés: lehetséges-e, s ha igen, akkor hogyan. Az utazó azonban a feno-
menológia eljárásmódjához hűen cikcakkban halad, ide-oda lépked, újabb és újabb 
értelmek konstituálásával kísérletezik. Míg végül nem csupán lemond a feltárás 
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nagy munkájáról, hanem talán elkezdi kedvét is lelni e sokarcú és folyton válto-
zó tájban. Gyönyörködik. 

Az irodalom pedig arra való, hogy gyönyörködjünk benne. Elvesszünk, elté-
vedjünk benne, sutba dobjunk minden térképet, sehova elérkezni ne akarjunk, és 
ne újrakezdeni, hanem úton lenni vágyódjunk. így mintegy kerülő úton teljese-
dik a husserli álom: redukció - ám nem egy tiszta, puritán egóra, hanem egy foly-
ton változó értelemalakzatra. 

Bagi Zsolt vállalkozása, úgy látom, mindkét értelemben a fenomenológia klasz-
szikus elvei szerint jár el: nekirugaszkodik a feltárás, fölfejtés és leírás nagy mun-
kájának, ám nosztalgiák és illúziók nélkül valóban magukat a dolgokat akarja nap-
világra hozni, nem pedig valamilyen archaikusnak kozmetikázott eredetet. Nem 
nominális, hanem reális definícióval kísérletezik. A „maga a dolog" ez esetben az 
irodalmi nyelv. A dologgá redukált szó. 

A kínai enciklopédia 

Az irodalmi nyelv azonban semmiképpen sem tévesztendő össze az irodalommal, 
noha kétségtelen, hogy meglehetősen bensőséges kapcsolatban vannak egymás-
sal. „Az irodalmi nyelvet szigorúan meg kell különböztetnünk az irodalomtól ma-
gától: az irodalmi nyelv még nem irodalom. Az irodalom történeti fogalom, abszo-
lút volta egy fogalomtörténeti korrektúra értelmeként jellemezhető: az irodalmi 
művek összességére vonatkozik, és más történeti fenoménektől való függetlensé-
güketjelöli; az irodalmi nyelv az irodalmi műalkotás lényege, abszolút volta a kom-
munikációtól és kifejezéstől való függetlenségét jelöli, maga nem történeti feno-
mén, hanem egy különös történeti fenomén (a műalkotás) működésmódja." (35.) 
Az irodalmi nyelv tehát az a hogyan, amiben az irodalom mint intézményesült, 
szedimentálódott és történeti fenomén szétvetül, és fenomenalizálódik. 

Bagi Zsolt koncepciója szerint mindenekelőtt egy történeti hasadásra lehetünk 
figyelmesek, mely egy adott pillanatban, az irodalmi-társadalmi fejlődés egy adott 
pontján jelent meg az irodalom egységként felfogott testén. Ami azt feltételezi 
persze, hogy valaha is létezett az irodalom mint olyan egysége. Ezt a radikális ha-
sadást, a literatúra önmagából való kibillenését és többé vissza nem térését, folya-
matos felravataloztatását a magas és az alacsony irodalom egymástól való elfor-
dulása jelenti; az irodalom két olyan regiszterre bomlik, amelyek között aligha 
lehetséges átjárás. Ez a pillanat a világirodalom fogalmának megjelenésére esik: 
amikor „a különösön keresztül megmutatkozó általánoshoz kapcsolódunk az iro-
dalomban". (8.) Amikor a különös elveszíti önmagáért való érdekességét, és az ál-
talános emberire vonatkozik. Ez a pillanat az irodalom válsága is egyben: önma-
gára záródása, hiszen olyan szakadék nyílik meg ezáltal a különös és az általános 
között, mely ugrásra készteti az olvasót. Öneszmélésre. Az pedig fáradságos és 
bonyolult dolog. 

Mert le kell mondanunk a sémáról. Az ugyanaz-ról. Ami folyton ismétli és új-
raírja magát minden egyes tapasztalatban, jelenjék az meg akármilyen újdonság 
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álcájában. Az észlelés cifra monotóniája, amely egyaránt rátelepszik az írásra és 
az olvasásra, egybevonja a kettőt, és kiszippantja közülük az irodalmi nyelvre jel-
lemző alakzatok lehetőségét. Itt azonban nagyon finom megkülönböztetések 
szükségeltetnek, hiszen h a j ó i látom, ez a hasadás: a séma és az új, az ugyanaz és 
az idegen oppozíciója a kötet alapkoncepciójának szervező elve. Két látszólag el-
különülő jelenség másolódik itt egymásra, vagyis válik ugyanazon folyamat 
inherens mozzanatává: az irodalmi nyelv megjelenése mint hasadás, valamint az 
irodalom benső szétszaggatódása. Egy ütemre megy végbe a kultúra felbomlása 
magas és alacsony státusú produktumokra, valamint az irodalmi nyelv atópikussá 
válása. Kérdés azonban, hogy a kettő között ok-okozati viszony mutatható-e ki? 
Úgy tűnik, Bagi Zsolt, ha nem mondja is ki egyértelműen, de mintha azt sugal-
laná, hogy igen. Erre utal legalábbis a megkülönböztetést felvezető és argumen-
táló elemzés a kultúriparról. 

A kultúripar, valamint a kultúrkritikai mozzanatok bevonása az irodalmi nyelv 
és az irodalom mint intézmény elemzésébe ugyanis olyan kontextust nyit meg, 
amely a modernitás belső krízisei köré szövődik. S ezzel máris egy problémagóc 
kellős közepén találjuk magunkat, hiszen az elmúlt évtizedekben, vagy talán az 
elmúlt évszázadban aligha bukkant föl népszerűbb téma a szellemtudományok 
diskurzusában, mint a modernitásé: önmeghatározás, önmeghaladás, önfelszá-
rnolás, stb. S azon túl, hogy ez a kérdés a fenomenológia állandó nagy kihívása is 
(így persze az irodalmi nyelv fenomenológiájáé is), két- vagy sokértelműségével 
éppen azt a kortudatot kísérti, amely már éppen búcsút venne tőle. Mert mit is 
kezdjünk azzal az arisztokratikus távolságtartással, amely Adorno és Horkheimer 
kordiagnózisát jellemezte, mit Heidegger olykor rögeszmésen egyoldalú kultúr-
kritikájával, vagy mit Husserl permanens válságtudatával - hogy csak találomra 
említsünk néhányat a legizgalmasabb szerzők közül. 

Talán nem távolodunk el túlságosan a könyv gondolatmenetétől, ha ezen tör-
téneti hasadást tágabb kontextusba helyezzük. Blanchot a modernitásra és ezzel 
együtt a modern művészetre jellemző szaggatottságot a szubjektivitás újkori kon-
cepciójához köti: „Az egész modern korszakot e kettős mozgás jellemzi, mely már 
Descartes-nál is világosan látható: folytonos cserejáték folyik egy olyan létezés kö-
zött, mely egyre inkább szubjektív bensóségességgé válik, és a világ egyre hatéko-
nyabb és egyre objektívabb meghódítása között, mely a megvalósításra törő szel-
lem és teremtő akarat c é l j a . . A z t tehetnénk ehhez még hozzá, hogy ennek a kettős 
mozgásnak Descartes filozófiája csupán egyik csomópontja volt,2 ám kezdetei 
sokkal messzebbre nyúlnak vissza. Charles Taylor nagy ívű elemzésében a meg-
kettőződés gyökereit a platóni filozófiába helyezi, tetőpontját pedig a locke-i 

1 M . B L A N C H O T : AZ irodalmi tér. H O R V Á T H Györgyi, LÖRINSZKY Ildikó és N É M E T H Marcell fordítása. Kijá-
rat Kiadó, Bp., 2005. 178. 

2 Heidegger szerint legalábbis, akit sajátos destruktív vehemenciája olykor merész állításokra ragad-
tat, s aki e szempontból csaknem minden eredetiséget megtagad Descartes-tól (lásd Einführung in 
die phänomenologische Forschung (GA 17). Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1994). 
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„punktuális szelfben"mutatja fel.3 Ami annyit tesz, hogy a teljes visszahúzódás a 
bensőségességbe, valamint az ezzel párhuzamos kiürülés, kivetülés a tudás olyan 
rendjét4 hozza létre, amely egy világnélküli szubjektivitás megképződésért fele-
lős. A bensőségesség, miközben minden kívülséget internalizálni kíván, saját meg-
határozó karakterét veszíti el, s válik maga is külsővé. A tudás gyökere a benső bi-
zonyosságban található, ahhoz azonban, hogy ez a tudás egy bizonyos ismereti 
korpusz rendjévé épülhessen ki, éppen gyökereitől kell elszakadnia, ezzel pedig 
rögvest normatív instanciaként lép föl. S annál is erőteljesebben, mert a benső-
ségességbe való agresszív és végzetes visszavonulás a testiséget és egyáltalán a vi-
lágot illetőleg a procedurálistól eltérő tudásformákat kikapcsolta a lehetséges tu-
dás területéről. így pedig a bensőségességben megtalált igazság, bizonyosság, 
tudás az abszolút kívülségbe vetül ki, s a radikális reflexivitás formájában a kont-
roll és normativitás egy addig sosem tapasztalt erejét nyeri el. így a modernitás 
szubjektumának olyan képével találkozunk, amely talán úgy írható le, mint hasa-
dások terrénuma, amelyben az immanencia és a transzcendencia egymáshoz lö-
kődnek, ám egyazon lendülettel el is távolodnak egymástól. Szétszabdalt térkép, 
amely kétségbeesetten igyekszik létrehozni a tájat saját magán, de újra meg újra 
nagy erejű rengések lökik egymásnak a kőzetlemezeket. 

Erre Bagi Zsolt is figyelmessé teszi az olvasót, az irodalmi nyelv hálójában 
kontextualizálva az így megképződött szubjektumot: „Ez a szubjektum (a szöveg 
transzcendentális egója) nem más, mint a narratológia által „elbeszélőnek" neve-
zett üres „szempont", amely a szöveget narratívába helyezi" (216.). Az én kizáró-
jelezése a világból, vagy ahogy Taylor mondja: lekötetlenné válása. Számomra 
úgy tűnik, Blanchot éppen ezt a mozgást írja le a modern művészet születése-
ként: „esztétikai élvezetté vált, egy kizárólag önmagára szorítkozó bensőségesség 
örömévé és szórakozásává".5 E szempontból pedig mintha az irodalmi nyelv s ve-
le a modern irodalom megjelenése is inkább lehetne köthető ehhez a szubjekti-
vitáson végbemenő hasadáshoz - aminek az irodalom és egyáltalán a művészet 
szétszakadása két regiszterre pusztán tünete. Hiszen a történet úgy folytatódik, 
hogy a modernitás egyik jellemző alakzata vagy „éthosza" a mindennapi élet fel-
magasztalása, s erre jellemző az, hogy a kialakuló polgárság alacsony színvonalú 
alkotásokban ünnepli magát. Ez a kispolgári réteg azonban már egy az egyben 
reflektálatlan haszonélvezője annak a folyamatnak, amelyet az instrumentális 
kontroll és az ész procedurálissá válása fémjelez. S itt, ezen a ponton válik ki a 
művészet és természetesen maga az irodalom is a világ tapasztalatából, és kezd el 
olyan nyelven beszélni, amely érthetetlen a mindennapi élet számára. 

Bagi Zsolt a Horkheimer-Adorno szerzőpáros híres diagnózisához nyúl vissza. 
Ez azonban - úgy látom - korántsem veszélytelen, s éppen koncepciójának egyik 

3 Lásd Charles TAYLOR: The Sources of the Self The Making of the Modern Identity. Cambridge Univeristy 
Press, 1989. 

4 Taylor „disengaged reason"-nak (úgy gondolom, nem éri meg ez esetben a kifejezés fordításával kí-
sérletezni) nevezi a racionalitás azon formáját, mely ezen szubjektivitáshoz rendelhető. 

5 M . BLANCHOT: i . m . 



90 Deczki Sarolta 

alapmotívumát teszi kérdésessé. Hiszen a séma folytonos visszatérése és a való-
ban újat teremteni képes művészet közötti ellentét csupán olyan perspektívából 
értelmezhető egyáltalán és tárul fel, amelyet már eleve ez a hasadás konstituált. 
Hiányzik az a jóindulatú dialógus a két regiszter között, amely profanizálhatná az 
arisztokratikus irodalmat, olykor megnemesítené a közhelyeket, s kiváltságos pil-
lanatokbanjótékony hatást gyakorolhatna mindkét korpuszra. 

Ez a rigorózus elkülönítés mintha maga is éppen annak a hermeneutikai irá-
nyultságnak a malmára hajtaná a vizet, melyet az ugyanaz logikája mozgat. Egy-
részt azért, mert egy dichotómiákra épülő szerveződés foglyai maradunk: a és b 
diszjunktív viszonyban van egymással. Ez pedig a modernitás egyik klasszikus at-
titűdje. S ha jó i értem a későbbiekben bevezetett fejtegetéseket „az identitás és az 
ugyanaz uralmáról" (122. sk.), akkor ez a fajta elkülönítés éppen arra a logikára 
épül, amelyet a szerző az „organikus reprezentáció" deleuze-i fogalmához rendel. 
Azaz ez a fajta reprezentáció a különbséget a genus identitása mellett ismeri el. 
Különbség csak akkor jön létre, ha még értelmezhető: van egy közös alap, mely 
megőrzi az azonosság egy foszlányát. Ahol az abszolút érthetetlen lép föl, ott 
nincs értelme különbségről beszélni. Csakhogy - úgy vélem - hasadásról sem. 
Nos, úgy látom, a magas és az alacsony irodalom közti ellentét ebbe a logikába 
simul bele. Azaz vagy semmi, de semmi közösség nincs a kettő között, ebben az 
esetben az irodalmi nyelv valóban a teljes idegen, ami az érthetetlenséggel sok-
kolja az olvasót - ekkor azonban fel kell mondani az oppozíciós logikát, és le kell 
mondani arról a történeti meghatározottságról is, mely az irodalom megszületé-
sét bármiféle eszmetörténeti eseményhez, korszakhoz köti, és szembeállítja a se-
matizmus működésével. Végső soron a hasadás aktusa válik értelmezhetetlenné 
így. Vagy pedig, ha mégis feltételezhető közös mozzanat, akkor értelmes a különb-
ségről, a hasadásról való beszéd, s akkor a lényegi szétkülönböződésen túl még-
is egymásra találnak egy közös identitásban. 

Ezzel természetesen nincs is semmi baj, sőt úgy vélem, éppen ez az egymásra 
találás, egymásba való belenyúlás, egymásba szövődöttség illeszkedne szervesen a 
kötet koncepciójához, s talán éppen ez mutatná fel az irodalmi nyelvre jellemző 
meghasonlás lehetőség-feltételét. Az organikus reprezentáció párja az orgikus 
reprezentáció: az azonosság-filozófiák felmondása, a közös identitás nélküli kü-
lönbség. Csakhogy talán itt sem a sematizmus logikáját kell követnünk, hanem 
azt a játékot felismernünk, amely egy folyamatosan konstituálódó és elfoszló iden-
titásra hivatkozik; a fenomenalizációnak a j ó végtelenbe áramló folyamára. A két 
szféra egymástól való elkülönítése tehát szerintem túl rigorózusan különíti el egy-
mástól azt a köztes teret és időt, ahol a dialógus lehetősége felmerülhetne, vala-
mint az idegennek és az ugyanaz-nak azon játékát, semmire sem kötelező kacérko-
dását korlátozza, amely végső soron magának az irodalmi nyelvnek is konstitutív 
aktusa - ahogy ez a későbbiekben kiderül. S ha visszagondolunk arra a hasadás-
ra, amely a szubjektivitás modern koncepcióját jellemzi, ott is éppen ezzel a pa-
radox mozgással találkozunk. Hiszen a világból való kioldódás folyamata egy-
szerre volt az irodalom, s egyáltalán a művészet regiszterekre osztódásának oka, 
a meghasonlás konstitutív mozzanata, ám ez a szakadék, üresség mégis csak a kö-
zös identitás „transzcendentális látszata" másfelől. 



Bagi Zsolt: Az irodalmi nyelv fenomenológiája 9 1 

A foucault-i kínai enciklopédia logikája köszön itt vissza: a teljes abszurditás és 
a rend maradványainak találkozása. Vagy ha már felmerült az orgia metaforája, 
gondoljunk csak Sade látomására: a testek minden lehetséges konfigurációjának 
megalkotása és gyönyörforrásként való kiaknázása nem minden előzetes terv nélkül 
ment végbe, hanem ennek lehetőség-feltétele nagyon is rigorózus napirend volt. 

Másrészt pedig nehéz elnyomni azt a rossz érzést, amit a kultúrkritikai mozza-
natok bevonása támaszt az olvasóban. Igen, a felvilágosodás nagy projektje legyűr-
ni igyekezett a romantikus és pszeudo-archaikus identitás-mítoszokat, ám maga 
is reménytelenül beléjük bonyolódott olykor. De talán éppen itt érhetjük tetten a 
modernitás nagy ellentmondásainak egyikét: maga sem egységes alakzat, nem 
hozható közös nevezőre a benne ható számtalan tendencia; formáit talán sokkal 
inkább a családi hasonlóság logikája, mintsem egy központi szervező mag vagy 
invariáns alakzat hozza vonatkozásba egymással. Ezen megfontolás alapján pedig 
számomra korántsem tűnik magától értetődőnek a sematizmus és a nem sematikus 
mozzanatok éles szembeállítása. Különösen, mert a könyv elemzéseinek jó része 
épül az identitás megrendülésének és az idegen betörésének élményére. Úgy gon-
dolom, nem csupán a nem sematikus mozzanatok állítják kihívás elé a sémára 
épülő észlelést, hanem fordítva is: a séma beszivárog egy olyan elvárási horizont 
fenoménjei közé, amely az újdonságra figyel. Ám éppenséggel ez a mozzanat jele-
nik meg újdonságként és meghökkenésként: a séma és a szubverzió együttes jelen-
léte, egymásra másolódása. Foucault számára sem a kínai enciklopédia abszurdi-
tása, vagyis az Ugyanaz és a Más európai szemnek meghökkentő elkülönítései 
jelentették a rend tökéletes felborítását. Az ész botránya itt inkább a taxonómia 
alkalmazásában van.6 „Ami minden képzeletet, minden gondolkodást megsért, az nem egyéb, 
mint az ábécésorrend (a, b, c, d), amely mindezeket a kategóriákat egymáshoz kapcsolja.'"1 

Ahogyan az abszurd, a meghökkentő és a séma találkozik. S ebben a találkozás-
ban éppen a séma lehetőségének lehetetlensége, éppen-csak-megmutatkozása az 
a reduktív aktus, amely egy csapásra hozza létre nemcsak az újat, de a sémát is, 
hogy egyazon mozdulattal el is törölje őket. A rend lehetőségének, a sémának fel 
kell villannia, hogy aztán visszahúzódjon, és éppen hiánya révén legyen lehetsé-
ges az a működés, ami az irodalmi nyelvre is jellemző. Az új rögvest sematizáló-
dik, a sematikus észlelésbe pedig idegen mozzanatok sodródnak bele. Bagi Zsolt 
pedig, hajói értem, éppen azt a mozgást igyekszik felmutatni, melyben az újdon-
ságként fellépő irodalmi alakzat már születése pillanatában belecsúszik a semati-
zálódás darálójába, ám ezzel egyidejűleg a séma maga is képes sebet ejteni ön-
magán, s akár sokszorosan is saját magára vetülve csúfolja meg azt a dichotómiát, 
amely oly kínos szerepre kárhoztatja. 

Adorno és Horkheimer aligha ültek volna be a moziba, mondjuk a Szárnyas fej-
vadászt megnézni. Megvolt a maguk sémája arról, milyennek kell lennie egy iga-

6 Lásd Michel FOUCAULT: A szavak és a dolgok. Fordította ROMHÁNYI T Ö R Ö K Gábor. Előszó. Osiris, Bp., 
2000. 

71, m. 10. 
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zi műalkotásnak. A film prekoncepciókkal fölfegyverkezett nézője azonban hama-
rosan azon kapja magát, hogy éppenséggel saját sémái akadályozzák abban, hogy 
érteni és élvezni tudja a (poszt)modern egyik kulcsfilmjét. E filmben érintkezik a 
séma és a sematikus mozzanatok folyamatos felmondása, és pontosan ily módon 
jön létre az az alapvető hasadás, amely kihívás elé állítja a nézőt. Éppen az arche-
tipikus mozzanatok burjánzása, a sémák felnagyítása és ezzel mintegy önmaguk-
ból való kifordítása, egymásra tükröződése hoz létre olyan új értelmeket, amelyek 
nem férnek bele a sematizmus logikájába, ám elbizonytalanítanak a magas és ala-
csony művészet határait illetően is. De mintha a történeti meghatározottság és 
meghatározatlanság együttes konstitúciója is ebbe az irányba mutatna. Ez Bagi 
szerint abból származik, hogy az irodalmi művet az adott társadalmi-történeti 
kontextus is meghatározza, és mutat meghatározhatatlanságot is, öntörvényűsé-
get is velük szemben, ami „a meghatározottság látszólag homogén felszínét teszi 
hiányossá" (73.). Talán ez az - amúgy a fenomenológiai zsargonból ismerős -
„meghatározott meghatározatlanság" jelenti azt a termékeny köztes zónát, ahol a 
séma és a szubverzió aktusa együttesen konstituálnak új értelmeket, fittyet hányva 
a magas és az alacsony kultúra „sémáinak". 

Ám ezzel máris az irodalmi nyelv működésmódjánál vagyunk. Hiszen amiről 
fentebb beszéltem, az nem a fenomenalizáció tartalmi mozzanatait érinti, hanem 
éppenséggel a hogyan-ra figyel. Vagy pontosabban fogalmazva: ez a hogyan, ez a 
működés hoz létre új viszonyokat, ennek a szerveződése rendel egymás mellé oly-
kor sematikus és nem-sematikus elemeket, a figuráció szeszélye ássa alá a sema-
tizmust, amikor az intencionalitás maga válik teremtő elvvé. Éppen ezért látom 
kissé egyoldalúnak és leegyszerűsítőnek a hasadás alapvető aktusát kultúrkritikai 
mozzanatokhoz kötni, hiszen ez beszűkíti az elemzések terét, és éppenséggel a 
működés szubverzív dinamikáját akasztja meg, mely meglehetősen nagyvonalúan 
bánik a sematikus és a nem sematikus konstituensekkel, és viszonylag semleges az 
értékmozzanatokat illetően. 

Ha tehát az irodalmi nyelv nem egy többé-kevésbé pontos határokkal körbe-
rajzolható mátrix, nem a dolgok összessége, hanem valóban működés, akkor a 
szóródás aktusára és a benne végbemenő törvényadó mozzanatra kell figyelmes-
nek lennünk. Hiszen - s ez Bagi Zsolt egyik fő állítása - a fentebbi hasadás pusz-
tán egy vetülete a modern irodalom sajátosságainak. Valójában jóval többről van 
szó, mint szimpla kultúrtörténeti kérdésekről. Ez a több pedig éppenséggel a ke-
vesebb. Az irodalmi nyelv redukciója. A transzcendencia redukciója az immanen-
ciára. A fölösleg folyamatos kiürülése. A sémák, a mondatok, a művek elszivárgá-
sa után pedig ott maradnak pőrén a szavak. A dolgok. 

A szó-dolog 

„A modern irodalom abban a pillanatban születik meg, amikor megjelenik az iro-
dalmi nyelv..." (12.) Az irodalom azonban - s ez a könyv provokatív felütése, rög-
tön a legelején - megszűnt létezni. A 21. században semmi, de semmi értelme 
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irodalomról beszélni, hiszen századunk a vizualitás kora lesz. Csakhogy láttunk 
már olyat, hogy bizonyos korszerűtlen értekezések igencsak időtállónak bizonyul-
tak. Az irodalom pedig valószínűleg maga fogja megírni saját gyászbeszédét, sőt 
valójában már ezt írja azóta, mióta egyáltalán napvilágra jött - hiszen azóta fo-
lyamatosan húzódik is vissza saját immanenciájába: „az irodalom halála az iroda-
lom fogalmában inherens" (10.). Azt is mondhatnánk, az irodalom így felfogva 
voltaképpen nem más, mint saját nekrológja. 

Mert „a modern irodalom lényege szerint meghasonlás és redukció" (25.). A mo-
dern irodalmat keresztül-kasul hasadások szabdalják, melyek azonban éppenség-
gel magának az irodalomnak a lehetőség-feltételei; csakis általuk létezik. Ezek a 
hasadások ugyanis nem csupán lehetővé teszik a topográfiát egyáltalán, de ők 
hozzák létre a tájat is. Az irodalmi nyelv nyugtalan működése minden felmutatás 
és minden teremtés aktusa. Az irodalmi nyelv a saját magába való folyamatos visz-
szahúzódás. A sematizmus permanens felmondása. Az irodalmi nyelv saját maga 
purifikátora: kíméletlenül lemetszi magáról a sematikus mozzanatokat, melyek-
nek azonban meg kell mutatkozniuk, hogy a redukció egyáltalán lehetővé váljék. 

A redukció eredményeképpen pedig ott marad a szó. Hol? - tehetnénk fel a 
kérdést. Sehol. Az irodalmi nyelv atópikus, a szónak nincs helye. Az irodalmi nyelv 
deszemiotizál, a szónak nincs rendje. A szó feltárul, vagy fenomenológiailag szól-
ván „betöltődéséhez jut", ám nem a teljes lefedettség husserli értelmében, hanem 
éppenséggel saját lényegi pusztaságát mutatja föl, mely új, a megszokottól eltérő 
korrespondenciák felé nyitja meg. Olyan vonatkozásokat nyer el, amelyeket a se-
matizmus és az ismételhetőség lehetőségei elfedtek, eltorzítottak. A szó feltárult-
sága a sematizmus felmondása; az a pillanat, amikor az időtudatnak még nem 
volt ideje sémává egybefogni a felbukkanás, a megmutatkozás most-ját. A szó ek-
kor tiszta dologi mivoltában jelenik meg. S úgy látom, a könyv legnagyobb am-
bíciója az irodalmi nyelv fenomenalizációjának leírása, vagyis lehetőség-feltételei-
nek felmutatása: azon reduktív aktus „körülírása", ahol a szó dologgá válik. 

Számomra azok a részek voltak a legmeggyőzőbbek (azt is mondhatom, és nagy 
örömmel mondom: legszebbek) a könyvben, ahol a szó dologi mivolta került te-
rítékre. Ilyen mondatokat olvashatunk: „A dologgá vált szó »feltöri burkát«, hogy 
jelentéseinek gazdagságát ránk szórhassa" (39.). A burok feltörése, ahonnan a szó 
gazdagsága elénk ömlik, pedig a „megjelenés és a megjelenő felfüggesztett egysé-
ge" (39.). Hasadás. Bagi Zsolt itt ismét a fenomenológia klasszikusaiból merít: meg-
termékenyítő számára a heideggeri eszközszerűség elemzése, valamint az észlelés 
husserli leírása: az, hogy a dolgok mindig leárnyékolt módon adottak számunk-
ra. Lehetséges vonatkozások lehetséges csomópontjaiként. S mint ahogyan 
Heidegger kalapácsa makrancoskodik, mikor nem engedi magát arra használni, 
amire ki lett találva, úgy dacol a szó is a mindennapi, megszokott használattal. El-
törli azt a vonatkozás-egészet, amely értelmet kölcsönzött számára, és új utakra 
merészkedik. Ekkor azonban nem a heideggeri értelemben vett magánvalósága 
mutatkozik meg, hanem ellenkezőleg, „teljes konkrétsága". Teljes konkrétsága 
pedig - h a j ó i értem - olyasfajta kiürülés, teljes redukció, ami új kapcsolatok és 
új értelmek felé nyit utat. Új lesz a térkép, új lesz a táj. Irodalmi nyelv születik. 
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Ez a nyelv pedig konkurenciát jelent a mindennapi nyelv- és világtapasztalat 
számára, hiszen az igazság olyan igényével lép föl, ami már létrejöttének, megte-
remtódésének aktusában szétrobbantja az igazság klasszikus, adekvációra alapo-
zott felfogását. „... a metaforikus nyelv (az irodalom) többé nem valamiféle má-
sodlagos szerepben állítja saját világát, maga is az igazság konstituálója lesz". 
(232.) A könyv egyik legnagyobb erényét éppen abban látom, ahogyan a fenome-
nológia eljárásai, a fenomenológiai éthosz visszaköszön az irodalmi nyelv elem-
zése kapcsán. Hiszen az igazság adekvácia-elméletének felfüggesztése, valamint 
a felmutathatóságra való redukciója a fenomenológia egyik legfontosabb problé-
mája, amely nem hagyja érintetlenül a nyelviség kérdését sem. S amennyiben Bagi 
Zsolt a nyelv és a metaforicitás egymásba ágyazódását taglalja, akkor bizony kike-
rülhetetlenné válik az eredet és a konstitúció fenomenológiai fogalmaival való 
számvetés. Hiszen „ne feledjük, hogy minden igazság metafora volt" (232.), vala-
mint „az igazság a jelölésben születik" (213.). Ez ugyan kijelöl egyfajta játékteret, 
ám a jelölés mint egyfajta hasadás aktusa révén a (többlet)értelmek végtelenbe 
érő variabilitása születhet meg.8 Ezzel pedig a konstitúció fogalma is átértelme-
ződik: „a konstitúciót nem tekinthetjük többé a tudat jellemzőjének, hiszen a nyelv 
maga az eredet" (234.). így az irodalmi nyelv konstituálja a saját világát, ami a 
mindennapi tapasztalattal szemben idegenként, másságként lép fel. 

Ekkor azonban már valamelyest túl is léptünk az irodalmiság szűkebb értelem-
ben vett határain. Ám ez aligha véletlen, vagy esetleges a kötet koncepciójában, 
hiszen Bagi Zsolt figyelmessé teszi az olvasót elméletének etikai-társadalmi kon-
zekvenciáira is. Az irodalmi nyelvet a meghatározott meghatározatlanságjellemzi; 
úgy öntörvényű, hogy mindenkori beágyazottságát sem tagadhatja el. Az idegen-
nel, az érthetetlennel való találkozás sem csupán az irodalmi jelenségek esetében 
történik meg, hanem a mindennapi világtapasztalat számára is folyamatos kihí-
vástjelent. Azok a folyamatok, melyek a nyelvben játszódnak le annak deszemio-
tizálódása, metaforizációja során, olyan módozatok, működések, amelyek a világ-
tapasztalat konstitutív mozzanatai; ahogyan az idegen a mindennapi észlelésben 
megjelenik, s különböző reakciókat hív elő. 

Talán épp az idegen fenomenalizációja kapcsán érhető tetten az a bizonytalan-
ság, amivel érzésem szerint nehezen tud elszámolni a szerző. Hiszen egyszer úgy 
tűnik, mintha az idegen megjelenése olyan etikai alapálláshoz kötődnék, amely 
elutasítja mindenfajta uralom lehetőségét. „Az értelmezhetetlen elsősorban eti-
kai módon jelenik meg a világban: nem logikai lehetetlenséget jelez, hanem etikai 
imperatívuszt. Az értelmezhetetlen valami olyan, amit nem szabad értelmeznünk, 
mert azzal integráljuk, a rendszer részévé tesszük, az asszociációk sorába illeszt-
jük, és ezzel elvétjük az iránta való felelősségünket." (215.) 

Nos, próbáljunk csak meg egy pillanatra nem értelmezni. Nem lélegezni, nem 
szagolni, nem érzékelni, nem látni, stb. Nem megy. Úgy vélem, mióta Heidegger 
a megértést és értelmezést a jelenvalólét létének legalapvetőbb egzisztenciálé-

8 Lásd SZABÓ Zsigmond: A keletkezés ontológiája. A végtelen fenomenológiája. LHarmattan, Bp., 2 0 0 5 . 
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jaiként mutatta föl, s Merleau-Fonty kitágította ezt a testi létezés egészére, azóta 
ontológia és hermeneutika alapvető összefonódottságot mutatnak. Az értelmezés 
visszatartása ez esetben éppen olyan mesterségesen létrehozott beállítódás lenne, 
ami a szubjektivitás újkori modelljét idézi, s ezzel együtt azt a logikát, ami az op-
pozíciókra épül. Az orgikus reprezentációnak csupán transzcendentális látszatát 
akarja fenntartani, ám közben kényelmesen berendezkedik az organikus repre-
zentációban. 

Ennél termékenyebben tűnik azonban az az attitűd, amellyel pár lappal ké-
sőbb találkozunk, s melynek alaptétele: „A lehetetlenség fennmaradásának lehe-
tősége az élet lehetősége..." (237.). Itt mintha kissé háttérbe szorulna az értelme-
zés és az uralom alá hajtás egybevonása, s ehelyett olyan játéktér lehetősége sejlik 
föl, ahová az idegen sem nem asszimilálható, és ahonnan nem is kivethető, ha-
nem léte olyan egzisztenciális lehetőségként tárul fel, mely a kritikai viszonyban 
fejeződik ki, ami „mindig az azonosulással kezdődik" (237.). Ebben az azonosu-
lásban azonban folyton benne rejlik az idegen idegenszerűségének fenntartása, 
ám - úgy gondolom - nem az értelmezéstől való tartózkodás mellett (ami, mint 
láttuk, amúgy is lehetetlen), hanem éppenséggel az értelmezésnek nem uralmi 
gesztusként való gyakorlása révén. 

Egyszerűnek tűnik ez, ám lehetséges-e? Véleményem szerint igen, sőt éppen-
séggel az értelmezésről való lemondás ad zöld utat olykor uralmi tendenciáknak. 
Bagi Zsolt ugyanis arra is figyelmessé teszi az olvasót, hogy ez az idegenség nem-
csak a másik idegensége, hanem a sajátban, a bensőségességben is felbukkanhat, 
sőt ezeknek inherens összetevője. A saját magunk uralma is az újkor egyik nagy 
mítosza, mely a szubjektivitás fentebb taglalt képében fejeződik ki. Ami létrehoz-
ta az irodalom modern fogalmát, az irodalmi nyelvet mint olyat - s bezárult a kör. 
Ha ugyan be lehetne zárni. Ám éppen ehhez a lezáráshoz kellene az uralom gesz-
tusaihoz folyamodnunk. Mert ez a kör, ez a mozgás csupán mesterségesen re-
keszthető be, hiszen konstitúciójának lehetőség-feltételei is megkettőződések, ha-
sadások. Az irodalmi nyelv nem megtalálja, hanem létrehozza a saját igazságát, 
nem uralni akar, hanem játékot generál szélső pólusok között, létmódja ez a „kö-
zött", ahol a szó nem valamilyen transzcendentális jelölt eszköze, hanem üres fe-
nomén. Dolog. 

A szó dologgá válása azonban korántsem a szó eldologiasodása, hanem éppen 
ennek ellenkezője. A dologi mivolt itt nem egy marxista-hegeliánus elidegene-
dés-koncepcióba ágyazódik bele (noha találhatók kritikai, társadalomkritikai elemzé-
sek a könyvben), hanem határozottan fenomenológiai aspektusai vannak9 . A fe-

9 Azt mindenesetre meg kell jegyeznünk, hogy noha a dolog-mivolt felmutatásakor éppen nem, ám 
számos más alkalommal igenis gyümölcsöző párbeszédbe képes a fenomenológia és a marxizmus 
bocsátkozni. Párbeszédük egyik alapmotívuma a mindkettőben rendkívül erőteljesen meglevő és 
ható kritikai tendencia. (Lásd például B . W A L D E N F E L S - J . B R O E K M A N - A . PAZANIN (hrsg.): Phänome-
nologie und Marxismus 1. - Konzepte und Methoden. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977.) Azért is 
érdemes erre utalnunk, mert Bagi Zsolt könyvében levonja a koncepciójából adódó konzekvenciá-
kat is, melyek túlmutatnak a szigorúan vett irodalmi-fenomenológiai elemzéseken, és társadalmi-
politikai dimenziók felé nyílnak ki. Végül Husserl is olyan utakra került, melyek messze kivezettek 
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nomenológiában pedig maga dolog az elfedő félreértelmezésektől, sémáktól meg-
tisztított jelenség. Az a noétikus-noématikus értelem-együttes, ami az észlelés pil-
lanatában, mindenféle reprezentáció előtt tiszta szemléletéhez jut . Amikor a te-
kintet úgy irányul rá a dologra, mintha először látná, mintha soha semmit nem 
tudott volna róla. (Ez persze csakis ideális cél lehet, ha egyáltalán az, hiszen még 
Husserlnél is szerepet játszott az észlelésben annak hermeneutikai mozzanata.) 
Mindenesetre kérdésessé válnak azok az értelem-rácsozatok, melyeken keresztül 
a dolog elénk áll, és ahhoz, hogy esetleg újra igazolódjanak, az értelem új konsti-
túciójára van szükség. Az új típusú értelem-konstitúció reduktív eljárások során 
valósul meg. Ezek radikális beállítódás-váltást igényelnek, amely - ahogyan Husserl 
számtalanszor hangsúlyozza - korántsem oly magától értetődő; ellenkezőleg, a ter-
mészetes világtapasztalat ellenében kell újraszituálnunk magunkat a dolgok ér-
dekmentes szemlélőjeként. Egy csapásra szétszóródva lenni egy olyan transzcen-
dentális mezőben, amelyben megszűnik a szubjektum-objektum megoszlás, és a 
tapasztalat az immanencia intimitására redukálódik. Ebben az immanenciában 
pedig a dolgok a maguk lényegi mivoltukban tárulnak föl az őket figyelő tekin-
tet előtt. 

Zárójelbe tett nyelv 

Ahogy a fenomenológiában az immanencia sem egyfajta tudatban való létet je-
lent, hanem éppen ellenkezőleg: azt a módot, ahogyan a tudat mindig kivetül sa-
já t magából, ahogyan eleve és folyton a dolgoknál van és számtalan intencionális 
vonatkozásban pulzál, éppen így nem jelenti az irodalmi nyelv immanenciája sem 
az irodalom puszta önmagára zárulását. „Az irodalmi nyelv immanenciája csak 
úgy értelmezhető, mint egy transzcendencia konstitúciója, és ez a transzcendencia 
hol is jelenhetne meg máshol, mint magában a valóságban." (69.) Máshol Bagi 
„meghasonlott abszolútum"-ként (35.) jellemzi az irodalmi nyelvet, melynek „leg-
fontosabb sajátosságai abszolút volta és rejtélyessége". (36.) Az irodalmi nyelv imma-
nenciája is olyan reduktív eljárások során tárul föl, melyek a fenomenológiai prog-
ram alapmotívumai is voltak: radikális öneszmélés, valamint az önreflexióra való 
elszántság szükségeltetnek. Ebből azonban eleve kizáratik az önadottságra való re-
dukció, mely végső soron a husserli álom egyik alapeleme. Az irodalmi nyelv imma-
nenciájában nincs értelme a fenomenológiai lényegszemlélet olyasfajta módjáról 
beszélni, amelyet Husserl tartott folyamatosan szem előtt. Éppen azért, mert az 
irodalmi nyelv dinamikus fenomén, nem lehetséges „egyszerű" betöltődésben 
megragadni, nem jut önadottságához egy szignitív aktus és az önadó szemlélet 
fedése révén. S amit mondani lehet róla, azt sem nominális, hanem reális definí-

a leíróművészet elefántcsonttornyából, és a mindennapi politikai-társadalmi praxis életvilágába 
irányultak. Bagi Zsolt persze nem megy el elemzéseiben idáig, hiszen nem erre vállalkozott, ám fel-
mutatja ezen utak lehetőségeit. 
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ció segítségével. Nem mindent, persze. Hanem valami olyat, ami hozzásegíti az 
olvasót és írót a saját magán történő redukció végrehajtásához. Ami elmondha-
tó, az mintegy a heideggeri formális jelzés értelmében - persze, h a j ó i értem Bagi 
Zsolt gondolatmenetét - rámutatható, körülírható, megközelíthető, ám nem pre-
zentálható teljes jelenlétben. Ezért, hogy az irodalmi nyelv fenoménjének eseté-
ben a reális definíció lehet a segítségünkre, mert „létrehoz egy kapcsolatot, amely 
azt megelőzően nem létezett", és nem pedig „a genushoz fűzi a differentia speci-
fied kat" (52.). Ám egy kapcsolat nem egyszer s mindenkorra j ön létre, hanem fo-
lyamatosan formálódik, újabb és újabb alakokat ölt. Amennyiben mesterségesen 
megpróbáljuk rögzíteni egy adott állapotában, akkor nagy az esély arra, hogy 
magától elhal. Amennyiben azonban „hagyjuk lenni", akkor a megragadhatóság 
lehetőségét toljuk ki. Az irodalmi nyelv mint működés nem rögzíthető meg egy 
predikatív szerkezetben, hanem - ahogyan a szerző állítja - „minthogy a reális 
definíció valójában csak az egységben van, így a definíció megalkotása magának 
e könyv egészének a feladata", sőt, „az, hogy mi is valójában az irodalmi nyelv im-
manenciája [...] éppenséggel ez minden, amit meg akarunk határozni munkánk 
során" (68.). A könyv egésze így felfogva tehát nagyszabású definíció-kísérlet az 
irodalmi nyelv fenoménjéról. Ám úgy vélem, sokkal inkább a heideggeri formális 

jelzés utalás-intencióinak megfelelően, mintsem valódi definícióban rögzített tar-
talomban. 

Tehát a redukció az irodalmi nyelvre vagy nyelvben történik meg. Éppen ezért 
a husserli fenomenológia eljárásai már nem segíthetnek tovább, mert az invariáns 
lényegek felmutatását célozzák, míg az irodalmi nyelv a variabilitás végtelenjébe 
szóródik - ahogyan Bagi Zsolt ezt több ízben is nyomatékosítja. „Az irodalmi 
nyelv nem csupán abban az értelemben láttatja másként a világot, hogy reflektál-
ja annak megjelenési módját, hogy láthatóvá teszi konstitúcióját. Az irodalmi 
nyelv reduktív tevékenysége nem egyszerűsíthető a reflexió utólagosságára: az iro-
dalmi nyelv létrehoz egy másik világot mint a lehetetlenség (az idegen) világát" 
(100.). A kevesebb tehát mégis több. A redukció: létrehozás. Nem egyszerűen fel-
tárás, felmutatás a fenomenológia husserli értelmében véve, hanem alkotássá vá-
lik. Felszámolja a sémát, s ugyanakkor létrehozza saját magát mint a sematizáció 
lehetőség-feltételét, hiszen „oly módon hajt végre redukciót, hogy éppen ezt a 
sematizációt teszi dologgá, a meghatározás, a sematizáció munkája válik benne 
fenoménné" (110.). 

Az irodalmi nyelvben végbemenő redukció - ha jó i értem a szerzőt - par excel-
lence fenomenológiai aktus, ám ami általa feltárul, az már korántsem a dolgok 
olyan jól elrendezett mátrixa, amire a husserli értelemben vett fenomenológia rá-
mutat, vagy rámutatni törekszik. Noha ebben az esetben sem árt az óvatosság, hi-
szen a husserli fenomenológia éppen azért ad még mindig annyi talányt s munkát 
értelmezőinek, mert alig van olyan állítás a korpuszban, melyet bizonyos esetek-
ben ne lehetne teljes joggal cáfolni. Hadd utaljak csupán arra a fogalomra, amely 
szintén alapvető jelentőségű Bagi Zsolt koncepciójában. Ez a korrektúra, mely-
nek a könyv függelékében három típusát különbözteti meg: az észlelés korrektú-
ráját, valamint a történeti és az interszubjektív korrektúrát. „Husserl több mun-
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kájában egyértelmű megfogalmazását adja annak, hogy az interpretáció (a kor-
rektúrák sokasága) a valóság konstitutív alapja. A tárgyészlelés redukálhatatlan 
nyitottságát nevezi korrektúrának." (92.) Ezzel azonban mintegy „egy csapásra" a 
husserli filozófia legnagyobb gyötrelméhez jutunk, amit a szerző a fenomenoló-
gia kritikai és rendszeralkotó törekvései közötti feszültségként jellemez. Husserl 
sohasem mondott le végleg a fenomenológia „szigorú tudománnyá" magasztosí-
tásáról, melynek alapterminusai az „abszolút", az „invariancia", az „apodikticitás" 
stb. Am mintegy saját maga korrektúrájává is vált rögvest, hiszen éppenséggel a 
kritikai mozzanat teszi lehetetlenné vagy legalábbis kétségessé a dolgok invariáns 
lényegalakzatának megragadását: „soha nincs olyan arkhé, amely biztosítaná a fe-
nomenológiai redukció biztos célba jutását azaz a fenomenológiai redukció (mint 
kritika) an-archikus" (263.). Valóban: Husserl álma az volt, hogy a fenomenoló-
gia redukció célba érjen, és valamilyen szilárd és apodiktikus alapzatra leljen. Ám 
ehelyett a szigorú tudományosság salto mortaléja lett belőle. Ugrás a semmibe. 
Vagy legalábbis a bizonytalanba. Ám mi egyéb ez, ha nem radikális öneszmélés és 
önreflexió? Amikor az idegenség megjelenik az észleled mezőben, s ellenáll min-
den redukciónak. Amikor az értelem homogenitására az érthetetlenség foltjai ra-
kódnak, s az egyértelműség az értelmek sok-sok párhuzamos univerzumává rob-
ban. Amikor a nyelv felmond a szemiotikának, és irodalmivá redukálja magát. 

Talán nem torzítjuk el Bagi gondolatmenetét, ha a nyelvnek ezt az állapotát, de-
pozicionáltságát atópikusként jellemezzük (hogy egy terminus erejéig Foucault-
hoz kanyarodjunk vissza). Olyan állapotként írjuk le, melyben „névtelen hasonlósá-
gok tapasztják össze a dolgokat összefüggéstelen kis szigetekké", vagy amelyben „a hely és 
a név közössége veszett el".10 Ez ismét csak a kínai enciklopédia logikája: a séma be-
jelentkezése, majd eltűnése, hogy az általa felnyitott térben az idegenség módoza-
tai teremtsenek új kapcsolatokat a szavak és a dolgok között. Ám - mint ahogyan 
Goldstein diagnózisa jellemzi az afáziás beteget - „a szavak nevekként használva 
nem puszta eszközök, melyekkel úgy bánunk, mint konkrét tárgyakkal, hanem 
olyan módozatok, melyek leválasztják az embert a külvilágról, amit általuk lesz 
képes fogalmilag megszervezni. [...] A páciens azonban mégsem marad beszéd 
nélkül".11 Az irodalmi nyelv működése folyamatosan újraszituálja az immanencia 
és a transzcendencia egymáshoz való viszonyát. 

Persze semmiképpen sem szeretnék az irodalmi nyelv Bagi Zsolt által jellem-
zett működésére tőle idegen alakzatokat ráerőltetni. (Noha talán éppen ez jelen-
tene kihívást számára.) Mindösszesen abba az irányba szeretnék tenni még egy 
lépést, amerre voltaképpen ő maga is elindult, mikor az irodalmi nyelvet mint az 
idegent mutatja fel. Ahogyan a könyvben olvashatjuk: „az irodalmi nyelv ide-
gen...[...] idegen a kommunikatív nyelv számára" (69.). Az idegen betörése a se-

1 0 M . FOUCAULT: I. m . 1 2 . 
11 Kurt GOLDSTEIN: On Naming and Pseudonaming. In Selected Papers / Ausgewählte Schriflen. (Eds. Aron 

GuRWiTSCH-Else M. GOLDSTEIN HAUDEK-William E. H A U D E K ) Martinus NijhofF, The Hague, 1971. 
404-405. 
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matizmus automatikus működésébe pedig az atópia konstitutív elvként való meg-
jelenése. Ahogyan Waldenfels leírja: „az idegen, akinek a mindenkori fennálló rend-
ben nincs semmi helye, kihívást jelent a saját szabadságunk számára. Heteronómiák-
kal és atópiáveA van dolgunk, melyek máshol-léte és rend-kívülisége kicsusszan 
mindenkori rendünkből".12 Talán nem túlzás, ha ebben az értelemben próbálunk 
elszámolni a szó dologszerűségével: a szó ott lesz dologgá, ahol érvényét veszti a 
(foucault-i értelemben vett) szavakat és a dolgokat összehurkoló séma, rend; ahol 
a nyelv felrúgja közlő funkcióját, kicsusszan az atópiába (képzavar persze, de ez 
alighanem jogos itt), ám mégsem maradunk beszéd nélkül: beszédünk az atópia 
nyelve, az irodalmi nyelv. 

Ha ugyanis az irodalmi nyelv idegen, atópikus, akkor konstitúcióját hogyan le-
het az immanenciára való redukcióként jellemezni? Az idegen: a kívülség. Az el-
nem-sajátítható, a be-nem-kebelezhető, ami, ha átlépi az immanencia küszöbét, 
egy csapással megszűnik idegennek lenni. Ismét Waldenfelsre hivatkozom első 
körben, aki azt állítja, hogy az idegennel való találkozás során megképződik egy 
bizonyos „korrektúra a tapasztalat újkori fogalmán [kiemelés tőlem]", s létrejön 
egy olyan „közles szféra",13 ahol a saját és az idegen akár meg is érthetik egymást. 
Ahol az idegen nem sematizálódik, és nem redukálódik. Az irodalmi nyelv tehát 
úgy jelenik meg, úgy fenomenalizálódik, mint az az immanencia, „ami csak úgy 
értelmezhető, mint egy transzcendencia konstituálója" (69.), mint a soha véget 
nem érő redukció, mint a betöltődés an-archiája: a korrektúra fenyegetése, hi-
szen mindig magába zár valami korrektúrázhatatlan mozzanatot. Megoszlás, ha-
sadás, kritika. Ahol a nyelvet felrobbantja az idegenség, ám „nem maradunk be-
széd nélkül". 

Ekkor azonban rögvest abban a köztes vagy közös szférában találjuk magun-
kat, ami a hasadás két szegélye között húzódik meg. Ahol egymásba gabalyodik 
az orgikus és organikus reprezentáció - s ahol tévutakra kerülünk, ha ezt a moz-
gást, játékot, örömöt az oppozíciós logika segítségével akarjuk megragadni. A vo-
natkozások lehántása a dolgokról éppen az ebből a logikából való kiszakítottság 
is, vagy vele folytatott játék. A játéknak azonban inherens sajátja, hogy szabályai 
vannak - akár az az abszurd minimum is, amit az ábécésorrend jelent a kínai en-
ciklopédiában. Hogy ne maradjunk beszéd nélkül, szükség van a séma bejelent-
kezésére, hogy aztán akár új, fantasztikus értelem-képződmények keletkezésénél 
bábáskodjon. 

Mindent összevetve, úgy gondolom, hogy Az irodalmi nyelv fenomenológiája nagy-
szabású, eredeti és rendkívül invenciózus kísérlet arra, hogy éppen ezt a játékot 
próbálja meg felmutatni. Ennél azonban több erényét is üdvözölhetjük a könyv-
nek: kiváltképpen izgalmas az a mód, ahogyan az irodalomelmélet és a fenome-
nológia termékeny párbeszédbe bocsátkozik. Hogy mindeközben a feltárás mun-

12 Bernhard WALDENFELS: Der Stachel des Fremden. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1 9 9 0 . 3 1 - 3 2 . 
13 1. m. 64. 
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kája maga is alkotássá válik, a vizsgált korpusz létrehozásává, az nem a szerzői in-
tenció félrecsúszása, hanem magában a dolog/szó természetében rejlik. Hiszen 
Bagi Zsolt kezdettől fogva lemondott az eredet megtalálásáról, megrögzítéséről, 
s figyelmét a nyelv produktív karakterére fordította, ami - Husserl álmával ellen-
tétben - kizárja a teljes és tiszta leírás lehetőségét. Egyazon teremtő aktussal jön lét-
re a táj és a táj térképe, ez a teremtő aktus pedig az utazó lépte. S ebben az értelem-
ben valóban közeledünk a dolgokhoz, a szavakat faggatjuk - ám egyszersmind 
kedvünket leljük abban a kavalkádban is, amibe bonyolítanak minket, hiszen az 
újabb és újabb figurációk egy csapásra eltörlik, zárójelbe teszik a már-már sémá-
vá merevedett vonatkozásokat. S mintha ezen mozgás, ezen szubverzív dinamika 
magában a szöveg szerveződésében is tetten érhető lenne, hiszen markáns állítá-
sai folytonosan árnyalódnak, új, többletértelmekkel telítődnek, át- és átértelme-
ződnek. Egyszóval, maguk sem (husserli értelemben vett) tisztán leíró karakter-
rel rendelkeznek, hanem (ismét csak husserli értelemben vett) produktivitássá 
válnak. Az irodalmi nyelv fenomenológiai felmutatását kapjuk, ám a felmutatás 
aktusába bele van kalkulálva annak lehetetlensége is. Husserl nyomában járunk; 
cikcakkban. 



Müllner András 

Bednanics Gábor-Eisemann György (szerk.): Induló modemség 
- kezdődő avantgárd. Ráció Kiadó, Budapest, 
2006. 284 lap (Ráció-Tudomány 5.) 

A Ráció Kiadó „Ráció-Tudomány" sorozatának ötödik tagja az Induló modernség 
- kezdődő avantgárd címet viseli, szerkesztői Bednanics Gábor és Eisemann György. 
A szerkesztők előszava szerint a kötet tanulmányainak homlokterében a Németh 
G. Béla által „névtelennek" nevezett korszak áll, nem titkoltan a „hézagmentesítés" 
és a kanonizáció céljával, amire pedig azért van szükség, mert (legalábbis az itt 
olvasható előszó íróinak véleménye szerint) e korszak a magyar modernizmus be-
vezetője - előszava, ha úgy tetszik. És valóban, a tanulmányok, miközben a 19. szá-
zad utolsó harmadától a 20. század első harmadáig tartó ívet mutatnak fel, sok 
olyan szerzőt érintenek, akiket méltatlanul elfeledetteknek tartunk, sőt, annak 
tartották őket már alig valamivel letűntük után is. Az utókor Krúdy költői termi-
nusát vette át, és „ködlovagoknak" nevezte őket (pontosabban közülük párat, a 
többiek azonban osztoznak a ködlovag-sorsban), ennyiben tehát nem igazolható 
a névtelenség. Volt és van nevük, és ez a név (akár maga a „névtelen" metafora) 
a hiány és az azonosíthatatlanság jelzésén keresztül valami nagyon fontosról árul-
kodik, ami éppen a modernség egyik alapvető konstituense. Ahogy a radikálisan 
új lesz a mindenek fölötti érték, úgy és azzal párhuzamosan alakul ki a frusztrá-
ció, hogy a hajszoltságban valami értékes lett az enyészeté, ami annyira új volt, 
hogy nem került a látótérbe, és talán maguk a nagy és ismert újak is ennek a már 
csak (őket) kísértő és letűnt világnak a másolatai. Ez a frusztráltságban gyökere-
ző nosztalgia lesz aztán a soha véget nem érő, és bizonyos szempontból a mo-
dernizmus alapigényével ellentétes, más szempontból éppen abból fakadó, azzal 
komplementer törekvés, az archeológia és az archiválás eredetpontja, már szinte 
a modernség kezdetén, összefüggésben az emlékezet nagy témájával. Jól mutat-
ják ezt a különféle esszé- és tanulmánygyűjtemények, hogy csak a témába vágó 
két legfontosabbat, a Krúdy-esszéket összegyűjtő A tegnapok ködlovagjai-1, vagy a 
Thurzó Gábor szerkesztette 1942-es Ködlovagok-at említsem. Nem beszélve azokról 
a sorozatokról, amelyek a legkülönbözőbb lapokban jelentek meg, azzal a céllal, 
hogy elfeledett írókat fedezzenek fel újra - az Uj Idők „Elfelejtett írók - elfelejtett 
írások" című rovata jó példa erre, vagy a Magyar Narancs „Elsüllyedt szerzők" 
című sorozata - ez utóbbi már a „felejtés"-hagyomány 21. századi folytatását ígé-
ri. így azt mondhatjuk, hogy az Induló modernség - kezdődő avantgárd című tanul-
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mánygyűjtemény nemcsak a „Ráció-Tudomány"-sorozat egy következő tagja, ha-
nem a modernség nagy, folytatásos, emlékező narratívájának is egy következő fe-
jezete. 

De kikről is van szó, kik lesznek ennek a kötetnek a „revideáltjai", rehabilitált-
jai? Czóbel Minka és Mednyánszky László (Bednanics Gábor), Petelei István (Fozsvai 
Györgyi), Kassák Lajos (Kékesi Zoltán), Cholnoky Viktor (Virágh András, Orosz 
Magdolna), Cholnoky László (Bengi László), Schöpflin Aladár (Rózsafalvi Zsuzsanna), 
Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula (Eisemann György), valamint a 19. század máso-
dik fele „közvetítőnek" tartott költészete (Bednanics Gábor). 

Eisemann György kötetnyitó tanulmánya valamennyire kilóg ebből a sorból, 
mégpedig nemcsak azért, mert nagyobb korszakot fog át (a romantikától a késő-
modernségig, Vörösmartytól József Attiláig), hanem azért is, mert éppen nem a fent 
emlegetett „eltűntek", „névtelenek", „ködlovagok" művészete szolgáltatja számára 
a témát, hanem a kánon, hogy úgy mondjam legbelseje. Konkrétan az a folyamat, 
amelynek során a nemzeti sztereotípiákból (vérszerződés, nemzethalál, Mohács) 
a 19. és 20. századi magyar költészetben történelmi allegóriák lesznek, továbbá 
ahogy ezek az allegóriák hozzásegítik a vers beszélőjét, hogy csatolt fájlként б is 
a már előre emlékező, vagyis apokaliptikus üzenet részévé váljon. Hogy mégis in-
dokoltnak tarthatni e tanulmány szerepeltetését a kötetben, az azért van, mert 
Eisemann a maga módján szintén a „névtelent" választja témául: a már említett 
allegóriát. Azt a (nem-)esztétikai másikat, amit szintén (a Walter Benjamin öröké-
be lépő Gadamer szavával élve) „rehabilitálni" kellett, csak őt épp a szimbólum-
mal szemben. Azt mondhatni, hogy Eisemann tanulmánya bizonyos szempontból 
éppen, hogy megadja azt a nyelvi-poétikai alaphangot, ami a tanulmányok lehet-
séges közös többszöröse lehet, a totalizálás igénye nélkül. Eisemann mondandó-
jára amúgy sem jellemző a totalizáló szándék, ebből fakadóan azonban olyasmitől 
is elhatárolja magát, ami egyébként elemző tevékenységének egyenes következ-
ménye. A szerző szerint a fent említett allegorikus sablonokat célzó kultuszkriti-
kának megvannak a maga határai: a feladat nem a felvilágosodott (és totálissá 
válni hajlamos) ideológiakritika, hanem e képződmények működés közbeni in-
terpretációja, „történetileg aktuális újraelsajátításuk nyomon követése". Ezzel csak 
egyetérteni lehet, de ki kell kiegészíteni azzal, hogy „a működés interpretációja" 
sokszor elválaszthatatlan a kultuszkritikától. Arra, hogy a feltárás/kitakarás sosem 
ártatlan művelet, éppen Eisemann tanulmánya szolgál jó példaként, egészében 
és részleteiben egyaránt. Hiszen való igaz, hogy esetében nem az előítélet-nélkü-
liség szerepében tetszelgő kultuszrombolás nyilvánul meg, hanem a szimbolikus 
nemzetképek allegorikus feltételeinek reflexiója, ez viszont kritikai jellegű, még ak-
kor is, ha a kritikai hangvételt a működésben lévő analitikus erő elrejti. Például 
A Dunánál demokratikus, szolidáris, egyenlőségre hivatkozó szólamában paradox 
módon tovább működik a vérségi elvre hivatkozó allegorikus természeti minta. 
Ez újabb példa az allegória paradox organizáló működésére (a vér szerinti össze-
tartozás megerősítésére), még akkor is, ha A Dunánál esetében ez nem a magyar 
népre, hanem a Kárpát-medence népeire vonatkozik. Ez az a pont, ahol látszik, 
hogy a sztereotípiák vizsgálata akarva-akaratlanul kritikai következményekkel jár. 
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Ugyanez jellemzi Eisemann Móricz-tanulmányát is, amelyben az olvasás hagyo-
mányosan pozitív értékrendjének Móricz Zsigmond-i kritikáját mutatja be a szer-
ző - igaz, a kultuszrombolást itt már nem Eisemann, hanem olvasatában a móriczi 
szöveg végzi. 

Pozsvai Györgyi érzékeny tanulmányai Petelei István egy-egy novelláját olvassák, 
az Alkonyatot és az Árva Lottit. Ez utóbbit illetően a tanulmányíró következtetései 
megerősítik az anekdotikus prózahagyományt kettős arculatúként, „lélektani-
ként" és „tragikomikus-groteszkként" megújító Petelei-képet, de a szerző mind-
ezt „nem szociálpszichológiai-ideológiai", hanem „prózapoétikai" és „nyelvelmé-
leti és esztétikai" szempontok segítségével teszi. A tanulmányban az Alkonyat 
elemzésére emlékeztető teljességgel történik meg a beszédcselekvések feltérké-
pezése, és relatív-relativizáló jellegük megállapítása - ez utóbbi jellegzetesség 
minden szereplőt érint, aki része a diskurzusnak, legyen az az elsődleges narrá-
tor vagy a klisék kliséjeként elénk lépő Ötvös (Árva) Miska. Hasonlóképpen meg-
győző az irodalmi hagyomány feltárása, itt többek között és elsősorban a Jókai-
féle nőképpel való szembenállásról és a Gogol-féle kisember átmásolásáról van 
szó. A fent említett tragikomikus-groteszk hangvétel persze nem választható el a 
lélektani oldaltól, hiszen például Árva Lotti lélektani jellemzése Lotti groteszk-
komikus képzelgésein keresztül történik. A hallucinációs-imaginatív tudati folyama-
tok éles szemű, de mondhatnánk azt is, „jó fülű" követése jellemzi a tanulmányt, 
hiszen az olvasat bizonyos részeken az elbeszélésbeli zaj- és hangképek narratívá-
ban betöltött funkciójának elemzését viszi végbe hivatott módon (megint csak 
emlékeztetve az olvasót az Alkonyat hangulati elemzéseire). Más oldalról nézve vi-
szont maga a „lélektani" jelző kerül idézőjelbe, hiszen a gazdag „műfajpoétikai 
leltár" áttekintése után a tanulmányíró arra a következtetésre jut, hogy majdnem 
minden alak, elsősorban is Árva Miska, „intertextuálisan szétmásolt", ez a textuá-
lis mismásolás pedig minimum ironikussá tesz bármilyen pszichologizálást. Itt kell 
megemlítenem, hogy a pszichologizálástól korántsem menekülhetünk olyan gyor-
san, ahogyan azt a strukturalisták akarták, „papíralapúvá" igyekezvén tenni a fiktív 
személyiséget. Pozsvai egy oldalon kétszer említi az „alakmásoló narrátor" szin-
tagmát (183.), és aztán ugyanazon az oldalon az ezzel egyenértékű „kompilátor-
narrátor" kifejezést. Elismerem, bonyolult kérdés, hiszen az, aki „beszél/ír" (akinek 
a „beszéde" le van írva és/vagy az „írása" olvasható) könnyen úgy tűnik számunk-
ra, mint aki „szerezte" is azt a bizonyos beszédet (a szerzés bármelyik értelmében). 
Mégis, a narrátort általában, mivel maga is fiktív szereplő, nem tartjuk „szerző-
nek", főleg nem olyannak, aki Gogolt másol. Ezen a bizonyos ponton, a narrátor 
kapcsán a lélektaniság, vagy más szóval eredetiség kérdése árulkodó módon visz-
szacsempésződik a Petelei-novellába. Ezzel függ össze az, ami td köpönyeg szétszá-
lazásaként vet föl a szerző, és ami alatt a magyar és a világirodalmi kisepikai tra-
díció „követését" és „felülírását" érti. Nagyon ambivalens metafora a felülírás, 
avagy a palimpszesztus metaforája. Őrzi magában a temporalitást, az egymásra 
következést, az irodalom időbeliségét, a hagyománytörténést stb. Ebből a szem-
pontból nézve lehet azt állítani egy alakról, hogy „panel", „klisé", egy prózanyelv-
ről, hogy „archi- és intertextuálisan elhasználódott", „hitvány utánzat" (187.), 
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illetve egy műről, esetünkben A köpönyegről, hogy „intertextuálisan elnyűtt" darab 
(188.). Ha ez „önironikus", „immanensen önreferens" darab, akkor az az irónia, 
amely a pretextust, avagy a „nagy kódot" érinti, kell, hogy érintse az „alakmáso-
ló narrátor" (máshol: szerzői narrátor) szerzői munkáját is. Magyarul az íráskép 
(a felülírt hagyomány) hallucinatív jellegéről, kísérteties „hangképéről" is kell be-
szélnünk. Talán ezt is „tanulja" az olvasó a sokat emlegetett „pragmatikai szin-
ten" az Árva Lottiból. 

Bednanics Gábor három tanulmánnyal képviselteti magát a kötetben. Az első 
(„Költői" képek) alcíme szerint két zárványszerű századfordulós életműhöz szol-
gáltat adalékokat összehasonlító elemzés keretei között, Mednyánszky László fes-
tőéhez és Czóbel Minka költőéhez. A szerkesztői előszó emancipatív szólama 
Bednanicsnál tér vissza a legerősebben, és ez nem véletlen, lévén б a két szerkesz-
tő közül az egyik. Az emancipáció esetében azt jelenti, hogy a hagyományosan és 
totalizáló-diszkriminatív módon közvetítői státusba kényszerített korszak művé-
szetét (leginkább líráját, de Mednyánszky esetében például festői poétikáját) 
részleteiben látja és figyeli meg. És ha a befogadás a közvetítésre redukálta ezt 
a korszakot, akkor Bednanics sem hagyja el ezt a szempontot, csak éppen a korszak 
két képviselője mediálást érintő poétikájának feltárásában érdekelt. Ez a poétika a 
tanulmány tanúsága szerint mind Mednyánszkynál, mind pedig Czóbelnél a han-
gulatjegyében épül ki (ebből a szempontból motivált az Alkonyatról szóló Pozsvai-
tanulmány mellett való szerepeltetése), ami egyben azt is jelenti, hogy a maga 
módján mindkét életműben megjelenik a látomásosság, a vizionárius szemlélet, 
illetve az ennek lehetőségeire való rákérdezés, az, ami az anyagtól (a témától) az 
anyagiság felé mozdíthat el. Nem véletlen, hogy (az életrajzi rokoníthatóságon 
túl) erről a két alkotóról van szó a tanulmányban, hiszen ennek a festőnek ezzel a 
költővel való együtt-tárgyalása arra ad lehetőséget, hogy láthatóvá váljék a han-
gulat tematikáján túl az anyagszerűség távlata, azzal együtt pedig az elkerülhetet-
len fertőzésveszély: a festészet retorikai alapjai (ezt Bednanics Markója Csilla 
Mednyánszky-tanulmányait követve mutatja be), és a költészet belső, képi-láto-
másos tájai (itt a tanulmány verselemzéseken keresztül közelít). Az emancipatív 
szólam tehát a Czóbel és Mednyánszky képviselte „köztes" életműveket is bizo-
nyos értelemben a nyelvválság képviselőiként akarja felmutatni, és világirodalmi 
párhuzamként Hofmannsthal fiktív levelét említi (bár rosszul, mert a levelet fiktív 
szerzője nem „Lord Chandos/toz" írta, ugyanis a fiktív szerző maga Lord Chandos 
- a címzett Francis Bacon). 

Az említett emancipáció kétélű fegyver: láthatjuk úgy, mint az igazságosságra 
való törekvést, innen nézve tiszteletre méltó erőfeszítéssel van dolgunk. Ez az erő-
feszítés azonban néha szinte észrevétlenül, de majdnem törvényszerűen megy át 
egy erősen polarizált rendszerbe, amit adekvát kijelzőként az ellentétre épülő és 
folyton-folyvást ismétlődő szintaktikai struktúra mutat. Bednanics második tanul-
mányának („Topográfia és mitológia között. A nagyváros olvasatai a 19. század 
végi magyar lírában") már a legelején megjelenik ez a „nem-hanem"-struktúra, 
és végigkíséri az egész gondolatmenetet. Egy példa: „A nagyvárosok egyes ki-
emelt sajátosságai, atmoszférája és jelentősége már nem a városi lét általi ihletett-
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ség leképezéséért felelős, hanem a hely imaginárius térképét kívánja megrajzol-
ni." Ez talán magában nem baj, hiszen valamiféle ellentét állítása alig elkerülhe-
tő, ha fordulatról, változásról és főleg összehasonlításról, vagyis különbségekről 
van szó. Akkor válik problémává, amikor kiderül, hogy ez a tendencia látens mó-
don annak a szemléletnek a variálása, amit elítél, és amin túl akar kerülni. Ami-
kor Lukács György elítéli az „esztétikai kultúrát", tartalom és forma (vagy a tanul-
mánykötetben több helyen megjelenő ellentétpárral: szimbólum és allegória) 
ellentétében mondja el (erősen elfogult) történetét. Amikor Bednanics túl akar 
kerülni a tematikus szempontokon, és mindenáron „nyelvi-poétikai" újítást akar 
kimutatni, akkor ugyanez az ellentét jelenik meg, igaz, megfordítva. A „nem-ha-
nem"-típusú mondatok, melyek az esetek többségében, de itt főleg, történeti perio-
dizációt implikálnak, egyben le is egyszerűsítik a képletet. A szerző olyan totális 
„cserét" állít már a tanulmány legelején, ami a város „mint konkrét tapasztalati 
hely" irodalomból való eltűnését, és a „szóképekben létesülő nyelvi tér" keletke-
zését eredményezte, elérthetően az irodalomban, illetve annak „különböző mű-
vészi formáiban". A virtuális jellegű mitológiát a tanulmány annyira túlhajtottan 
állítja szembe a topográfiával, hogy maga a tanulmány is mitologikussá válik, 
pontosabban úgy csinál mítoszt a képzeletből, hogy képzeleg. Az imaginárius 
nagyváros víziója olyan erősen munkál, hogy túllép a maga meghatározta textuá-
lis-imaginatív kereteken, és Haussmann báró esetében is „láthatatlan, elképzelt 
nagyvárosról" beszél (215.), aki azonban korántsem maradt meg az imaginárius 
birodalmában, legalábbis nem a Baudelaire-éhez foghatóéban (arról nem beszél-
ve, hogy nem „Napóleon főépítészéről" van szó, hanem III. Napóleon főépíté-
széről, ami nagy különbség). Egy másik következménye a merev oppozíciókkal 
való munkálkodásnak az, hogy az opponáló nem tudja kiküszöbölni a kizárt felet, 
az mindig nyomot hagy a kitüntetett oldalon. Bednanics a „nem-hanem" struk-
túra segítségével kizárja a romantikát, letűntnek nyilvánítja, ám ehhez a roman-
tika szótárát hívja segítségül, és „teremtésről" beszél (például az álom mint „te-
remtő tényező", „teremtő álom" - 230.), és paradox módon ezt ott teszi, ahol a 
nem-topografikus, textuálisba „átfordított" esztétikai városképet írja le. Szándé-
ka bár érthető, de kevéssé igazolható, leginkább azért nem, mert még saját tanul-
mányán belül sem tudja tartani magát ahhoz a lehetetlen célkitűzéshez, hogy egy 
ellentét két felét, legyen az két korszak, vagy akár téma és poétika, külön tartsa. 
A tanulmányban a retorikai-poétikai szempontú korszakolás erőltetett szándéka 
a szövegelemzéseken is nyomát hagyja. Telekes Béla Razzia című versét elemezve 
a már említett „teremtés" szempontjából állítja egymással szembe a nappalt és az éj-
szakát. Ebben a szembeállításban az éjszakai város „új mitikus hellyé" válik az 
álom révén, és a szerző ezzel szemben a nappal szövegbéli leírását „leírónak" mi-
nősíti (230.). Nem figyel föl arra, hogy a nappali város mennyire nem „objektív" 
vagy „topografikus", hanem a teatralitás metaforája által kibontott: „[ejljátszván 
színes szerepét az utcza"; illetve „az utczán újra játék, szín, szerep", amely így a 
„jelenéses", „káprázatos" éjszakával nemigen állítható ellentétbe. Ez a figyelmen 
kívül hagyás, amit másképp nevezhetünk akár „optikai tudattalannak" is, annak 
ellenére történik így, hogy a tanulmányíró maga is előszeretettel él a teatralitás 
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metaforáival: „szcéna", „színrevitel", „jelenetezés", „látványosság". Ez a példa egy-
ben azt is megmutatja, miként kell/lehet egy oppozíció felállítása érdekében figyel-
men kívül hagyni a „leírónak", topografikusnak minősített oldal retorikus, imagi-
nativ oldalát - talán éppen arra lenni vaknak, aminek tükrében megláthatnánk 
saját nyelvünk metaforikusságát. 

Bednanics harmadik tanulmánya a most bemutatott második technikáját kö-
veti, csak a várost ebben a technika témája váltja fel: „Művészet és/vagy mester-
ség. A technika a 19. század végi magyar lírában". Az írás első részében azért te-
kinti át kultúra és természet kapcsolatát, hogy végül arra a 19. századi pontra 
érkezzen, ahol az előzőből kiválik a technika, és egy paradox evolúció végered-
ményeként szembekerüljön egyrészt a természettel, másrészt (az előbbiből követ-
kezően) önnön kulturális eredetével is, amennyiben a kultúra (Bednanics állítása 
szerint legalábbis) addig mindig a természettel való szerves komplementaritás-
ban létezett, nem azzal szemben. A tanulmány végső célja a technika szerepének 
vizsgálata a 19. századi magyar lírában, de ennél a dolog jóval összetettebb. A ta-
nulmány végső célja cím és alcím látens feszültségében érhető tetten. Míg ugyanis 
az alcím első olvasatban és (a többértelműséget könnyelműen elfeledve) elérthe-
tően a technika témáját kutatja az említett korszakban, a cím művészet és mester-
ség viszonyára vonatkozó kérdést rejt magában. Ez a kérdés pedig a tanulmány 
tükrében újraolvasva úgy szól, hogy vajon azon túl, hogy a technika témaként 
megjelent a 19. század második felének költészetében, okozott-e annak techniká-

jában bármiféle változást. (Ezzel pedig a cím más megvilágításba helyezi az alcí-
met is.) Észre kell vennünk, hogy ez a kérdés a tanulmány első részében felvetett 
problémákat is magában őrzi, hiszen általa arra is rákérdezünk, hogy a művészet 
képes-e másként mint megéneklendő tárgyként viszonyulni a technikához, ké-
pes-e technikaivá válni, rálátni önmagában a technikaira. „Vagy" - hogy a címből 
idézzek - inkább önmagát természetiként a technikával szemben határozza meg. 
A tanulmányban mindegyik lehetőségre van példa - sőt a tanulmányban sok pél-
da van, ahogy azt már Bednanics másik két, e kötetben szereplő írását olvasva ta-
pasztalhatta az olvasó. A tanulmány azonban egy ponton maga is „technikaivá" 
válik, és ez egy kellemetlen, a szerkesztői olvasást (illetve annak hiányát) jelző hi-
bát eredményez, ami a sokadik a kötetben, de talán ez a legkínosabb. A 253. ol-
dalon olvasható bő féloldalnyi szöveg ugyanis szó szerinti ismétlése a 217. olda-
lon lévő bő féloldalnyi szövegnek, a különbség mindössze annyi, hogy az adott 
tanulmány témájának megfelelően a terminusok mechanikusan kicserélődtek. 
Persze a barkácsolás vagy textuális recycling sokszor inkább a modern médiumok 
(például a számítógép) tette, semmint a szerzőké, és tudható, hogy a szóban for-
gó korszak nem egy résztvevőjének nem egy szövege élt meg hasonlóan sokszo-
rozódó sorsot a sajtó parancsának engedelmeskedve (Cholnoky-paradigma). És 
mindenki tudja, aki írt már tanulmányokat ugyanabban a témakörben, hogy aka-
ratlanul is előfordul ilyesmi - amitől (és a kötetre amúgy is jellemző kritikus meny-
nyiségű hibától) azonban egy alapos lektor tényleg megmenthette volna a szer-
zőt és a kötetet. 
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Kékesi Zoltán két tanulmánnyal vesz részt a kötetben, és gyakorlatilag ez a két 
tanulmány képviseli az avantgárdot. Az elsőben („Ikon és graféma") költészet és 
festészet versengését (paragone) mutatja be a szerző. A tanulmány első felében az 
orosz képzőművészek anyagszerűséget érintő vitáit tárgyalja a faktúra, a kompo-
zíció és a tipográfia kérdései kapcsán, hogy aztán ezekből kiindulva megpróbálja 
értelmezni Kassák 1921 körüli képzőművészeti és költészeti fordulatát. A tanul-
mányíró itt a kassáki avantgárdról úgy beszél (Friedrich Kittler után szabadon), 
mint ami az „imaginárius" helyébe a „valóst" helyezi, ami Kékesinél „anyagi fo-
lyamatok" és „indexikusság" képében jelentkezik. Ez a kittieri eredetű „tetten 
ért" materialitás azonban több mint gyanús, már csak a tanulmány ellentmondó 
megfogalmazásai miatt is. Először is: hogyan lehet egyszerre indexikusnak lenni, 
és magának a „dolog"-nak (valósnak) is lenni? Az indexikalitás jelviszony, még 
akkor is, ha eredete szerint (Pierce feltételezése szerint legalábbis) motivált jelvi-
szonyról van szó. Ez az ellentmondás Kékesinél olyan megfogalmazásokban jelenik 
meg, mint például ezek: „jelölni magát a festés műveletét", az „anyagi felületről 
»szóljni]«", „az írás »értelem nélküli« anyagiságát hangsúlyozjni]". A szóban for-
gó művek felületein talán nem reflexív allegóriákkal szembesül az olvasó, még a 
legsűrűbb faktúrák esetében is? Aztán: miért kitüntetett pontja a kézírás az inde-
xikusságnak? Nem arról van szó, hogy ne érteném: Kékesi nem a művész lelkét 
és zsenijét-kifejezőképességét látja koncentrálódni a végtagban, hanem a foton 
negatívba égéséhez hasonlatosan a kézírásban látja az indexikus jel megvalósulá-
sát: ,,[a] kézírásban az írás indexikus jelként mutatkozik meg", „az irodalom pedig 
[...] maga is indexikus jellé válik" (71.). De ettől a kérdés még megmarad: miért 
kitüntetetten indexikus jel a kézírás (például bármilyen más íráshoz képest)? 
Azért, mert közelebb van - kihez/mihez? Felmerülhet az olvasóban, hogy a kezet, 
amihez ilyen funkciót társítunk, egyszer régen valaki írás közben fogta, úgy irá-
nyította a gyermeki kalligráfiát - az ő indexéről nem lehet szó? Akkor miért nem 
inkább a nyomdagép „keze"? Kékesinél (Bednanicshoz hasonlóan) több helyen 
előfordul a „romantika" mint túllépni érdemes korszak, például felfogása szerint 
a fiatalabb optikai technikák a festészet és irodalom közötti kapcsolatot az addi-
gi romantikus módon szinesztetikusnak képzelt egységből „szövetséggé" változ-
tatták (55.), illetve kép és hang szemantikai egysége nála egyben romantikus is 
(72.). Itt véleményem szerint a romantikáról szóló sztereotípiáról van szó: a ro-
mantikát éppenséggel láthatjuk az érzékelés széttagolását inszcenírozó korszak-
ként is (bár elismerem, ebből a szempontból nem írható meg olyan radikálisan 
az optikai technikák korszakfordító története, mint ahogy az Kittler által megíró-
dik). Másrészt, ha már sztereotip romantikáról van szó, akkor a kézírásba rögzí-
tett totalizáló indexikusság legalább annyira „romantikus" elképzelés az anyagról, 
mint amilyen romantikus a romantikus imagináció. 

Kékesi második (és egyben kötetzáró) tanulmányában („Mint hír a dróton") 
két olyan szöveget elemez, amelyek irodalmi válaszként érthetők a modern moz-
góképtechnikára. Babits Mozgófényképének Kékesi elemzése felől nézve van egy 
szoft és egy hard olvasata. Mindkét olvasat a „médiaharcot" fedezi föl a versben, 
azt a harcot, amely egy ősrégi és egy fiatal médium között dúl. A két olvasat köz-
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ti különbség annyi, hogy míg az egyik szerint a vers a mozi képeitől elájult néző-
nek kölcsönzött és egyben parodisztikus szólam, addig a másik „annál több", ti. 
ambíciója a technikai valós beléptetése az írott szavak világába a verslábakon ke-
resztül, a daktilikus lejtésű hangzás révén. Kékesi szerint a két olvasat kiegészíti 
egymást, hiszen mindkettő ugyanazon kritika két megvalósulási formája. Vagy 
másképp fogalmazva, az egyik (a paródia) annyival „kevesebb", amennyivel a 
közvetítőként választott hang, legyen az bármennyire is hangsúlyosan el- és meg-
játszott és ironikus, eleve hátránnyal indul a mozgóképi-technikai valóssal szem-
ben, merthogy azzal csak egy másik „technikai valós": a hangzás anyaga veheti fel 
a versenyt. Kékesinél ez utóbbinak van is esélye, a vers „túl[...]lép az imaginári-
us leírásán", és benne a hangzóeszközök „reprezentációs szereptől függetlenedő 
ritmusmintájával" szembesülünk. Nagyon fontos azonban, hogy mindez a vers 
retorikai mozgásával párhuzamosan, azzal harmóniában történik. Ebből a szem-
pontból a többi között az egyik kitüntetett pont az, amikor a vetít/vakít szavak 
kapcsán kiderül, hogy „az imaginárius előállítása és az érzékszervek megbénítá-
sa ugyanannak a mediális valóságnak két - esztétikai és technikai - oldala", már-
mint a vers (kritikai) nézőpontjából a mozié. Ez utóbbi hatásának aztán ugyan-
azon a ponton úgy áll ellen a vers, hogy a kiszolgáltatott látásérzék helyébe lép 
a hallás, és helyettesíteni kezdi azt (ez a ritmus révén „mindig már" zajlott, itt a 
„hallani" szó révén eszmél az olvasó), mintegy tanúságot téve arról, hogy a tech-
nikai manipulációt jótékonyan tudja ellensúlyozni az érzékek számára a hangzás-
ból fakadó esztétikai gyönyör. Ezen a ponton kisebb (vagy nagyobb) ellentmondást 
látok: a hangzásból fakadó esztétikai gyönyör vajon nem az érzékek technikai 
(hangzás révén történő) befolyásolása révén jön létre? És ebből következik az ösz-
szes többi kérdés is. Például az, vajon miért tartja fönn Kékesi a vakítás képessé-
gét a fénytechnikai eszközök számára? A ritmus a primus inter pares vakítás, vagyis 
az ideologikus hitető eszközök legelsője (ha valaki szavalni kezd, megvakul, tart-
ják). Továbbá a ritmus mnemotechnikai funkcióiról kell elfeledkeznünk, ha azt állít-
juk, hogy „függetlenedik" a „reprezentációs szereptől", valamint materializmusunk 
is a vulgáris felé hajlik, ha a ritmusmintából az anyagszerűséget véljük kihallani 
- bár elismerem, a (hang)matéria fantomszerűségével nehéz elszámolnunk. Ami-
kor a tanulmányban az esztétikára terelődik a szó, voltaképp a fentiek miatt egyet 
kell ér tenem: valóban, a ritmus által előidézett esztétikai gyönyörnek van esélye 
harcba lépni a mozi technikai képeivel, de nem az imagináriuson túli („valós") 
mezőkön, hanem még bőven azokon innen. Ezért kérdés marad számomra, hogy 
Babits verse vajon tényleg „szembeállítható"-e a médiumok technikai valóságával 
- ez a szembeállítás egy esztétikai ideológiát alapozna meg. 

Négy olyan szerzője van a kötetnek, akiktől csak egy tanulmányt olvashatunk. 
Virágh András az „Egy metaszöveg megkonstruálásának filológiai alapvetései és 
elméleti továbbgondolása" című tanulmányában, ahogy azt az alcím konkretizálja, 
kísérletet tesz „Cholnoky Viktor Trivulzió-történeteinek újrarendezésére". A szerző 
egy, a Szukits Kiadónál 2001-ben megjelent Cholnoky Viktor-kötet bibliográfiá-
jának korrekciójából indul ki, hogy aztán olyan szövegrendezési elvet kövessen, 
amely lehetővé teszi számára, hogy a különböző szövegvariánsokat „egybeolvassza], 
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ha erre nem adódik lehetőség, kivon[ja] a kutatásból" (74.). A másik célja az, 
hogy megalkosson egy „metaszöveget" a különböző Trivulzió-történetekból, ma-
gyarul, olyan, „pikareszk novellafüzér"-szerű identikus sorozatot hozzon létre be-
lőlük, amely elsődleges mintáját Kosztolányi Dezső Esti Kornéljában találja meg. 
Ez a füzér a tanulmányíró szerint arra lehetne garancia, hogy Cholnoky a kánon 
részévé váljon. A szerző (szintaktikában is tükröződő) türelmetlensége („megérett 
arra, hogy megjelenjenek olyan erők, amelyek [...] belökjék a kánonba" - 101.) 
jogosnak mondható, sőt az általa művelt filológiai puzzle érdekes, de az eljárás 
nem feltétlenül célravezető, pontosabban nemigen védhető. Tudniillik ebben az 
eljárásban annak a metanarratívának az ábrándját fedezhetjük fel, ami újra és új-
ra megjelenik a magyar irodalomkritikában, legtöbbször a (nagy)regény utáni 
vágy formájában, mint itt is: „megírhatóvá válik a Trivulzió összes eddig ismert 
kalandját tartalmazó metaszöveg" (80.). Ismeretes Mészöly Miklós esete a magyar 
irodalomkritikával, amely számon kérte rajta a kelet-európai vagy minimum a 
magyar nagyregényt. Ez Mészöly tollából sohasem született meg - kérdés persze, 
hogy megszülethet-e az, amit már megszült a kritikusi imagináció. Talán nem vé-
letlen, hogy a századelő ködlovagjainak egyik legaktívabb kanonizálója a „beszé-
lyes", „anekdotikus" és „töredékes" Mészöly volt, aki a ködlovagok poétikai vo-
natkozásban egyenes ági leszármazottjaként ellen tudott szegülni a kritika finom 
vagy kevésbé finom zsarolásainak. Ebből a szempontból a kérdés tehát az, hogy 
a Cholnoky-féle tárcanovella összeegyeztethető-e egy/a metanarratívával. Véle-
ményem szerint nem, és nem csak azért nem, vagy elsősorban nem azért, mert a 
montázsszerű napi- és hetilapok struktúrája nyomja rá a bélyegét az azokban 
megjelenő szépirodalomra, és így ez az irodalom saját médiumának tükrévé is vá-
lik. Hanem elsősorban azért, mert az „összeollózott" verzió (84., 91.) a „nagy tör-
ténet" összeállítása közben épp arra nem lesz tekintettel, ami ezekben a művek-
ben retorikainak nevezhető, és ami a „kiollózandóknak" legalább annyira része, 
mint az úgynevezett történetnek. A Cholnoky Viktor-szövegek sok olyan „csap-
dát" rejtenek, amelyek többé-kevésbé megkérdőjelezik a (jelen esetben) totalitás-
ra törő filológia céljait. Megtörténhet-e valaha „Amanchich alakjának végső meg-
konstruálódása"? Trivulzió történetei nem éppen azt mondják el, hogy ez az alak 
viszonylagos, mozgó, fiktív, retorikus (vagy egy másik metaforával élve) síkbeli, síkos? 
Ez esetben (Cholnoky Viktor esetében) is haszonnal forgatható Bezeczky Gábor 
Krúdy Gyula: Szindbád-ja, ahol a Szindbád-novellákkal kapcsolatban hangzanak el 
megfontolandó gondolatok az egységesítés határairól, a viszonylagosságról és a 
fluiditásról. És ezzel a megjegyzésemmel függ össze egy másik, a szakirodalom 
használatára vonatkozó. Virágh a Kosztolányi Dezső/Esti Kornél-viszony mintájá-
ra próbálja értelmezni a Cholnoky Viktor/Amanchich Trivulzió-viszonyt, bár hoz-
záteszi, hogy „a Kosztolányi-szakirodalom megfigyeléseit ezúttal mellőznénk, cé-
lunk az, hogy a filológiai-intertextuális vizsgálatok után kitekintsünk a dolgozat 
esetleges folytatását egyre erőteljesebben siettető további interpretációs megkö-
zelítésmódok felé". Ám a „sietés" és a „további interpretációs megközelítésmó-
dok" érdekében a szerző a Cholnoky-szakirodalmat is figyelmen kívül hagyja. Ez 
akkor sül el nagyon rosszul, amikor elítélőleg nyilatkozik erről a negligált szak-
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irodalomról: „a Cholnoky Viktorról szóló szakirodalom képtelenségéről]" (100.), 
hogy túllépjen az „óvatos jelzőkfön]", meg a „sok nyomként »elhullajtott« hosz-
szabb-róvidebb tanulmány[ról]" (101.). Cholnoky Viktor azon kevés ködlovagok 
közé tartozik, akiről tanulmánygyűjtemény jelent meg (VÁR UCCA tizenhét, 
1993/1.), és többek között ebben a kiadványban is olvashatók olyan írások, ame-
lyek interpretatív „lassúságukkal" hasznos blokkolói lehettek volna a filológiai 
speednek. De tévedek, a Virágh-tanulmány mégiscsak idéz egy Cholnokyról szóló 
tanulmányt, éppen Bezeczky Gábortól. Abból a tanulmányból egy olyan passzust 
citál, amelyet Bezeczky Szajbély Mihály egy tanulmányából hoz. Ebben a citáló 
aktusban, úgy látom, Cholnoky „kísértete" (és általa a lebecsült szakirodalom) va-
lamennyire bosszút áll: Virágh a közvetetten átvett Szajbély-idézet segítségével 
(„lelkéből lelkedzett emberkéje, ha úgy tetszik, kísértete") Cholnoky Viktor „fik-
tív alakmását és árnyékát" Trivulzióba látja bele. Ezt is lehet, de a Szajbély-tanul-
mányból vett szöveg Az emberke című Cholnoky-elbeszélésből való, ennél fogva 
eredeti helyén (ha van olyan neki egyáltalán) Laád Bulcsú az, akivel mint alak-
mással számolnunk kell. Az alakmások, úgy tűnik, asztigmatizálódnak, kontúrjaik 
kísértetiessé válnak, nemcsak az életművön, de egy-egy szövegen belül is (ahogy 
azt a narrátorról szólva Virágh említi is). Ez az oszcillálás vagy széttartás talán a 
történetiségnek egy olyan aspektusa, amely ellene tart a változatok kibékítésé-
nek, az egy változat létrehozására irányuló szándéknak. 

Orosz Magdolna szintén a Trivulzió-novellákról ír „Utazás kultúrák között" című 
tanulmányában, amely az interkulturális narratológia esélyeit vizsgálja ezekben a 
történetekben. A szerző a tanulmány első részében nagy elméleti apparátus segít-
ségével röviden ismerteti interkulturalitás és narratológia kapcsolatát, összefüg-
géseit, hogy aztán rátérjen a kijelölt korpuszra. A Trivulzió-novellák pedig kiváló 
alkalmat szolgáltatnak arra, hogy interkulturális narratíva-töredékekként vizsgál-
va egyes darabjaikat, állatorvosi lóként megmutassák önmagukon a saját és az 
idegen viszonyát, a másságot, az identitást érintő hibriditást, amely egyként vonat-
kozik az alakra, annak nyelvjátékára és (ez utóbbival összefüggésben) a működésben 
lévő metaforizációra. A névben (is) jelölt kettősség szempontjából Amanchich 
Trivulzió Tonio Krögerre emlékeztetheti az olvasót, de eszünkbe juthat Ady Endre 
Tas Pétere is A magyar Pimodánból, aki nevében, de főleg származásában (magyar 
és örmény) szintén ezt a montázs-identitást ölti magára. Orosz Magdolna szerint 
a hibrid Trivulzió „egyesíti az ellentéteket, önnön személyében feloldja és nivellál-
ja őket" (116.). Valóban, a Trivulzió szemében különböző népek vonásainak „egye-
süléseként", „egyesítéseként" mutatja be a narrátor Trivulziót. De tényleg úgy 
van-e, hogy a Trivulzió-féle identitás és a Trivulzió-novellák „végső soron több sí-
kon is közvetítenek a kultúrák között" (121.)? Erre nem is a névben rejlő és egy-
másnak feszülő attribútumok a legjobb ellenpéldák, hanem az olyan motivikus rí-
mek, mint a Trivulzió szemének „vagdalt bőr"-motívuma: Trivulzió meséli, hogy 
szemének kiütése után még „vagdaltak is rajta", majd a történet végén kiderül, 
hogy éppen „az egyik vagdalt képű maori asszony" volt az, aki letakarta Trivulzió 
„vigyázó" szemét egy bögrével. A kultúrák közti közvetítés és médiuma, az üveg-
szem ebben az esetben bukásra kárhoztatott, és vele Trivulzió is, aki lehet, hogy 
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félszemmel valóságos mivoltában látta a világot („kártyavárnak"), de mégsem 
egészen jól. Az ilyen és ehhez hasonló szövegszerű fátumok mutatják meg azt, 
hogy a hibriditással nem jár együtt a közvetítés sikeressége, és ez valóban, ahogy 
Orosz Magdolna írja, „az észlelés perspektíváinak bizonytalanná válásáfval] és 
széthullásával]" függhet össze. 

В engl László tanulmánya Cholnoky László Epeira diadema című elbeszélését 
elemzi (a tanulmány címe egy idézet a novellából: ,,»a lelkem ketté ne hasadjon«"). 
Ami elsőre feltűnik a tanulmány olvasása közben, az az írásmű megszerkesztett-
sége, kifejtettsége, belletrisztikussága, szinte klasszikus hangolása, amelyben az 
egy-két helyen arányt tévesztő túlstilizálás vagy a zárójelező túlbonyolítottság sem 
tesz nagy kárt. A szerző egyetlen mű szoros olvasására adta a fejét, a tét az őrü-
letnek az elbeszélésen (egy fiktív „levélen") keresztül történő megértése. Mindez 
a fejezetekre osztott tanulmányban lépésről lépésre történik, és elsősorban azt az 
ellentmondást próbálja szétfejteni (vagy akár tovább bonyolítani), amely abban 
áll, hogy a levélíró saját őrületének történetét igyekszik papírra vetni, az őszinte 
vallomás céljával. Normalitás és őrület szétválasztása rendkívül bonyolult, és ez 
részben annak köszönhető, hogy belső magánbeszéddel van dolgunk. Ez felidéz-
heti bennünk Bori Imre gondolatmenetét, aki Cholnoky Lászlóról szólván (pél-
dául a Bertalan éjszakája című elbeszélés kapcsán) belső monológ-kezdeményről 
értekezett. (Ebből a szempontból, vagyis Bori felől nézve Bengi sejtése, mely sze-
rint „a Cholnoky-novellát a tudatfolyam-elbeszéléssel kapcsolatba hozni némi-
képp túlzás lenne" [156.], nem állja meg a helyét.) A Bertalan éjszakája kapcsán 
valóban kezdeményről van szó, hiszen a fantáziavilág álomként lepleződik le a 
részegség utáni ébredéskor (igazolva ezzel Bori kettős világ-elméletét). Itt azon-
ban, és ennek ered nyomába Bengi tanulmánya, valójában lehetetlenné válik az 
értelem és az őrület fiktív világon belüli szétválasztása. Két, egymásnak ellentmon-
dó gyanú is igazolódik: egyrészt, hogy az elbeszélő állításával ellentétben még 
nem került túl az őrületen, másrészt pedig, hogy esetében a racionalitás az őrü-
let ellenére is működik, tehát a racionalitás nem az ép elme kiváltsága, ennél fog-
va talán az ép elme racionalitása sem feltétlenül ép eredetű. Vagyis ,,[a]hogy a tu-
domány nem képes a tiszta ésszerűség birodalmára korlátozni önmagát, úgy az 
elmezavar sem állítható kizáró viszonyba az értelemmel" (146.). Bengi ezt a té-
telt továbbírja, kibővíti, különböző szinteken játssza el és le, és a főhős őrületének 
kérdését az elbeszélés és a szerzőség területére is kiterjeszti (lásd ez utóbbival 
kapcsolatban a három Cholnoky testvér szövegeinek intertextuális tobzódását), 
hogy végül az olvasás se maradjon érintetlenül. 

A kötetben nem utolsó, de itt utolsóként érintett tanulmány Rózsafalvi Zsuzsanna 
„Az életrajz indiszkréciója (?), avagy megjegyzések Schöpflin Aladár Mikszáth-
portréihoz" című írása. A négy Mikszáth-portré gyakorlatilag kettőt jelent, hiszen 
(mint azt a tanulmányból megtudhatjuk) az 1910-ben írott két portré közül az 
egyiknek nincs más ambíciója, minthogy újramondja a mű történetét (A fekete vá-
rosról írt Nyugat-beli esszéről van szó), a másik (előszód Noszty fiú...-hoz) pedig 
alapjául szolgált annak a portrénak, amit Schöpflin a Magyar írók címmel ellátott 
1917-es arcképcsarnok-szerű kötetébe illesztett Mikszáthról. A negyedik (de gya-
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korlatilag: a másik) Mikszáth-portré Schöpflin 1941-ben megjelent Mikszáth-
monográfiája. A Rózsafalvi-tanulmány voltaképpen azt állítja Schöpflinről, amit 
Schöpflin állít Mikszáthról. E párhuzamon azt értem, hogy írásaik tükrében és a 
lényeget tekintve mindkét elbeszélő (Schöpflin és Rózsafalvi) a változatlanságot 
hangsúlyozza hőse (élet)művének értelmezésekor. Az írói élmény nála központi je-
lentőségű témájának feltérképezésekor Schöpflin a Magyar Irók-beb Mikszáth-
esszéjében arra jut, hogy ,,»[e]z a nagy megfigyelő sohasem tartotta érdekesnek, 
hogy mindennapos élete színhelyén körülnézzen, és képet alkosson magának róla. 
Mert már kialakult, befejezett egyéniség volt, mikor idejött s már megkapta azo-
kat a benyomásokat, melyekből összes későbbi munkáinak színei alakultak«". 
(196.) Schöpflinről pedig Rózsafalvi ismertetéséből az derül ki, hogy a szerkesz-
tó-kritikus útja „túlzottan is logikusan vezetett" az esszéportréktól az irodalom-
történet-írásig, amely utóbbi kapcsán a róla szóló kritikákban felmerül a „portré-
halmaz" gyanúja. Vagyis Schöpflin portréíróból portréíróvá fejlődött, és ebben 
nincs értékítélet. Ugyanez vonatkozik Schöpflin Mikszáth-írásaira is: ,,[b]ár a kö-
tet megírása és a Mikszáth-esszék megjelenése között több mint húsz év telt el, 
Schöpflin nagyrészt megtartotta korábbi írásainak főbb téziseit [...]", mondja 
Rózsafalvi egy helyen, és ítéletét Fülöp László véleményével is alátámasztja. Rózsa-
falvi tanulmányának tükrében Schöpflin a maga módján újító kritikusa volt a 
múlt század első felének, és a tanulmányíró azt is (be)láttatja velünk, hogy termi-
nológiája (akarva-akaratlanul) meghaladja őt magát is, amikor egyes helyeken 
a prágai iskoláéra emlékeztető fordulatok bukkannak fel, ez pedig részben fölül-
írja a változatlan értékrenddel bíró irodalmár képét. De a tanulmányból az is kitű-
nik, hogy míg Schöpflin terminológiája meghaladni látszik őt (vagy a korát), ad-
dig metaforái meghaladnak minket. Ugyanis egy másik Schöpfiin-idézet szintén 
megcáfolja azt, amit fentebb (talán a tanulmányíró szándéka ellenére, bár az ő ki-
jelentései nyomán) kiéleztem, hogy tehát A fekete városról írott esszé nem sok in-
formációt tartalmaz. Ezt Schöpflin metaforáinak tükrében visszavonom (és ezzel 
egyben önkritikát is gyakorolhatok redukciós eljárásom miatt, amit fentebb más-
ról szólva elítéltem), hiszen az itt kurzivált képek („jellemrajz", „lelki képmás") a 
képzőművészetből kölcsönzöttek, felélesztve mintegy a portré már talán elhaló-
ban lévő metaforikusságát és etimológiáját. A Rózsafalvi Zsuzsanna által művelt 
(irodalom)tudománytörténet-/kritikatörténet-írás más színekkel is gazdagodhat, 
ha a szerző a jelen tanulmánykötet egyéb írásai mintájára és saját hangsúlyait kö-
vetve, olvasásába bevonja a képi-retorikus szempontot is, és a mikszáthi „rajzo-
lást" elemző Schöpflin képzőművészeti metaforáit is figyelemmel kíséri. 
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BESZÉLNI NEHÉZ - MIÉRT ÉRDEMES MÉGIS? 

- Bedecs László: Beszélni nehéz. Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről. 
Kijárat Kiadó, Budapest, 2006. 212 lap (Kritikai Zsebkönyvtár) -

Bedecs László könyvéből sok mindent meg lehet tudni arról, hogy az elmúlt 
majd' negyven évben miket mondtak a kritikusok Tandori költészetéről; és ha va-
laki bejáratokat keres a Tandori-szövegvilágba, akkor itt találhat néhány jó javas-
latot arra, hogy mely kötetekkel kezdje az olvasást. A Beszélni nehéz viszont nem 
recepciótörténetet vagy bevezetést szeretne nyújtani, hanem néhány állítást is 
tenni Tandori költészetéről - ez a vállalás, a feladat ismeretes nagysága miatt, di-
cséretes bátorságra vall. Bedecs László állításai azonban nagyon határozatlanok 
és körvonalazatlanok, valamint gyengén alátámasztottak. 

A címet komolyan véve azt mondhatjuk: az addig rendben, hogy Bedecs sze-
rint Tandori szerint beszélni nehéz - azonban az nem derül ki a könyvből, hogy 
miért, kinek és miről nehéz beszélni; és az sem, hogy akkor mégis miért érdemes, 
vagy éppen: kell (Tandorinak) beszélni, és legfőképpen, hogy miért érdemes ne-
künk (pont) Tandori nehéz beszédére figyelnünk. 

A következőkben négy, egymással összefüggő problémáról szólok, főként az el-
ső két Tandori-kötetnek, a könyv nagyjából harmadát kitevő, elemzésére kon-
centrálva. 

(elhallgatás) Bedecs László a könyv háromnegyedénél így foglalja össze célját, ami 
egyébként addigra az olvasó számára már nyilvánvalóvá kellett, hogy váljon: 
„Szeretném megmutatni, miként épül a jelenleg huszonöt verseskötetből álló köl-
tői életmű egy állandónak tűnő kísértés, a folytatás nyelvi és poétikai lehetőségének 
felszámolásával végbemenő lezárás horizontján. Úgy látom, hogy ezek a problé-
mák a recepcióban artikuláltnál lényegesen nagyobb szerepet játszanak a Tandori-
életmű alakulástörténetében." (148.) 

A gond az, hogy ez így önmagában még nem nevezhető koncepciónak: az iga-
zán érdekes, elemzésre méltó kérdés éppen az, hogy Tandori milyen úton, milyen, 
csak rá jellemző vagy éppenséggel ki máséhoz hasonló okokból jutott el az elhall-
gatás mely változatához - hiszen többféleképpen lehet elhallgatni, hát még az 
elhallgatni-akarásról beszélni. (Akár már egy irodalomkedvelő középiskolás is há-
rom-négy költőt fel tudna sorolni, akiket megkísértett az elhallgatás, köztük Tan-
dori egyik „hősét", Rimbaud-t, akit Bedecs is többször említ; és egy tanulmányi 
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versenyen talán többen is választanák azt a témát, hogy „hasonlítsa össze az el-
hallgatással küzdő írók, költők különböző motivációit!") 

Erről azonban semmit nem tudunk meg Bedecs László elemzéseiből. Olvasha-
tunk nyelvfilozófiai reflexiókról, a költészet lehetőségére vonatkozó reflexiókról, 
a hagyományra és annak folytathatatlanságára vonatkozó reflexiókról - de nem 
tudjuk meg, mi is ezeknek a „tartalma". Bedecs szerint Tandori mindenféle be-
látásokra, pontosabban inkább: egyféle belátásra jut, de vajon mi is volna ez a be-
látás? 

Egyetlen sejtésem van, de nem találtam explicit szöveghelyet, amely kimonda-
ná; pusztán az Irodalompolitika és irodalmiság című első fejezet és több kétértelmű 
mondat utal arra, hogy Bedecs szerint Iandori az indulásának éveiben még bőven 
uralkodó „küldetéses költő" szerepét utasítja el, tartja folytathatatlannak. (Talán 
ilyen mondat ez is: „... ez a költészet bizonyos letörtséggel, csalódottsággal és ko-
moran veszi tudomásul, hogy a nyelv működésével kapcsolatos belátások, és a 
részben már ennek függvényében megváltozott irodalmi kontextus miatt a teljes-
ség versei megírhatatlanok, hogy nem marad más, mint a töredék." - 44.) 

De ettől még, mint sok más között azt az első fejezetben is hosszabban elem-
zett Pétri György esete mutatja, nem kellene pont az elhallgatással kacérkodni: le-
hetne mondani mást, mint a küldetéses költők (mint ahogy egyébként szerintem 
gyakran Tandori is teszi). Ráadásul, és ez talán még fontosabb, a hetvenes évek 
óta az irodalompolitika és egyáltalán az irodalom alaposan átalakult. Vajon a mai, 
egészen más és sokféle kérdésekre ad-e választ Tandori elhallgatás szélén egyen-
súlyozó költészete? (Hogy a Bedecs által Kulcsár Szabó Ernőtől idézett (11.), ere-
detileg természetesen Gadamertól származó híres tétel megfogalmazását használ-
jam.) Ha nem, vajon lehet-e több, mint talán érdekes kordokumentum? Ha igen, 
vajon nem kellene-e legalább annyit e kérdésekkel és válaszokkal foglalkozni, 
mint a hetvenes évek kérdéseivel és válaszaival? 

Lehet persze, hogy abbéli igyekezetemben, hogy valami határozott állítást ta-
láljak, olyasmit tulajdonítok itt a szerzőnek, amit ő nem akart mondani; minden-
esetre árulkodó, hogy Tandori költészetének kontextusával csak a nyitófejezet 
foglalkozik, és a hetvenes éveket követő időszak(ok) irodalmi-irodalompolitikai 
helyzetéről alig tudunk meg többet annál, hogy Tandori nagy hatású költő (és azt 
már nem, hogy kikre és hogyan hatott). 

A kötetben természetesen számos versidézet olvasható, melyekkel Bedecs téte-
lét alá kívánja támasztani. Ám az idézetek legtöbbször pusztán az elhallgatással 
való kacérkodás tényét kell, hogy alátámasszák, és ennél bővebb elemzésükre rit-
kán kerül sor. A legkirívóbb példát erre két, a Még így sem című kötetből vett idézet 
szolgáltathatja: „Nem akarok szonettet írni, csak / el akarok mondani dolgokat, / 
melyeket nem tudok hitelesen / elmondani másképp" (101.), és „nem marad / más 
hátra, mint valami fontosat / mondani. De végignézve a versen, / látom, bizonyos 
célnak megfeleltem: / szavakat ismételtem, szavakat / találtam ki -" . (102.) Ezek-
ben az idézetekben „dolgok", illetve „fontos dolgok" kimondása a tét - hogy mik 
volnának e (fontos) dolgok, arról Bedecs nem szól. A második idézethez ezt fűzi 
hozzá: „Csak ennyi lenne a vers: szavak ismétlése?" (102.), holott az idézet nem 
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is ezt mondja; ott van ez is: „szavakat / találtam ki", és ez is: „bizonyos célnak 
megfeleltem". Mit jelent a szavak kitalálása, mi volna a cél? - Nem nyilvánvaló, 
hogy nem csak az elhallgatásról van itt szó? 

Bedecs olykor még saját gondolataiból is csak azt ragadja ki, ami az elnému-
lással összefüggésbe hozható: ,,[A Koppar Köldüs] újra csak [a] lezárás és a meg-
újulás forgatókönyve szerint íródik, azaz a megújulás paradox módon újra csak 
az elnémulás felé mutat" (158.) - ezt, bevallom, egyszerűen nem tudom értelmezni. 

(verselemzés) Az olvasó, ha kézbe vesz egy Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről al-
című könyvet, botor módon arra számít, hogy legalább néhány verselemzéssel ta-
lálkozni fog. 

Nos, e könyvben teljes és alaposan kifejtett verselemzés nincs. A leghosszab-
ban (természetesen) az Hommage és (meglepő módon) a Paper Star II. című versek-
ről szól a szerző, ám ezek sem teljes elemzések, és mivel jórészt hasonló hibákat 
találunk bennünk, mint az alább sorra vett néhány rövidebb elemzéstöredékben, 
ezért vizsgálatuktól most eltekintek. 

Gyakran azzal találkozunk, hogy Bedecs elmondja, hogy mi minden vesz részt 
a „jelentésképződésben" - ám azt már nem, hogy pontosan hogyan és milyen jelen-
tés képződésében vesznek részt e (nyelvfilozófiai stb.) tényezők. Egy példa (az Egy ta-
lált tárgy... több verséről): „Korábban a toldalékok legfeljebb egy-egy áthajláson 
keresztül hangsúlyozódhattak, itt azonban valóban önállósulnak, gyakran - mint 
például a Horrorban is - hangzásukat használva fel a jelentésalkotásra. A vers 
eközben, ha indirekt módon is, a nyelvről kezd el beszélni, a szavak alakulásáról, 
képzéséről és a mondatbeli viszonyok grammatikai rögzítettségéről, illetve ennek 
technikájáról és eszközeiről, voltaképp lefokozva a meg sem jelenített szótári sza-
vakat." (70.) Hogyan használtatik fel a toldalékok hangalakja mely jelentés alko-
tására? Mit mondanak e versek a nyelvről, a szavak alakulásáról stb.? Mit tudunk 
meg a „mondatbeli viszonyok grammatikai rögzítettségéről", amit mondjuk egy 
nyelvészeti munkából nem tudhatnánk meg? És egyáltalán: miért jelenti az, hogy 
a toldalékok önállósulnak, a szótári szavak lefokozását? 

Ez utóbbi kérdés már egy másik súlyos problémára mutat rá: Bedecs a sokszor 
„enigmatikus" Tandori-verseket olykor rendkívül önkényes, minden szövegszerű 
alátámasztás nélküli és (ahogy б minősít néha más olvasatokat:) ideologikus ér-
telmezésekkel látja el. 

А Koan III.-ról ezt olvashatjuk: „[...] áttételesen az elnémulás művészetfilozó-
fiai problémáját veti fel, azt tudniillik, hogy vajon a kor nyelvi és egzisztenciális 
problémáira a költészet feladása lenne-e az autentikus válasz." (55.) Finoman fo-
galmazva sem éppen triviális értelmezés, azonban kísérlet sem történik kifejtésére 
és alátámasztására. Pedig én magam akármennyit nézem e két híres sort: „A né-
maság a hang helyett. / De a némaság mi helyett?" - sehol sem találom benne 
például а kor nyelvi és egzisztenciális problémáit, sem a költészetet vagy annak 
feladását. Nem kizárt persze, hogy benne van, vagy bele lehet olvasni, ám éppen 
ennek megmutatása volna az értelmezői munka. 
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Hasonló ehhez Bedecs egy másik mini-elemzése is, A gyalog lépésének jelölhetet-
lensége osztatlan mezőn című versről: „Azt is látnunk kell, hogy a művészet vég-
pontját jelző alkotásokkal ellentétben Tandori voltaképpen nosztalgikus, ahogy 
erre a cím fosztóképzóje is utal, mely mintha sajnálkozást jelölne amiatt, hogy ha 
a sakktábla nincs felosztva hatvannégy mezőre, ha nincsenek fekete és fehér 
négyzetek, akkor még egy olyan egyszerű és alaplépés sem tehető meg, amilyen 
a gyalogé a sakkban." (90-91.) Nosztalgiát és sajnálkozást látni egy fosztóképzőben 
- ez természetesen lehetséges, ám minthogy nyilvánvalóan nem minden fosztó-
képzőben vannak ezek benne („költészetem elpusztíthatatlan, érdemeim múlha-
tatlanok"), alapos alátámasztásra szorulna az az állítás, hogy itt bizony igen. Én a 
Kant-emlékzajban sem találom, hol volna „az erkölcsi alapértékek elvesztése feletti 
megrendültség" (109.) - bár talán erről könnyebben meggyőzhető volnék (noha 
Kant-kutató ismerőseimet éppenséggel kacajra szoktam ingerelni a vers idézésével). 

A Halottas urna két fiíle e. e. cummings magángyűjteményéből két, egymás alá írott 
zárójeléről ezt olvashatjuk: „A jelek személytelensége hasonló az urna által rej-
tett por és hamu jellegtelenségéhez, melyek bár egy bizonyos ember hamvai, már 
nem rendelkeznek semmiféle megkülönböztető jeggyel [...]" (73.) Itt hiányzik 
annak megmutatása, hogy a két zárójel „személytelenebb" az írásban használt 
összes többi jelnél - számomra az a vagy akár a nagy О is pont ugyanannyira sze-
mélytelennek tűnik; és ha ez így van (és nem tudok elképzelni ez ellen bármilyen 
érvet), akkor sajnos az értelmezés elveszíti minden támasztékát. 

Ugyanígy, ugyanerről a versről, ugyanezen az oldalon: „[...] a vers a nemlétet 
hatványozza: halottas urnáról, tehát eleve a halálról beszél, de csupán jelekkel, és 
végül e jelek is egy teljeséggel jelen nem lévő zárt jelrendszer darabjai." (73.) 
Ugyanezen érvek alapján azok a versek, amelyek nem halottas urnáról tehát [!] a 
halálról beszélnek, ha nem is harmadik, de legalább a második hatványra eme-
lik a nemlétet: „csupán jelekkel" beszélnek (bármiről), és zárt jelrendszerük nincs 
teljességgel jelen. (Vagy ha egy versben az ábécé összes betűje szerepel, akkor a jel-
rendszer teljességgel jelen volna? - Ez az ötlet talán nem lenne teljesen idegen 
az Egy talált tárgy... Tandorijától.) 

(költészet) Ostobaság volna elvárni egy bizonyos költő költészetéről szóló könyvtől, 
hogy megmondja, mi a költészet, vagy akár azt, hogy a tárgyául választott költő 
szerint mi a költészet. Ugyanakkor, ha a könyv szerint a költő lépten-nyomon a 
költészet lehetőségével és végével stb. foglalkozik, ráadásul nyelv- és művészet-
filozófiai belátásokat megfogalmazva, akkor ez az elvárás már nem olyan fantasz-
tikus, sőt. 

Mint már említettem, arról, hogy Bedecs szerint Tandori szerint mi a költé-
szet, nem tudunk meg sokat. Hogy Bedecs szerint miről ismerszik meg a költészet, 
erről lehet némi sejtésünk, ha figyelmesen végigolvassuk kötetét. A költészet egy-
részt bizonyos klasszikus témákról szól, másrészt hagyományos formákat használ, 
harmadrészt pedig a költészeti hagyománnyal folytat párbeszédet. 

A klasszikus téma mint definitív jegy talán nem is volna említésre és megtár-
gyalásra (aztán elvetésre) méltó, de többször is találkozunk vele, igaz, nem hatá-
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rozottan és tételszerűen kimondva. Például itt (a Még így sem kötetről): „Ezek a 
szövegek is magáról a szonettről és ezen keresztül általában a költészet lehetősé-
géről szólnak, és nem a klasszikus lírai témákat (szerelem, élet, halál stb.) mond-
ják tovább." (100.) Ebből láthatjuk azt is, hogy mintha a költészet meghatározá-
sához elégséges (és szükséges?) volna a költői forma használata: hiszen másként 
nem volna lehetséges, hogy „magáról a szonettről" szólva egyben „általában a 
költészet lehetőségéről" szóljon Tandori - pontosabban lehetséges volna, csak 
éppen külön meg kéne mutatni, hogy úgy szól róla, hogy e szólás sajátosságai 
miatt a költészetről általában is szólni képes. 

A Tandori-költészet hagyománnyal való párbeszédét több helyütt is elemzi 
Bedecs László, azonban megint csak túl gyakran anélkül, hogy állításait szöveg-
elemzéssel támasztaná alá. Például a Mottók egymás elé (Fhssziánsz) című versről ezt 
írja: „A Kosztolányi-vers meglehetősen érzelgős, ódai hangvétele áll talán a 
Tandori-szöveg célkeresztjében, ez lehet az a beszédmód és költői attitűd, melyet 
finoman, de annál látványosabban utasít el a vers nyelvi történése során Tandori" 
(67.) - és egyáltalán nem mutatja meg, amit én magam nem látok, hogy hol mi-
nősítené „érzelgősnek" a vers (vagy annak „nyelvi történése") az idézett Koszto-
lányi-verset. 

Az utolsó tanulmány (Megérteni a költészetet) pedig Tandori verselemzéseiről 
(a hagyománnyal való explicit, tanulmányokban kifejtett párbeszédéről) szól, egy 
huszáros vágással a más költőkre vonatkozó megállapításokat magára Tandori köl-
tészetére vonatkozó megállapításokként kezelve. Míg természetesen lehet amellett 
érvelni, hogy semmit nem tudunk mondani valamiről (vagy esetleg speciálisan a 
költészetről) anélkül, hogy magunkról is el ne árulnánk valamit - ez semmikép-
pen nem jelenti azt, hogy bármit mondunk (bármiről, vagy a költészetről), azt vol-
taképpen magunkról mondjuk. Ebből ugyanis az következne, hogy csak magunk-
ról tudunk beszélni, másról - így például az elhallgatásról - nem. 

Olvasható még a könyvben két, következmények nélküli, ám annál súlyosabb 
megállapítás a költészetről. 

„Domokos [Mátyás] írásának nagy erénye ugyanakkor, hogy a [sakkversekről 
szóló] vitában egyedüliként utal arra, hogy a sakkban (akárcsak a költészetben) a 
laikus nem tudja megítélni, mi a racionális, mi a jó és mi nem." (86.) Túl azon, 
hogy a mondatból nem derül ki, hogy Domokos Mátyás egyetért-e a sakkra vonat-
kozó megállapítás a költészetre kiterjesztésében, ez nagyon erős, és csak nagyon 
erős érvekkel védhető megállapítás. Kik volnának például a laikusok, és kik a hoz-
záértők? Mi volna a laikusok költészetről szóló ítéleteinek státusa? Ezt a nézetet 
Bedecs vallja, Bedecs szerint Tandori vallja, és ha ez utóbbi, Tandori nyíltan vallja, 
vagy értelmezői erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy kiolvassuk a szövegeiből? 

A másik: „Egyrészt a hosszúversek megjelenése, a bóbeszédűség direktsége és 
reflektáltsága, illetve a fellazult struktúrájú prózaversek arcképformáló túlsúlya 
voltaképp újra a líraiság mibenlétére kérdezett rá - igaz, nem az elnémulás lehe-
tőségeit mérlegelve, hanem mintegy a másik oldalról, a beszéd megszűrésének 
kvázi megszüntetése felől." (95.) Újra csak azt látjuk, hogy egy valós és többektől 
tárgyalt probléma („a beszéd megszűrésének megszüntetése") minden további 
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nélkül a líraiság mibenlétére való általános „rákérdezésbe" olvad bele - holott hát 
mi köze a beszéd megszűrésének specifikusan a líraisághoz? Nem inkább az iroda-
lomhoz, mi több, egyáltalán a beszédhez, az emberi nyelv működéséhez van köze? 

(elmélet) Ez már átvezet utolsó témánkhoz: „elmélet" és költészet viszonyához, 
amelyet két szempontból vizsgálok meg röviden: az egyik a Tandori-költészetben 
„benne rejlő" elmélet kérdése, a másik az irodalomról szóló elmélet(ek) Tandori 
költészetére alkalmazása. 

Mint már többször láttuk, Bedecs László mindenféle (bár közelebbről meg 
nem határozott) „elméleti belátásokat" tulajdonít Tandorinak mint a versek be-
szélőjének. Nyilvánvaló, hogy jogosult bizonyos költemények vagy akár teljes köl-
tői életművek „filozófiai" tartalmáról stb. beszélni, azonban általában is és külön 
Tandorira nézve is fel kell tenni a kérdést, hogy mi is ennek a státusa. A versek-
ben található „belátások" ugyanolyanok, mint a filozófiai művekben olvashatók? 
Ugyanúgy ellenőrizzük igazságukat, ugyanúgy lehet őket megcáfolni? Ha egy 
versben megfogalmazott vagy megszülető „filozófiai belátás" nem igaz, vagy nem 
értünk vele egyet, akkor mi következik ebből a versre nézve? 

Mindezzel Bedecs László egyáltalán nem foglalkozik. Természetesnek veszi, 
hogy Tandori költészete (specifikusan? vagy mint minden más „filozófiai" indít-
tatású költészet?) bizonyos „belátásokra" jut, amely belátások aztán több költői 
korszakban is „érvényesek" maradnak. Például ezt írja a „madaras korszakról": 
„[...] Tandori ekkor már birtokában volt az első kötetek poétikai és nyelvfilozófiai 
tapasztalatának, ezért a Mennyezet... verseit nem is lehet e tapasztalat, a klasszikus 
versformálást úgyszólván lehetetlenné tevő belátások figyelembevétele nélkül ol-
vasni. Ezek a versek ugyanis már valamin túl íródnak [...]" (95.) Az első idézett 
mondat még csak arról szól, hogy az olvasói tapasztalat nem tekinthet el az első 
kötetek tapasztalataitól, a következő pedig ezt már a későbbi művek írására is ki-
terjeszti. Vajon nem mondhatjuk-e el azt, amit Bedecs maga mond más kontex-
tusban Fogarassy Miklós tanulmányáról: „az életmű egységét és belső logikáját 
problémátlanul elgondolónak látszik ez az olvasat" (110.)? 

Az sem világos, hogy Tandori „filozófiai belátásai" költészetében, a költészet-
hez kötötten születnek, vagy inkább költészeten kívüli (vagy az előtti) filozófiai 
gondolatokat tesznek-e (pusztán?) témává. A következő mondat azt a feltevést lát-
szik erősíteni, hogy Bedecs szerint Tandori költészete „feltérképez" egy „gondola-
ti mezőt", ami tehát, úgy tűnik, e költészet előtt is megvolt: „A Töredék... ily módon 
alkalmat adott a személyiség bezárulásának, a rejtélyességnek és a paradoxitás-
nak a kiemelésére, illetve a létfilozófiai, gondolati mező újdonságainak feltérké-
pezésére." (39.) 

Másik problémám ehelyütt az, hogy olykor Bedecs László irodalomelméleti, 
tehát legalábbis megfogalmazójának szándéka szerint minden irodalmi alkotásra 
érvényes tételekből kíván a lándori-költészetre speciálisan jellemző vonásokat le-
vezetni. 

így például miután két oldalon keresztül felidézi Roman Ingarden és Szegedy-
Maszák Mihály gondolatait arról, hogy az irodalomban (és például Kassák Lajos 
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leghíresebb versében) milyen kapcsolat áll fenn az egymást követő mondatok 
vagy sorok között, hirtelen ezt a következtetést vonja le: „A Tandori-vers is felér-
tékeli tehát az olvasó szerepét, de ez voltaképp az egész kötetről elmondható. Az 
irodalmiság és a költőiség konvencionális kritériumaira rákérdező szövegek végső 
soron a »költői nyelv« létezését is elbizonytalanítják." (77.) Ha az, hogy az egy-
mást követő sorok közti „kapcsolat [...] nem egykönnyen felfejthető" (75.), az iro-
dalomra, vagy legalábbis bizonyos fajta irodalomra (arra, amelyet például Kassák-
kal példázhatunk) általában érvényes - akkor vagy azt kell mondanunk, hogy az 
irodalom, illetve ez a fajta irodalom általában „elbizonytalanítja a költői nyelv lé-
tezését" (akármit jelentsen is ez); vagy meg kellene mutatni, hogy Tandori úgy ér-
tékeli fel az olvasó szerepét stb., hogy annak eredménye az elbizonytalanítás. 

Hasonlóképpen, az önéletrajziság problémája kapcsán Bedecs Kálmán C. György 
Márairól írott tanulmányát és Philippe Lejeune munkásságát idézi röviden, majd 
megállapítja, hogy „a szövegekben a »Tandori« név mint egy valóságos személy 
neve olvasódik" (117.), és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ,,[a] versbeli 
tulajdonnév ezekben az esetekben egy a szövegben létesülő identitást, egy »kifej-
lődött« személyiséget jelöl, ami Tandorit az identitáskeresés írójaként tünteti fel". 
(117.) Mármost akkor Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály és mindazok a köl-
tők, akik arra vetemedtek, hogy saját nevüket beleírják legalább egy versükbe -
ők mind az „identitáskeresés írói" volnának pusztán ettől? 

Végül meg kell még említenem, hogy Bedecs László könyvében találunk né-
hány olyan általános elméleti megállapítást, amelyek nem kifejezetten Tandori köl-
tészetéről szólnak, viszont rendkívül problematikusak. Csak egyet idéznék: „Egy 
konkrét szöveg felismerhető megidézése tehát a szöveg identitását is megkérdő-
jelezheti, épp az egymásra utaltság miatt." (191.) Ezek szerint az, hogy jegygyű-
rűt hordok, megkérdőjelezi (vagy csak megkérdőjelezheti? mikor?) az identitáso-
mat, mert egy konkrét személyre utal, akivel éppenséggel számtalan módon 
egymásra vagyunk utalva? Pont fordítva: éppen hogy identitásom fontos része, 
hogy ki ez a konkrét személy, és milyen módon vagyunk egymásra utalva. 

Az egyik tanulmány (A költészet határai) ezzel a mondattal fejeződik be: „Talán 
ezért is érdemes Tandorit (is) olvasni: hogy történjen velünk valami." (78.) Túl 
azon, hogy j ó esetben azért történik az emberrel néhány dolog akkor is, amikor 
éppen nem olvas - a könyvből sajnálatos módon éppen az nem derül ki, hogy mi 
történik velünk, ha Tandorit olvasunk; hogy mi történt Bedecs Lászlóval, mikor 
Tandorit olvasott; és hogy egyáltalán miért érdemes ezt megtenni. 
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Tanulmány 

Michael Scheffel (Wuppertal) 

KI BESZÉL? 

- Gondolatok a 'hang' fogalmához fikcionális és faktuális elbeszélésekben1 -

Gérard Genette Discours du récit (1972) [Az elbeszélő diszkurzus]2 és Nouveau 
discours du récit (1983) [Az elbeszélés újabb diszkurzusa] című tanulmányaiban az 
elbeszélés két aspektusa között tesz különbséget, melyeket a 'hang' (voix) és a 'fo-
kalizáció' (focalisation) fogalmával jelöl, és a 'qui parle?' [ki beszél?] és a 'qui voit?', 
illetve 'qui pergőit?' ['ki lát?', illetve 'ki észlel?'] kérdésekkel határoz meg. Ezzel 
Genette az elbeszélés eme új, rendszerelvű leíró modelljének keretén belül olyan 
alapvető különbségtételt vezet be, amelyet Genette előtt a narratológiai kutatás 
rendszerint nem vagy csupán nem kellő alapossággal tárgyalt.3 Míg például Erwin 
Leibfried az 'elbeszélést' és az 'észlelést' (Wahrnehmung) a régebbi narratológiai 
kutatás hagyományai szerint keveri egymással, és ennek következtében a már a 
romantikában is kedvelt „személyes elbeszélés" (personales Erzählen) formáját a fi-
gurák harmadik személyű perspektíváit elbeszéléseként írja le („A valós szerző egy 
egyes szám harmadik személyű - E/3. - , cselekvő figurát léptet föl beszélőként"4), 
Genette alapvetően elválasztja modelljében az elbeszélés aktusát az észlelés és a 
nem-nyelvi cselekvés aktusától. Genette szemszögéből nézve tehát a 'személyes 

1 A fordított tanulmány eredeti címe és lelőhelye: Wer spricht? Überlegungen zur St imme' in 
fiktionalen und faktualen Erzählungen. In Andreas BLönoRN-Daniela LANGER-Michael SCHEFFEL 

(Hg.): Stimme(n) im Text. Narratologische Positionsbestimmungen. De Gruyter, Berlin, New York, 2006. 
83-99 . (Narratologia. Contributions to Narrative Theory/Beiträge zur Erzähltheorie, Bd. 10.) 

2 Gérard G E N E T T E : Az elbeszélő diszkurzus. (Részletek) Ford. LOVAS Edit, SEPEGHY Boldizsár. In: Az iro-
dalom elméletei I. Szerk. THOMKA Beáta. Jelenkor, Pécs, 1 9 9 6 . 6 1 - 9 8 . 

3 Az állítást alátámasztó észrevételeket lásd a magánál Genette-nél található utalások mellett 
(Nouveau Discours du récit. Paris, 1983. 43k; Die Erzählung (1972) <4us dem Französischen von 
Andreas KNOP. Mit einem Nachwort herausgegeben von Jochen VOGT. 2. Aufl. München, 1998. 
235k.) például Kablitznál is (Andreas K A B U L / : Erzählperspektive - point of view - focalisation. Über-
legungen zu einem Konzept der Erzähltheorie. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 1988. 
237-255. , az idézet: 237k.). Ehhez hasonló megkülönböztetés a régebbi elméletekben többek kö-
zött Kristin Morrisonnál és Franz К. Stanzelnél vö. Martinez/Scheffel (Matias MARIINEZ-Michael 
SCHEFFEL: Einführung in die Erzähltheorie, 6. Aufl., München, 2005. 63k.). 

4 Vö. Erwin LEIBKRIED: Kritische Wissenschaft vom Text. Manipulation, Reflexion, transparente Poetologie, 
Stuttgart . 1970. 247). Differenciáltabb, de elméleti szempontból ugyancsak homályos Franz К. 
Stanzel: „Egy személyes (perszonális) elbeszélői szituációban (ES) a közvetítő elbeszélő helyére vé-
gül egy reflektorfigura lép." Vö. Franz К. STANZEL: Theorie des Erzählens. 7. Aufl. Gött ingen, 2001.16. 
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elbeszélői szituáció' keretében zajló elbeszélt esemény nyilvánvaló perspektivált-
ságából semmiféleképpen nem következik (legalábbis nem kényszerűen követke-
zik) az észlelő figura és az elbeszélői 'hang' azonossága. De akkor ki vagy mi 'beszél' 
egy olyan elbeszélés esetében, mely egyrészt egy vagy több figura perspektívájá-
hoz kötődik és a „közvetítő nélküliség illúzióját" (Stanzel)5 kelti, másrészt azon-
ban harmadik személyben íródik? Ha a cselekvő figurát (figurákat) mint 'beszé-
lőt' éppúgy kizárjuk, mint azt az elképzelést, miszerint az „esemény [...] saját 
magát beszéli el az adott pillanatban",6 akkor egy olyan modellben, mint a Leib-
friedé lehetséges beszélőként csak az elbeszélés szerzője jöhet számításba. Ha azon-
ban az irodalmi elbeszélést a „nyelvi-esztétikai fikció'"7 formájaként fogjuk fel, akkor 
egy ilyen, a történelmi szerzőhöz való visszatérés nem lehet kielégítő megoldás. 
Ennek okait mutatjuk be a következőkben. Számomra ezek az okok azért is tűn-
nek érdekesnek, mert az 'elbeszélői beszéd' eredetének és kijelentés-struktúrájá-
nak problémája mellett az irodalmi elbeszélés esetében az 'elbeszélés' és az 'ész-
lelés' közti különbségtétel problémáját is érintik. 

* 

Ha meg akarjuk ragadni a genette-i hang' koncepciójának jelentését, nem sza-
bad arra a véleményem szerint lényegében a szövegelemzés induktív útján nyert 
és elméleti szempontból nem túl szilárd alapra szorítkoznunk, melyet Genette a 
Discours du récit témájában írt két tanulmányában fektetett le. Figyelembe kellene 
vennünk az adott kérdéskörben, a háttérben mindig jelen lévő, de elméletileg 
nem megalapozott tudásunkat az irodalmi elbeszélés sajátosságairól.8 Genette 
maga később a Fiction et diction [Fikció és dikció]-ban (1991) részletesebben 

5 Vő. Stanzel magyarázatát a 'személyes elbeszélői' szituációt illetően uo.: „Mivel nem 'elbeszélés' az, 
ami történik, az a benyomás jön létre, hogy az ábrázolás közvetítő nélküli. Ennélfogva a személyes 
elbeszélői szituáció (ES) kitüntető jegye a közvetítettség elfedettsége a közvető nélküliség illúziója 
által." 

6 így például Friedrich Beßner Franz Kafka prózájának személyes elbeszélői módjára nézve. Vö. 
Friedrich BKIBNER: Der Erzähler Franz Kafka, Frankfurt am Main, 1983. 40. Ujabb vitákat a „narra-
torless narrative" témában vö. még (többek között Banlieldhez (Ann BANEIEI.D: Unspeakable Sentences. 
Narration and Representation in the language of Fiction. Boston and London, 1982) és Fludernikhez 
(Monika FLUDERNIK: The Fictions of /jmguage and the iMnguages of Fiction. The linguistic representation 
of speech and consciousness, London and New York, 1993) kapcsolódva Richard ACZEL: Hearing Voices 
in Narrative Texts. New Literary History 1998. 29. 3, 467 -500.). 

7 E fogalomhoz, melynek a nem-esztétikai területeken (mint filozófia, természet - és jogtudományok) 
lévő nyelvi fikcióval szemben és a nem-nyelvi művekben (mint például képek) helyet foglaló eszté-
tikai fikcióval szemben kell kifejeznie az irodalmi elbeszéléssel összekötött fikció sajátosságait vö. 
Frank ZIRKEL: Fiktion, Fihtivität, Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in der Literatur und zum Fiktionsbegriff 
in der Literaturwissenschaft. Berlin, 2001. 20-29. Az irodalmi fikció sajátos profiljához vö. végül Frank 
ZIPFEL: Zeichen, Phantasie und Spiel als poetogene Strukturen literarischer Fiktion. In Manfred 
ENC.EL-Rüdiger ZYMNER (Hg.): Anthropologie der Literatur, [belogene Strukturen und ästhetisch-soziale 
Handlungsfelder. Paderborn, 2004. 51-80., 65-70. 

8 Genette első kísérleteiben reflektál a hang koncepciójára vonatkozó sajátosságok konzekvenciáira, 
G E N E T T E : Nouveau Discours du récit: Die Erzählung• 1 5 2 . 
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reflektál9 a fikcionális és faktuális elbeszélés különbségére, és ezért kapcsolódik 
Käte Hamburger és Jean R. Searle idevágó modelljeihez. De mit nyer Genette 
Hamburger és Searle nyelvfilozófiai megközelítésének bevonásával? Hogy meg-
értsük a genette-i pozíció elmélettörténeti helyét, valamint heurisztikus termé-
kenységét, röviden felvázolom e két sokat vitatott, és egymással ellentétes kiinduló-
ponttá megközelítést. Käte Hamburger Logik der Dichtung [A költészet logikája] 
(1957 ff.) koncepcióját Hans Vaihinger Philosophie des Als 06-jától [A mintha filo-
zófiája] (1911) elhatárolódva fejtette ki. Vaihingertől és követőitől10 eltérően, 
Hamburger helyteleníti az irodalmi fikció jelenségének az ,Als Ob' (mintha) formu-
lával történő magyarázatát, mert ez a formula szerinte a megtévesztés (Täuschung) 
gondolatát implikálja. Ehelyett, Hamburger, azon koncepció alapján, mely a köl-
tészetet mint „mimézist" a valóság „reprezentációjaként"-ként (nem pedig „imi-
tációjaként"-ként)11 fogja fel, az irodalmi fikciót - hogy egy Hamburger által nem 
használt fogalommal éljünk - az imaginárius objektivitás értelmében magyarázza. 
Mint ilyennek, az irodalmi fikciónak más státusa van, mint a megtévesztésnek, mert 
autonóm, azaz a történelmi valóságtól független. Ennek megfelelően Hamburger 
alapvető különbséget tesz 'színlelt' (fingiert, „mintha-struktúra", „megtévesztés") 
és a 'fiktív' között (Hamburger terminológiájában „mint-struktúra", melyet olyan 
imaginárius objektivitásként kell értenünk, mely nem akar másnak látszani, mint 
ami, azaz „a valóság látszatának").12 

A felvázolt elméleti előfeltételek képezik azt a hátteret, melyből kiindulva Ham-
burger megpróbálja meghatározni elbeszélés-kutatási „alapkönyvében"13 az epikai 
fikciót, azaz felfedni annak a valaminek a nyelvi sajátosságait, amit „fikcionális el-
beszélésnek" nevez. Hamburger ezen tulajdonképpen az elbeszélésnek csak egy 
sajátos grammatikai formáját érti, mégpedig a harmadik személyű elbeszélést.14 

9 Éspedig elsősorban a mindkét, külön is kiadott tanulmányban 1л Statut pragmatique de la fiction 
narrative és a Fictional Narrative, Factual Narrative. A német fordításban ezek a következő fejezetek: 
„Die Fiktionsakte" [A fikciós aktusok] és „Fiktionale Erzählung, faktuale Erzählung" [Fikcionális el-
beszélés, faktuális elbeszélés], Vö. GENETTE: Fiktion und Diktion. ( 1 9 9 1 ) Aus dem Französischen von 
Heinz JATHO. München, 1 9 9 2 . 4 1 - 9 4 . 

Ide sorolja Hamburger elsősorban Roman Ingardent és annak „kvázi-ítélet" fogalmát, kidolgozva: 
Roman INGARDEN: Das literarische Kunstwerk. Mit einem Anhang, Von den Funktionen der Sprache im 
Theaterschauspiel. 2., verbesserte und erweiterte Aufl. Tübingen, 1960. 
Vö. Kite HAMBURGER: Die lagik der Dichtung. (1957) nach der 3. Aufl. (1977) Frankfurt am Main, 
Berlin, Wien, 1980. 17. Hamburgerhez és azon mimézis-fogalomhoz, mely a mimézist nem az imi-
táció gondolatára korlátozza vö. végül Wolf SCHMID: Elemente der Narratologie. Berlin und New York, 
2005. 33. (kiegészítő irodalmi utalásokkal). 

" Vö. Käte HAMBURGER: Die Logik der Dichtung. 57k. 
Vö. Jochen Vocrr: Aspekte erzählender Lhasa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 8. neube-
arbeitete und erweiterte Aufl. Opladen. 1998. 32.; vö. még SCHEFFEL: Käte Hamburgers 'Logik der 
Dichtung'- ein 'Grundbuch' der Fiktionalitäts- und Erzähltheorie? In Johanna BossiNADF.-Angelika 
SCHASER (Hg.): Käte Hamburger. Zur Aktualität einer Klassikerin. Göttingen, 2003. 140-155. 
Ez az első pillantásra meglepő és sokat kritizált korlátozás legalábbis elméletileg követhetővé vá-
lik, ha a bemutatott koncepció mellett, mely az irodalmi Fikciót imaginárius objektivitásként téte-
lezi, Figyelembe vesszük azt is, hogy Hamburger Iagik der Dichtung-ját „nyelv"-, illetve „kijelen-
téselmélet"-ként alapozza meg, és Hamburgert „a költészetnek az általános nyelvi rendszerhez 
fűződő kapcsolata" érdekli. (HAMBURGER: i. m. 10.) Az én-elbeszélés esetében e kapcsolatot nem ta-
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Az „általános nyelvi rendszerhez" képest erre az esetre egy sor nyelvi sajátosságot 
figyel meg. Ezen sajátosságokhoz sorolja: 

- a nyelv temporalis rendszerének megváltozását (ez azt jelenti, hogy az 'elbe-
szélő múlt' (Präteritum) 'epikai Präteritum' formájában 'fiktív jelen időt' jelöl, és ez-
által elveszíti nyelvtani funkcióját, tehát hogy az elbeszélt elmúlt voltát jelölje15); 

- a deiktikus idő- és helyhatározók, mint 'ma', 'holnap', 'itt', 'ott', „deiktikus, 
egzisztenciális funkció" 16-vesztését (azaz ezek a határozók kizárólag a figurák fik-
tív itt és most-jára és ezáltal egy sosem-volt időre és egy sehol-sincs helyre vonat-
koznak); 

- a belső folyamatokat jelölő igék (itt az észlelést, gondolkodást és érzést kife-
jező igéket érti) harmadik személyre való alkalmazását.17 

A felsorolt jegyek alapján Hamburger kategoriális különbséget vezet le fikcio-
nális és nem-íikcionális elbeszélés között, mely nyomán a fikcionális elbeszélést 
olyan jelenségként értelmezi, amelyet ezek a t isztán az ábrázolásra vonatkozó je-
gyek szükségesen és elégségesen jelölnek. Végül Hamburger két specif ikus minő-
séget köt össze a fikcionális elbeszéléssel, melynek az általános „nyelvi rendszer-
ben" elfoglalt egyedi helyét e sajátos „kijelentés-elméleti" szemszögből kiindulva 
indokolja meg. 

1. A nem-fikcionális elbeszélés mondataitól eltérően, a fikcionális elbeszélés mon-
datai a kijelentést tevő szubjektum hiányával jellemezhetők. A nyelv temporalis 
rendszerének megváltozása, a deiktikus hely- és időhatározók funkcióvesztése, 
valamint a belső folyamatokat jelölő igék harmadik személyre történő alkalmazása 
nem teszik lehetővé, bog)' ez esetben olyan valós vagy fiktív szubjektumról beszél-
jünk, amely ezeket a mondatokat egy adott időben és egy adott helyen kimonda-
ná, és mely egy konkrét személyhez kötött „tapasztalat- vagy élménymezőt" arti-
kulálna. Következésképp a fikcionális elbeszélés esetében nem létezik „elbeszélő" 
(konkrét helyhez és időhöz kötött fiktív személyként18), hanem csak „az elbeszé-
lő író és elbeszélése"19 létezik. Ugyanakkor ez az „elbeszélés" specifikus értelem-
ben értendő. Mert a történelmi szerző nem tesz kijelentéseket, azaz nem beszél a 
figurákról, hanem elbeszélve hozza létre őket. Más szavakkal (hogy Hamburger 

lálja specifikusnak. Más szavakkal: az irodalmi én-elbeszélés épp azért nem tartozik Hamburger 
szerint a fikcionális elbeszélés területéhez, mert eme elbeszélés mondatainak kijelentés-struktúrája 
nem mutat fel semmilyen logikai különbséget a történelmi valóságkijelentés mondataihoz képest. 
Itt is, mint amott a mondatok egy meghatározott kijelentés-szubjektum „tapasztalati -vagy élmény-
mezejéhez" kapcsolhatók (Hamburger: i. m. 53.), és egy irodalmi én-elbeszélés „nem-valóságát" 
(Hamburger: i. m. 272.) Hamburger egyedül abban látja adottnak, hogy egy kijelentés-szubjektum 
valóságkijelentést 'színlel' (vö. HAMBURGER: i. m. 273.). 

' Vö. HAMBURGER: i. m. 65. Hamburger bizonyítékainak egyike az Alice Berend egyik regényéből szár-
mazó, majd később legendává vált szófordulat „Holnap karácsony volt", tehát az elbeszélő múlt 
(Präteritum) és a jövő időt jelölő határozószó összekapcsolása egyetlen mondaton belül. 
V ö . HAMBURGER: i. n r . 1 2 0 . 

' Vö. ehhez HAMBURGER: i. m. 78kk., valamint Hamburger fejtegetéseit a függő beszéd (erlebte Rede) 
jelenségére vonatkozóan: i. m. 80kk. 
Vö. részletesen HAMBURGER: i. m. 126kk. 

19 I. m. 126. 
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sokat idézett kijelentésével éljünk): „az elbeszélt és az elbeszélés között nem relá-
ciós, azaz kijelentés-viszony, hanem funkcióbeli összefüggés" van.20 

2. A fikcionális elbeszélésben egy meghatározott kijelentés-szubjektum hiányát 
a fiktív „én-középpontok" jelenléte tölti be, melyek olyan „vonatkozási rendsze-
rekként" értelmezhetők, „melyeknek egy a fikciót valamely módon átélő valós 
én-hez, a szerzőhöz, avagy az olvasóhoz ismeretelméletileg és ezáltal temporalis 
értelemben semmi közük nincs".21 Ilyen fiktív én-középpontok lehetősége egy-
ben megalapozza a fiktív elbeszélés tulajdonképpeni teljesítményét: „Az epikai 
fikció", így Hamburger 

„az egyedüli mind nyelvi, mind pedig ismeretelméleti hely, ahol a harmadik személy-
ről nem, avagy nem csak tárgyként, hanem alanyként is beszélhetünk, azaz ahol egy 
harmadik személy szubjektivitása mint egy harmadik személyé ábrázolható".2 2 

Hamburger a fikcionális és nem-fikcionális elbeszélésről alkotott dichotomikus 
modelljének valószínűleg legprominensebb nyelvfilozófiai ellenpozícióját - anél-
kül hogy Hamburgerre hivatkozna - Jean R. Searle fogalmazza meg a The Logical 
Status of Fictional Discourse23 [A fikcionális diszkurzus logikai státusa] (1975) című 
tanulmányában. Pragmatikai elméletének keretein belül Searle a fikcionális be-
széd mondatait Austin beszédaktus-elméletéhez24 csatlakozva olyan állításoknak 
tekinti, amelyek megsértik a mindennapi kommunikációban az állítás (Behaupten) 
beszédaktusára érvényes szabályokat (tehát az 'essential rule'-t és a 'sincerity 
rule'-t, melyek alapján egy beszélő az igazságnak vagy legalábbis a saját állításai 
igazságában való hitnek kötelezi el magát). A fikcionális beszéd esetében tehát 
egyszerű szabálysértésről lenne szó, akárcsak a hazugság esetében? Hogy e követ-
keztetést megkerülje, és a fikcionális beszéd specifikumát meghatározza, Searle a 
fikcionális beszéd mondatait színlelt asszerciókként értelmezi, felismerhetően 
nem komoly „make-believe"-ként. Hamburgertől eltérően Searle a fikció jelensé-
gét ezáltal végeredményben, mint már Vaihinger is, a „mintha"-struktúrával ma-
gyarázza. Searle szerint egy fikcionális szöveg szerzője úgy tesz, mintha olyan 
„illokuciós aktusokat végezne, amelyeket nem tesz",25 amely ismételten azt jelen-

20 I. m. 123. 
21 I. m. 72. 
" I. m. 126. Ennek megfelelően van szüksége az „epikusnak" - így Hamburger más helyütt - „a belső 

folyamatokat jelölő igékre, mint gondolkodni, tűnődni, hinni, vélni, érezni, remélni stb.". Vö. i. m. 79. 
John R. SEARLE: The logical status of fictional discourse. ( 1 9 7 5 ) In uő: Expression and Meaning. 
Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge University Press, 1 9 7 9 . 5 8 - 7 5 . 

Vö.John Langshaw AUSTIN: Theorie der Sprechakte. (1962) Deutsche Bearbeitung von Eike von SAVIGNY. 

2., bibliographisch ergänzte Aufl., Stuttgart, 1979. Austin maga a fikcionális beszédet a nyelv „nem 
komoly" használatának tekinti, illetve a nyelv „szokványos használatának" „parazita" kihasználása-
ként, és a „nyelv 'etiolation' (elsorvasztás) tanának" részeként nyomatékosan kizárja vizsgálódásai-

i r b ó l . V ö . AUSTIN: i . m . 4 1 k . 

"' Vö. John R. SEARLE: Der logische Status fiktionalen Diskurses. In uő: Ausdruck und Bedeutung. Unter-
suchungen zur Sprechakttheorie. Übersetzt von Andreas KEMMERLINU. Frankfurt am Main, 1 9 8 2 . 8 0 - 9 2 . ; 

8 7 . 
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ti, hogy csak a „megnyilatkozás aktusa" (Austin terminológiájában tehát a lokució 
aktusa) valódi. Innen nézve a régi arisztotelészi gondolat, miszerint a költészet a 
'mimézis'-sel egyenlő, különleges értelmet nyer (miközben Searle maga sem Arisz-
totelész véleményéhez nem csatlakozik, sem pedig ennek elméleti következményeit 
nem fejti ki). Valójában a fikcionális elbeszéléshez ebben a felfogásban elsősorban 
nem a világ mimézise kapcsolódik, hanem a beszéd mimézise (azaz Arisztotelész 
meghatározása, miszerint a költészet „cselekvő emberek"26 mimézise a fikcionális 
elbeszélés sajátos esetében mindenekelőtt a beszédtett miméziseként lenne ér-
tendő). The essential fictiveness of novels című tanulmányában Searle-höz kapcso-
lódva az amerikai irodalomkritikus Barbara Herrnstein Smith így fogalmaz: 

„is not to be discovered in the unreality of characters, objects, and events al luded to, 
but in the unreality of the alludings themselves. In other words, in a novel or tale, it is 
the act of reporting events, the act of describing persons and referring to places, that 
is fictive. T he novel represents the verbal action of a man reporting, describing, and 
referring."2 7 

Egy ilyen pragmatikai modell keretén belül vajon hogy néz ki a fikcionális elbe-
szélés Hamburger által kidolgozott sajátos kijelentés-struktúrája, tehát léteznek-e 
Searle nyomán nyelvi, illetve textuális jegyei annak, hogy a beszéd egy konkrét 
esetében nem autentikus, illokúciós aktusról, hanem egy ilyen aktus fikciójáról 
van szó? A beszédaktus-elméletek nézeteinek elkötelezett teóriák következmé-
nyeihez hozzátartozik, hogy e teóriák a beszédaktus státusára vonatkozó jeleket 
nem textuális, hanem kontextuális jegyekből tartják meghatározhatónak. így Searle 
maga is abból indul ki, „hogy a szövegnek nincs olyan tulajdonsága, „mely vala-
mely diskurzust fikcionális műként azonosítana" („there is no textual property [...] 
that will identify a text as a work of fiction").28 

M Vö. ARISZTOTELÉSZ: Poétika. 1 4 4 8 A L . 

,,[A fikcionalitás] nem a szereplők, dolgok vagy események valótlanságára tett utalásban, hanem 
maguknak az utalásoknak a valótlanságában fedezhető fel. Más szóval, egy regényben vagy egy el-
beszélésben, az események tudósításának aktusa, a személyek leírásának aktusa és a helyekre tett 
utalások aktusa az, ami fiktív. A regény egy személy tudósító, leíró és valamire utaló verbális aktu-
sának reprezentációja." Vö. Barbara Herrnstein S M I T H : On the Margins of Discourse. The Relation of 
Literature to l-anguage. Chicago, 1978. 29. A német nyelvterületen hasonló munkák még például 
Ulrich Kelletéi, aki a „költői szöveget [...] logikai státusa szerint" „egy nyelvi megnyilatkozás 
fikciójáként" határozza meg. Vö. Ulrich K E L L E R : Fiktionalität als literaturwissenschaftliche Kategorie. 
Heidelberg, 1980. 21. További irodalmi utalásokhoz és ahhoz a koncepcióhoz, mely a mimézist ez-
zel a felfogással elvben megegyezően az „elbeszélés miméziseként" tételezi vö. Ansgar N Ü N N I N G : 

'Mimesis des Erzählens'. Prolegomena zu einer Wirkungsästhetik, Typologie und Funktionsge-
schichte des Akts des Erzählens und der Metanarration. In Jörg HELBIG (Hg.): Erzählen und 
Erzähltheorie im 20. Jahrhundert. Festschrift für Wilhelm Füger. Heidelberg, 2001. 13-47.; 21. 
Vö. SEARLE: Der logische Status ftktionalen Diskurses. 90. Searle-höz csatlakozva például Gottfried 
Gabriel a „fikcionális beszédet" „azon nem-állító beszédként" határozza meg, „mely nem tart 
igényt referencializáihatóságra, avagy beteljesíthetőségre", és ekképp magyarázza: „Hogy vajon a 
beszéd fikcionális-e, tehát nem-állító és a referencializáihatóságra, illetve a beteljesíthetőségre tart-e 
igényt, nem állapítható meg minden további nélkül magából a beszédből. [...] hogy vajon [...] egy-
általán állító, és referencializáihatóságra és beteljesíthetőségre igényt tartó beszéddel van-e dol-
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Ha összevetjük Hamburger és Searle elméletét, akkor a fikcionális elbeszélés 
egyrészt az elbeszélés olyan specifikus fajtájaként modellezhető, melyet bizonyos 
nyelvi sajátosságok jellemeznek, mely elbeszélés esetén fiktív én-középpontok lép-
nek valós vagy fiktív kijelentés-szubjektumok helyébe. Hamburger szerint ebben 
az esetben nem létezik elbeszélő, hanem csupán egy „elbeszélő-funkció", amit 
„a költő úgy kezel, mint a festő a festéket és az ecsetet".29 Ezzel áll szemben Searle 
elképzelése, aki a fikcionális elbeszélés nyelvét elvi alapon nem-specifikusként ér-
telmezi, és aki a vaihingeri Philosophie des Als Ob és Ingarden 'kvázi-ítélet' elméle-
tének hagyományai szerint az irodalmi fikció mondatait színlelt asszercióknak te-
kinti, és ezzel egy meghatározott kontextuális jegyekkel ellátott, nem komoly 
'make-believe' formaként értelmezi. Itt tehát egy elbeszélői beszéd, mely erede-
tét a szerző nélküli beszédtettek miméziséből nyeri (mert egy szerző, aki beszéd-
tetteket színlel, csak látszólag 'beszél'); ott egy - ha más okból is - ugyancsak 
'hang nélküli' elbeszélés elbeszélő nélkül. Vajon tényleg összeegyezhetetlenek ezek 
a megközelítések Genette modelljével? Avagy másként téve fel a kérdést: hogyan 
kapcsolható ezekhez Genette 'hang' koncepciója, és mi hasznosítható ezekből az 
itt felvázolt koncepciókból az 'elbeszélés' és az 'észlelés' elméleti megkülönbözte-
tése számára a fikcionális elbeszélés esetében? 

Úgy gondolom, Genette maga is csak felületesen kritizálja és kapcsolja össze 
Hamburger és Searle elméleteit a Fiction et diction-ban, tehát anélkül hogy tovább-
gondolható, szisztematikusan konzisztens modellt dolgozna ki. Megoldásának el-
vileg az a célja, hogy, tekintettel a fikcionális elbeszélésre, egyrészt Hamburger nyo-
mán bizonyos (bár csak fakultatív) nyelvi fikcionalitás-jegyek meglétéről beszéljen, 
ezek eredetét másrészt Searle nyomán a 'mintha' struktúrában, azaz a „nem-
fikcionális asszerciók nem komoly szimulációjában"30 lássa, és az elbeszélés mon-
datait egy fiktív kijelentő-instanciának tulajdonítsa, azaz ebben a sajátos esetben 
a szerző és az elbeszélő szétválasztásából indul ki - aminek során e megkülönböz-
tetés indokára ugyan utal, de azt konzekvensen nem fejti ki.31 

Hogyan lehetséges tehát a 'hang' tézisét és ezzel végső soron a kijelentés-
struktúra tézisét a fikcionális elbeszélés esetében igazolni? Avagy másként szólva: 
mely érvekkel lehet Hamburger tézisét a kijelentés-szubjektum fikcionális elbe-
szélésbeli hiányáról revideálni, anélkül hogy ne tagadnánk egyidejűleg - mint 
ahogyan azt Searle és követői teszik - a (ha nem szükségszerű is, de mindenképp 
lehetséges) strukturális különbséget fikcionális és nem-fikcionális elbeszélés kö-
zött? Tekintsünk vissza még egyszer Hamburgernek a bevezetőben rekonstruált 

gunk, nem dönthető el a beszélő (szerző) intenciójának, a hallgató (olvasó) befogadásának és egy 
hallgatói és olvasói közösség konvencióinak figyelembevétele nélkül. Ezen a ponton a szemantika 
kommunikációelméletbe lép át, amely lefekteti és megállapítja, hogy mely szankciók és konvenciók 
alapján lesznek bizonyos intenciók és befogadások kitüntetve." Gottfried GABRIEL: Fiktion und Wahrheit. 
F.ine semantische Theorie der Literatur. Stuttgart, 1975. 28. 
HAMBURGER: i . M . 1 2 3 . so ' Vö. G E N E T T E : G E N E T T E : Fiktion und. Diktion. 93. 
Vö. i. m. 83k. és Genette - mint ahogyan maga is megállapítja - Searle-'kiegészítését' (i. m. 56k.); 
de a két érvet nem kapcsolja össze. 
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téziseire. Ha összehasonlítjuk a Hamburger által a fikcionális elbeszélésre vonat-
koztatott nyelvi sajátosságokat azzal az elméleti premisszával, melyet a Logik der 
Dichtung-han vázolt fel, akkor jól látható, hogy Hamburger kijelentés-elméleti 
nézeteinek lehetőségeit nem teljes mértékben hasznosítja. Valójában Hamburger 
elhallgatja annak a meghatározásnak az elbeszélés-logikai konzekvenciáit, amely 
alapján a „valóság látszataként" definiált irodalmi fikciót imaginárius objektivi-
tásként értelmezi. Mind az elbeszélés és az elbeszélt közötti viszony funkcionális 
összefüggésként való tételezése, mind a nyelv temporális rendszerének modifiká-
ciójáról tett megfigyelései csak akkor helytállóak, ha a fikcionális beszéd monda-
tait kívülről, azaz a valós kontextusból szemléljük és ezeket a történelmi valóság-
ra vonatkoztatva mérjük (tehát figyelembe vesszük azt, amit a Hamburger mellett 
argumentáló Dorrit Cohn és Paul Ricoeur „referenciális szint"32-nek, illetve egy 
esemény „mikor"33-jára vonatkozó kérdésnek nevez).34 Innen nézve a fikcionális 
elbeszélés szerzője ténylegesen nem a figurákról beszél, hanem azokat elbeszélve 
hozza létre, és így az elbeszélő múlt a fikcionális beszéd esetében tényleg nem az 
elbeszélt esemény elmúlt voltára utal. Ha viszont komolyan vesszük az imaginárius 
objektivitás gondolatát a fikcionális beszéd esetében, akkor Hamburger tézise 
mindenképpen gyümölcsözően összeegyeztethető a Searle elgondolásai alapján 
levezetett 'beszéd mimézise' tézisével. Mert amennyiben a nyelv - mint ahogyan 
Platón a Kratüloszban és Arisztotelész a Retorikában kifejtette - tényleg olyan esz-
köz, melynek segítségével valaki valakit tájékoztat valamiről,35 akkor egy a nyelv 
segítségével megalkotott imaginárius objektivitáshoz mindig hozzátartozik egy 
(fiktív) kommunikációs kontextus is. Tehát egy a nyelv segítségével alkotott „va-
lóság látszata" - így lehetne Hamburger ellenében érvelni - az elbeszélés eseté-
ben egy fiktív elbeszélt világ mellett szükségszerűen magában foglalja a narráció 

32 Vö. ehhez a kérdéshez Dorrit C O H N alapvető tanulmányának (Signposts of Fictionality. A Narratologiral 
Perspective. Poetics Today 11. [1990] 773-804.) aktualizált német nyelvű változatát, melynek címe 
Narratologische Kennzeichen der Fiktionalität (1990) [A fikcionalitás narratív ismertetőjegyei]: Sprach-
kunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft 26. (1995) 105-112.; vö. ezen kívül Cohn részben újabb 
tanulmányait (The Distinction of Fiction, Baltimore and London, 1999) - a hamburgeri hagyomány 
szerint Cohn megpróbálja „a fikcionalitást poetológikus-diszkurzív kritériumok alapján rögzíteni" 
(Narratologische. Kennzeichen der Fiktionalität. 106.), és ahogyan Hamburger, ő is azon a véleményen 
van, hogy a kérdés, hogy „vajon egy elbeszélést fikcionálisnak vagy nem-likcionálisnak tekintünk, 
nagyon is objektív kritériumok alapján megválaszolható." (I. m. 107.) Külön Cohn tanulmányához 
vö. SCHEFFEL: Käte Hamburgers 'iMgik der Dichtung' - ein 'Grundbuch' der Fiktionalitäts- und Erzähltheorie? 
151-153. 
Vö. Raul RICCEUR: Zeit und Erzählung. (1983) Aus dem Französischen von Rainer ROCHLITZ und 
Andreas KNOP. 3. Bde. München, 1988-1991.110k. Ricoeur-höz és Hamburgerhez vö. még Angelika 
EI'PLK: Die Prosa der Geschichte und der Prozeß der Faktisierung. Gattungstheoretische Überlegun-
gen in Anschluß an Käte Hamburger und Paul Ricoeur. In Johanna BossiNAiiE-Angelika SCHASF.R 

(Hg.): Käte Hamburger. Zur Aktualität einer Klassikerin, Göttingen, 2003. 156-168. 
Elméletében Franz K. Stanzel is megpróbálta híres vitáját Hamburgerrel a Fiktív elbeszélés létezé-
séről ebben az értelemben elsimítani. Vö. Franz К. S IANZEL: Theorie des Erzählens. 32. 

' Platónhoz csatlakozva Karl Btihler ezt a gondolatot, mint ismeretes, а [20.] század harmincas évei-
ben a nyelv hatásos „orgánon modelljévé" dolgozta ki. Vö. Karl BÜHLER: Sprachtheorie. Die Darstel-
lungsfunktion der Sprache. 2. unveränderte Aull. Stuttgart, 1965. 24kk. Hamburger maga egyébként 
ismételten hivatkozik Bühler nyelvelméletére (anélkül, hogy ténylegesen kimerítené az ennek meg-
felelő lehetőségeket). Vö. HAMBURGER: Narratologische Kennzeichen der Fiktionalität. 1 15kk. 
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fiktív világát is, melynek keretében - így lehetne Searle-t kiegészíteni - a narráció el-
vileg nem színlelésként, hanem komoly illokúciós aktusként (és ezáltal egy szűk 
értelemben vett 'beszéd'-ként) értendő. 

Ha a felvázolt érveket tovább követjük, akkor a fikcionális beszéd jelensége egy 
„diszjunktív modell"36segítségével ragadható meg a legmeggyőzőbben. „Diszjunk-
tív", mert e modell nyomán itt a „kommunikált kommunikáció"37 speciális fajtá-
járól van szó, melynél, ahogyan Félix Martínez-Bonati38 kidolgozta, egy valós és 
egy imaginárius kommunikációs kontextus között kell különbséget tennünk. Egy 
ilyen fikciómodell értelmében egy fikcionális elbeszélés szerzője olyan mondatokat 
alkot, melyek bár 'valósak', de nem autentikusak - mert nem tekinthetők a szer-
ző megállapításainak. Ezzel szemben ugyanezek a mondatok 'autentikus monda-
tokként' egy fiktív elbeszélőnek tulajdoníthatók, mely mondatok azonban „ima-
gináriusak" - mert ezek az elbeszélő megállapításai ugyan, de egy imaginárius 
kommunikációs szituáció keretében artikulálódnak. így egy valós szerző valós be-
széde/írása során a beszéd olyan formája jön létre, melynek imaginárius autentikus 
mondatai imaginárius objektivitást hoznak létre, mely egy fiktív elbeszélt történet 
mellett egy fiktív elbeszélői szituációt is magában foglal. A fikcionális elbeszélés 
egyszerre része egy valós és egy imaginárius kommunikációnak, és ezért néző-
ponttól függően 'valós-inautentikus' avagy 'imaginárius-autentikus' mondatokból 
(azaz a hamburgeri értelemben imaginárius valóságkijelentésekből) áll. A fikcio-
nális elbeszélés esetében tehát az 'elbeszélői beszéd' eredetét és kijelentés-karak-
terét tekintve, Jean Paul Sartre pregnáns megállapításával élve, a következő érvé-
nyes: „A szerző kitalálja, az elbeszélő elbeszéli, ami történt [...] A szerző kitalálja 
az elbeszélőt és az elbeszélés stílusát, mely az elbeszélő stílusa lesz."39 

V ö . HAMBURGER: i. m . 1 1 2 . 

Vö. Dieter JANIK: Die Kommunikationsstruktur des Erzählwerks. Ein semiologisches Modell, Bebenhausen, 
1 9 7 3 . 1 2 . E megfogalmazás problematikájához vö. még SCHMID: Elemente der Narratologie. 4 5 . - A fent 
vázolt nézettel kompatibilis sémát dolgoz ki Schmid „az irodalmi elbeszélésben található kommu-
nikáció kettős struktúrájára" nézve (i. m. 46.) (a szemléletes séma annyiban egyszerűsíti le a dolgot, 
hogy a ,valós' és .imaginárius' szétválasztását, valamint az ennek megfelelő jelelméleti konzekven-
ciákat elhanyagolja). 
Vö. Félix MARTÍNEZ-BONATI: Fictive Discourse and the Structures of Literature. A Phenomenological Approach. 
(1972) Translated by Philip W. SILVER with the author's collaboration, Ithaca and London, 1981; vö. 
még On Fictional Discourse. In Calin-Andrei M I H A I I . E S C U - W a l i d HAMARNEH (eds.): Fiction Updatet. 
Theories of Fictionality, Narratology and Poetics, Toronto, 1996. 65-76. Az erre vonatkozó fikciós mo-
dell részletes rekonstrukciója található Scheífelnél (Michael SCHEFFEL: Formen selbstreflexiven Erzählens. 
Eine Typologie und sechs exemplarische Analysen, Tübingen, 1997. 34-39). 
Vö. Jean Paul SARTRE: Notes sur Madame Bovary. In: uó : Eldiot de la famille. Gustave Flaubert de 1821 
ä 1877, nouvelle edition revue et completée. Bd. 3. Paris, 1988. 661-811., 774. Sartre (1988:774). 
Genette anélkül idézi e részt (vö. G E N E T T E : Fiktion und Diktion. 83k.), hogy itt - ahogyan fent emlí-
tettük - erre vonatkozólag argumentativ kapcsolatot hozna létre a másutt (vö. GENETTE: i. m. 56k.) 
ugyancsak általa ajánlott Searle-höz kapcsolódó kiegészítésével. E nézethez hasonlóan Cohn is 
(Narratologische Kennzlichen der Fiktionalität. Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft [1990] 
1995. 26. 105-112.): Egy fikcionális elbeszélés szerzője ténylegesen hangtalan marad, azaz például 
egy regény szerzője „hang nélkül" határozza meg „[...] az elbeszélő hangját, melyen keresztül az ol-
vasó a regényvilágot [...] átéli." Schmid ehhez hasonló értelemben tesz különbséget egy fiktív elbe-
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Milyen kapcsolat van tehát 'elbeszélés' és 'észlelés' között fikcionális elbeszélés 
esetében? Zárásként a következő tézisek állíthatók fel: 

Elvileg minden fikcionális elbeszélésre érvényesek azok az „alaptételek", me-
lyeket Dietrich Weber állított fel általában az elbeszélésre (másképp értelmetlen 
lenne 'elbeszélésről' beszélni).40 Az 'elbeszélés' és 'észlelés' viszonyára ezek a követ-
kezőketjelentik: A fikcionális elbeszélés keretein belül is van értelme két „orien-
tációközpontból" és ezáltal abból a tényből kiindulni, amit Weber „az elbeszélés 
specifikus kétpólusúságának avagy kétdimenziósságának avagy kettős orientáltsá-
gának" nevez: itt „az elbeszélő orientációs központja annak „én-itt-és-most-rend-
szerében" helyezkedik el, amott „az elbeszélt figurák orientációs központja a szerep-
lók „én-itt-és-most rendszerében" található.41 Ehhez a két orientációs központhoz 
két alapvetően különböző episztemikus perspektíva köthető: a történetbe szőtt fi-
gurák életvilágbeli-praktikus perspektívája és a történetet többé-kevésbé átlátó 
elbeszélő autentikus-retrospektív nézőpontja. 

A fikcionális elbeszélés sajátos esetében mindenesetre figyelembe kell venni, 
hogy itt nem valós, történelmi időhöz és történelmi térhez köthető személy 
'beszél', illetve tesz valóság-kijelentéseket (azaz a történelmi valóságot tekintve az 
elbeszélt-nek 'mikor'-jára és 'hol'-jára irányuló kérdés éppúgy nem releváns, 
mint ahogyan az elbeszélés 'mikor'-jára és 'hol'-jára vonatkozó kérdés sem). Ha-
sonlóan a 'figura'42 fogalmához, mely ugyancsak egy „étre de papier"-re [papíron 
létezőre] utal, az 'elbeszélő' kifejezés is egy ennek megfelelően leegyszerűsített 
segédfogalom, mely csupán a mindenkor felvázolt fikció keretein belül jelöl sze-
repet, illetve pozíciót, de nem jelöl ki szükségszerűen egy bizonyos női vagy férfi 
személyt (egyébként a „narratív instancia" avagy a „kijelentés-instancia" nehéz-
kesebb fogalmának használata találóbb lenne).43 A fikcionális elbeszélés szerzője 

szélő által kitalált „fiktív világ" és egy történelmi szerző által „ábrázolt világ" között, melyhez az „el-
beszélt világ" mellett „fiktív egységekként" az „elbeszélő, annak befogadója és maga az elbeszélés 
is" hozzá tartozik. Vö. SCHMID: Elemente der Narratologie. 45. 
Vö. Dietrich W E B E R : Erzählliteratur. Schriftwerk, Kunstwerk, Erzählwerk. Göttingen, 1 9 9 8 . 

Vö. i. m. 41. Weber ezt az alaptételt egy másik alaptételből vezeti le, mégpedig abból, hogy az el-
beszélés mint „nem-aktuális" érvényes, tehát hogy az „elbeszélést saját tárgyával való viszonyában 
mindenkor aktuális beszédként kell elképzelnünk". Vö. uo. 

~ A papírfigurákként („étres de papier") tételezett elbeszélőhöz és a figurákhoz vö. már Roland 
BARTHES: Introduction ä l'analyse structurale du récit. Communications 8 . ( 1 9 6 6 ) 1 - 2 7 . , 1 9 . A figura el-
beszélés-elméletéhez vö. alapvetően Fotis JANNIDIS : Figur und Person. Beitrag zu einer historischen 
Narratologie. Berlin und New York, 2 0 0 4 , továbbá uó: Zur Erzähltheorie der Figur. Alte Probleme 
und neue Lösungen. In Michael SCHEFFEL (Hg.): Erzählen. Theorie und Praxis. 2 0 0 5 . 1 9 - 2 9 . (Der 
Deutschunterricht, Jg. LVII, H. 2.) 
Az elbeszélő koncepciójáról szóló terjedelmes kritikai vitához vö. N Ü N N I N G : 'Mimesis des Erzählens'. 
Prolegomena zu einer Wirkungsästhetik, Typologie und Funktionsgeschichte des Akts des Erzählens und der 
Metanarration. 17-20., valamint Z I P F E L : Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in der Lite-
ratur und zum Fiktionsbegriff in der Literaturwissenschaft. 149kk. Vö. még Zipfel pragmatikus rezümé-
jét (i. m. 154.): „Az elbeszélő koncepciójáról szóló vitákat úgy lehet elsimítani, hogyha leszögezzük: 
a fikcionáls elbeszélői szöveghez elfogadunk egy szövegbeli (textinterne) teremtó-instanciát, melyet 
szokás szerint elbeszélőnek nevezünk." Ehhez hasonló értelemben S C H M I D is (Elemente der Narra-
tologie. 73k.), aki szintén a 'fiktív elbeszélő' terminust használja. 
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az elbeszélt történet mellett az elbeszélői szituációt is messzemenően szabadon 
alakíthatja, anélkül hogy figyelembe venné a történelmi idő és történelmi tér „ter-
mészetes" törvényszerűségeit (így tárgyak, állatok, csoportok vagy épp látszólag 
testetlen, időhöz és térhez nem kötött 'hangok' is elbeszélhetnek és az elbeszélés 
tárgyait képezhetik).44 

Az elbeszélői szituáció kialakításában nyert szabadság, melyet az imént vázol-
tunk fel, végül érinti a fikcionális beszéd esetében az elbeszélés mindkét „orien-
tációközpontjának" megformálását is és vele együtt az 'elbeszélés' és az 'észlelés' 
közti kapcsolatot is. Ez magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy az „elbeszélt" 
közvetítésének formáját annak perspektiváltságával úgy kötjük össze az „abszolút 
igazság hangja"4 3 segítségével, hogy - Hamburgerrel szólva - látszólag objektív 
és közvetlen hozzáférést nyerünk a harmadik személy szubjektivitásához mint 
„harmadik"-hoz - , ahol az én tapasztalati „határainak"46 áttörése mindig akkor 
nyer különleges jelentőséget, ha az 'én' - mint például Franz Kafka47 sok elbeszé-
lése esetében - saját élményével szemben nyelvtelen és hangtalan. Dorrit Cohn 
korszakalkotó tanulmányában a Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting 
Consciousness in Fiction**-ban térképezte fel részletesen az emberi tudat területén 
a fikcionális elbeszélés idevágó lehetőségeit. A modern kor elbeszélő szövegeinek 
tanulmányozása nem utolsó sorban a következőt igazolja: Először is az 'elbeszé-

и A fikcionális elbeszélés „kijelentés-instanciájának' tekintetében vö. MARTINEZ-BONATT: Fictive Discourse 
and the Structures of Literature. A Phenomenological Approach. 1 0 4 . ) : „The advantages of conceiving of 
the narrator of fiction always a fictive entity are considerable. The range of types of third-person 
fictional narrators is also proof of their fictitiousness. They can be inspired seers, familiar authorial 
voices, 'omniscient' 'chroniclers', impassible observers, observers only of physical events, ungrasp-
able, impersonal, inhuman sources of words, fantastic organs of perception and desripction that 
lack a normal sense of life, etc." (idézett ZiPFELnél is - i. m. 1 5 4 . ) . Az elbeszélői típusok dilferen-

_ ciált katalógusához vö. SCHMII) (Elemente der Narratologie. 7 2 - 1 0 0 . ) . 

Az elbeszélői beszéd „logikailag privilegizált státusához" alapvetően vö. még Matias M A R T Í N E Z -

Michael SCHEFFEL: Einführung in die Erzähltheorie. 6 . Aufl., München, 2 0 0 5 . 9 5 - 9 7 . ; az itt idézett ol-
dal: 9 7 . Vö. még Matias MARTINEZ: Allwissendes Erzählen. In Manfred ENGEL-Rüdiger ZYMNF.R 

(Hg.): Anthropologie der IMeratur. Poelogene Strukturen und ästhetisch-soziale Handlungsfelder. Paderborn, 
. 2 0 0 4 . 1 3 9 - 1 5 4 . 

' Thomas Mann Joseph und seine Brüder (József és testvérei] című művében ennek megfelelően a nar-
ratív Fikció különleges teljesítményével kapcsolatban a következőket írja: „Ádám és Éva napjai óta, 
mióta egyből kettő lett, nem élhet senki anélkül, hogy ne kívánja embertársai lelkébe képzelni ma-
gát s megismerni igazi valójukat, miközben egyúttal idegen szemmel is próbál nézni. A képzelőerő 
és a megsejtés művészete mások érzelmi életét illetőleg, tehát az együttérzés nem csupán dicsére-
tes, mivel az én korlátait áttöri, hanem az önfenntartásnak is nélkülözhetetlen eszköze." Vö. 
Thomas M A N N : József és testvérei. Ford. SÁRKÖZI György. Gabo Kiadó, Bp., 2 0 0 3 . 3 8 8 . 

' Vö. ehhez például saját példaértékkel bíró narratológiai elemzésemet a Das Urteilról: Michael 
SCHEFFEL: 'Das Urteil' - Eine Erzählung ohne 'geraden, zusammenhängenden, verfolgbaren Sinn'? 
In Oliver JAHRAUS-Stefan NEUHAUS: Kafkas .Urteil' und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen, Stutt-
gart, 2 0 0 2 . 5 9 - 7 7 . 

48 Vö. Dorrit C O H N : Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton, 
NJ., 1978 („Áttetsző tudatok. A tudatfolyamatok ábrázolásának narratív módozatai a szépiroda-
lomban." (Részletek) Ford. GÁCS Anna, CSERESNYÉS Dóra. In Az irodalom elméletei H. Szerk. T H O M K A 

Beáta. Jelenkor 1 9 9 6 . 8 1 - 1 9 3 . ] 
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lés' és az 'észlelés' elméleti (még akkor is, ha egyes esetekben csak fokozatosan vég-
hez vihető, avagy egyáltalán nem meghatározható) szétválasztása teszi lehetővé az 
egyes szövegek specifikus elbeszélés módjának pontos vizsgálatát.49 A fikcionális 
elbeszélés sajátos lehetőségei, valamint a fikcionális és a valósághoz kötött elbe-
szélés közti különbség miatt és nem ezek ellenében mutatkozik meg e szétválasz-
tásban az a jelentős heurisztikus lehetőség, amely az irodalmi elbeszélések segít-
ségével felvázolt és minden esetben máshogyan modellált „a valóság látszatának" 
elemzését és megértését szolgálja. 

Németből fordította Nagy Hajnalka 

49 Vö. ehhez A témához S C H M I D szisztematikus fejtegetéseit az „elbeszélői szöveg" és a „perszonális 
szöveg" közti kapcsolatról (beleértve azok „interferenciáját": Elemente der Narratologie. 151-221.). 



Andreas Blödorn-Daniela Langer (Wuppertal/Göttingen) 

EGY METAFORIKUS HANG-FOGALOM IMPLIKÁCIÓI: 
DERRIDA - BAHTYIN - GEN ETTE1 

1. Hangok - a szövegben? 

A 'hang' terminus Genette Discours du récit című tanulmánya kapcsán terjedt el az 
elbeszéléselemzés kategóriájaként. Ez az elnevezés mégis máig vitatott.2 A 'hang' 
fogalom általános értelemben véve ugyanis elsődlegesen a szavak hangzásának 
fonetikai aspektusát jelöli, vagyis írott szövegekre csakis metaforikusán alkalmaz-
ható:3 Az írott szövegben hiányzik az intonáció, a hangerősség, a beszédsebesség, 
a melódia és a hangsúly megfelelője, és a központozás mindezt nem képes töké-
letesen helyettesíteni.4 „Az írásban [...] nemcsak a múlékony beszéd, hanem a 
nyelvi tudat is felfüggesztődik", ami az írásrendszer „használatának a gyakorlatából" 
következik.5 Az írás absztrakció, ugyanakkor reflexív nyelvi elemzés;6 a nyelvi je-
lentés az írás során „tendenciálisan elveszti a beszélt nyelvre még jellemző szituáció-
függőségét".7 Az írás mindenekelőtt azáltal, hogy „lehetővé teszi a [nyelvi infor-

1 A fordított tanulmány eredeti címe és lelőhelye: Implikationen eines metaphorischen Stimmenbe-
griffs: De r r ida - Bachtin - Genette. In: Andreas BRÖDORN-Daniela LANGER-Michael SCHEFFEL (Hg.) 
Stimme(n) im Text. Narratologische Positionsbestimmungen. (Narratologia. Contributions to Narrative 
Theory/Beiträge zur Erzähltheorie, Bd. 10.) De Gruyter, Berlin/New York, 2006. 53-82. 

2 Vö. Eis J O N G E N E E L történeti áttekintését: Silencing the Voice in Narratology? A Synopsis. In 
Stimme(n) im Text: narratologische Positionsbestimmungen. 9-30. 

3 A 'hang' terminus metaforikája már közhely A narratív elemzésben - példaként lásd Richard ACZEL: 

Hearing Voices in Narrative Texts. New Literary History 1998. 29. 3. 467—500. Mindazonáltal érdemes 
e fogalmakat tovább differenciálni: a 'hang' terminus - éppúgy mint az 'elbeszélés' fogalma - egy 
metafora, amennyiben a szóbeli beszéd tárgykörét „átviszi" az írásos szövegekre. A 'hang' fogalom 
továbbiakban kidolgozott implikációi - a 'szubjektivitásra' és 'intencionalitásra' visszanyúlva - szi-
gorúan véve metonímiák és helyenként így is nevezzük őket. Általánosabb értelemben a 'metafori-
ka' egy kifejezés képiségétjelenti, függetlenül attól, hogy metaforáról, avagy metonímiáról van szó. 
A 'metaforikus' ebben az értelemben a 'képi' szinonimája. Noha a tanulmányunk középpontjában 
álló 'hang' fogalom implikációi esetében a hivatkozás metonimikus alakzatairól van szó, a hagyo-
mányos nyelvhasználatot követve a 'metaforikust ' tágabb értelemben használjuk a 'hang' terminus 
metaforikus használatának éppúgy, mint metonimikus implikációinak jelölésére. 

4 Vö. Florian COULMAS: Über Schrift. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981. 40. 
5 I . m . 30. 
8 Vö. i. m. 25. 
- I. m. 31. 
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máció] pontos ismétlését",8 nemcsak szituatív kontextusától, hanem elsősorban 
eredőjétől, az író szubjektumtól is elkülöníti a szóbeli kijelentést, míg a beszéd 
esetében a szubjektum és a kijelentés közötti kapcsolat közvetlenül adott. Felme-
rül tehát a kérdés, hogy a 'hang' kategóriájának használata egy írott szöveg elem-
zésekor legitimnek tekinthető-e, vagy ez a terminus esetleg tévútra vezethet, hiszen 
olyan implikációkat foglal magában, amelyek nem alkalmasak egy sajátos szöveg-
típus leírására. 

A Discours du récit-Ъеп maga Genette is kezdetben Vendryésre visszanyúlva ve-
zeti be a 'hang' fogalmát, úgy mint az „igei cselekvés alanyhoz való viszonyának 
egyik szempontjá(t)".9 Ez esetben a genus verbi-ről van szó, melynek a német 
grammatikában az aktiv/passiv igemód, a francia nyelvben pedig a voix felel meg. 
Genette a narrációt közvetlenül ezután definiálja - a nyelvész Benveniste kijelentés-
aktus [énonciation] vizsgálatára támaszkodva, amelynek középpontjában a kijelentés 
és az azt létrehozó instancia [Produktionsinstanz] közötti viszony áll - ugyancsak 
a kijelentés aktusaként, csak éppen az írott, elbeszélő szövegekre vonatkoztatva -
mely a kijelentések és a „narratív diszkurzust létrehozó instancia" közti kapcsoló-
dásokat foglalja magában.1 0 A 'hang' fogalomnak egy alanyra való vonatkozása 
tehát mindkét „terminológiai átvételben" adott, még ha maga Genette, bevezető-
jében felhívja is a figyelmet arra, hogy ezek a kölcsönvett kifejezések „nem szigo-
rúan vett homológiákra támaszkodnak".11 Genette a hang aspektusa alá sorolja 
a) AZ elbeszélő idő és az elbeszélt történet idejének kapcsolatát („narráció ideje"), 
b) az elbeszélés helyét („narratív szint"), valamint c) az „elbeszélő kapcsolatát" és 
- fakultatív módon a narráció címzettjének kapcsolatát is - az eseményhez 
(„szentély").12 Ugyanakkor a 'hang' kategóriájába tartoznak a narráció „tér-idő-
beli meghatározásai"13 is, avagy másként: a 'hang' elsősorban és általában véve 
mindazt jelenti, ami a narráció aktusát tekintve releváns, s amiből mintegy vissza-
menőleg a „narratív diszkurzust létrehozó instancia" összképe feltárul: „Nos ezt 
a narratív instanciát kell még szemügyre vennünk" - olvasható Genette „hangról" 
írt fejezetét bevezető rész végén - „méghozzá azon nyomok tekintetében, melve-
ket a feltehetően általa létrehozott narratív diszkurzusban (vélhetőleg) maga után 
hagyott."14 

Következésképp két dolog figyelhető meg: a 'hang' Genette rendszerében eleve 
és semmiképp nem azonos magával a narratív instanciával, ellenkezőleg a 'hang' 
kategóriájába sorolható olyan aspektusokból következtethető ki: mint az 'idő', a 

8 I . M . 3 0 . 
9 Gérard GENETTE: A Z elbeszélő diszkurzus. Fordította LOVAS Edit. In Az irodalom elméletei. Szerk. 

T H O M K A Beáta. Jelenkor, I'écs, 1 9 9 6 . 6 7 . (Ha az idézett szöveg magyar fordításban is rendelkezésre 
áll, a fordítás lelőhelyét, ha az idézetet mi fordítjuk, a Szerzők által hivatkozott helyeket adjuk meg.) 

10 Gérard GENETTE: Die Erzählung. ( 1 9 7 2 / 1 9 8 3 ) Aus dem Französischen von Andreas K N O P , mit einem 
Nachwort herausgegeben von Jochen VOGT. 2 . Aufl. München, 1 9 9 8 . 1 5 2 . 

1 1 GENETT E: AZ elbeszélő diszkurzus. 6 7 . 
1 2 G E N E T T E : Die Erzählung. 1 5 3 . 

18 Uo. 
14 I m. 152. (Szerzők kiemelése) 
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'hely' és az elbeszélő elbeszélt történethez való 'helyzete'. Azt azonban, hogy egy 
szubjektum a szöveg különböző koordinátái mögött realizált hangban előfeltétele-
ződik, egyrészt Vendryes és Benveniste terminológiájának átvétele, másrészt Genette 
'elbeszélő' terminushoz való ragaszkodása is mutatja.15 így a 'hang' Genette ter-
minológiájában - már az eredete szerint is mint genus verbi - a szöveg gramma-
tikai funkcióját jelöli, mindezt azonban egy olyan fogalommal alátámasztva, mely 
elsődlegesen mégiscsak szóbeli beszédet indikál, s egyfajta metaforikát implikál, 
amely a szövegben éppenséggel egy 'beszélő' szubjektumot sugall. 

A hangnak éppen ez a szubjektumhoz való implicit kapcsolódása került a 
genette-i kategóriarendszer körül kialakult vita középpontjába - mint ahogyan 
maga a szerző is megállapította a Nouveau Discours du récit-ben: „A hangról írt fe-
jezet kétségkívül az a rész, amely a leghevesebb vitákat váltotta ki, különösen ami-
kor a szereplő kategóriájáról esik szó."16 Bár Genette a kritikára utalva emlékeztet 
arra, hogy „részemről ez csak az általános nyelvhasználathoz való igazodás, hogy-
ha itt még a 'személy' terminushoz ragaszkodom".17 Felvetődik azonban a kérdés, 
hogy az „általános nyelvhasználat" implikációi elég termékenyek-e az elbeszélő 
szöveg vizsgálatakor nemcsak a 'személy' fogalmának, hanem a 'személy' fölé ren-
delt 'hang' kategóriájának a szempontjából is, s hogy vajon a fogalmiság metafo-
rikája, mely az írott formában rendelkezésre álló elbeszélő szövegre való átvitel-
kor szükségszerűen megtörténik, a „hang" fogalmát tetszés szerint helyettesíteni 
képes többi fogalommal szemben nem élvez-e sajátos előnyöket. 

A következőkben azt szeretnénk kidolgozni, hogy mely implikációk rejlenek a 
'hang' fogalmában, méghozzá nem az „általános nyelvhasználat", hanem a 'hang' 
két - első ránézésre nyilvánvalóan különböző - felfogásának alapján, amelyek az 
irodalomtudományra általánosságban, míg a narratológiára speciális hatással vol-
tak: egyrészt Jacques Derridának ajelenléttel terhelt hanggal szemben gyakorolt 
kritikájára, másrészt Mihail Bahtyin dialogicitás és polifónia elvére támaszkodva. 
E két vonatkozási pont kiválasztása nemcsak annak a - bevallottan pragmatikus 
- nézőpontnak köszönhető, hogy Deridda és Bahtyin esetében két olyan szerző-
ről beszélünk, akiknek a hanggal kapcsolatos megfontolásai nem maradtak hatás 
nélkül: a metafizikusán elgondolt hang Derrida által véghezvitt dekonstrukciójának 
is része volt abban, hogy a hang kategóriája „rossz hírbe került az utóbbi évtize-
dekben [...] az irodalomelméletben".18 Végül pedig a genette-i hang antropoló-

1 5 G E N E T T E továbbra is használja E terminust A 'produkcióinstancia' vagy 'narratív instancia' fogalmak 
mellett, (vö. i. m. 151.) Sőt a Nouveau Discours du récit ben következő kategorikus megállapításra jut: 
„Az elbeszélés elbeszélő nélkül, a kijelentés a kijelentés aktusa nélkül számomra nem más mint 
agyrém, amely mint olyan soha sem falszifikálható. [...] Függetlenül attól, hogy elbeszélésről van-e 
szó vagy sem, azért nyitom ki a könyvet, hogy a szerzője beszéljen hozzám." (i. m. 260.) 

I« I. m. 245. 
17 I. m. 257. Ez mindenekelőtt tekintettel a tradicionális, de mégsem precíz megkülönböztetésre az 

„első személyű" és „harmadik személyű" elbeszélések között. Noha valamivel később mégis meg-
jelenik a 14. lábjegyzetben idézett emfatikus kötődés az elbeszélőhöz és a szerzőhöz mint a szöveg-
ben megszólaló instanciához. 

18 Sigrid W E I G E L : Anmerkungen zur Differenz der différance. In Eckart GoEßEi/Wolfgang KLEIN (Hg.): 
Literaturforschung heute. 1999. 120-124., az idézet: 120. 
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giai implikációinak problematizálása is szemlélhető a szövegre mint írásra irányuló 
megújult figyelem összefüggésében, melyet meghatározó módon a posztstruktu-
ralizmus tartott ébren. Az írásból a szubjektum (már mindig is) kiűzettetett, illet-
ve az írás sajátságos törvényszerűségei által felül-írattatott. Bahtyin dialogicitás- és 
polifónia-koncepciója újra érvényre jutott a posztstrukturalista kontextusban, 
amennyiben Bahtyin vált Julia Kristeva intertextualitás-elméletének kiinduló-
pontjává, mely kéz a kézben halad a 'szubjektum' írásban bekövetkező 'halálával' 
(ami egyébként a bahtyini szólam-fogalom19 néhány implikációjának figyelmen 
kívül hagyását jelentette). E két vonatkozási pont kiválasztása még ennél a prag-
matikus magyarázatnál, azaz az utóbbi évtizedek vitáiért felelős Derrida- és Bahtyin-
relevanciánál is inkább betudható annak a ténynek, hogy a hang ennyire eltérő 
megragadásának szemlélete - a nyelvfilozófiai előfeltevések tekintetében Derridá-
nál, speciálisan irodalmi szövegek esetében pedig Bahtyinnál - teszi lehetővé a 
'hanggal' jelölt entitás közös magjának szemügyre vételét, melynek implikációit 
a fogalom Genette-nél is meglévő metaforikus minőségeinek kapcsán végül az el-
beszélőszöveg-elemzésben is meg kell tárgyalni. 

2. A 'hang' mint az „értelem belső oldala" 

Derrida - mint ismeretes - a hangot a jelenlét és a jelölet közvetlen megragadá-
sának illúziójához kapcsolja. Ennek egyik első tanúja Arisztotelész, aki számára 
„(a) hang által kibocsátott szavak [...] lelki állapotok jelképei [...], és az írott sza-
vak a hang által kibocsátott szavak jelképei".20 A hang ezek szerint egy olyan 
„'lelkiállapotot'jelöl, amely a dolgokat természetes hasonlóság által tükrözi, illet-
ve visszaveri".21 E modell szerint a hangban nemcsak a lélek affekcióihoz, hanem 
éppannyira magukhoz a dolgokhoz fűződő közvetlen kapcsolat alapozódik meg; 
Derrida végkövetkeztetése kissé leegyszerűsítve így hangzik: „A hang minden 
esetben közelebb van a jelölthöz [mint az írás], akár szigorúan (gondolt vagy meg-

' S Fordításunkban M. M. BAHTYIN: A szó esztétikája (Ford. K Ö N C Z Ö L Csaba. Gondolat Kiadó, Bp., 1976. 
173-215.) magyar nyelvű kiadására támaszkodva a 'szólam' terminust használjuk, szemben a né-
met fordításban használt 'hang' [Stimme] fogalommal. (Ahol magyar fordítás nem áll rendelkezés-
re a Szerzők által megadott helyeket, egyébként pedig e magyar fordítás oldalszámait adjuk meg. 
- A ford.) 

20 [acques DERRIDA: Grammatológia. Első rész. Fordította M O L N Á R Miklós. Eletünk-Magyar Műhely, 
Szombathely, 1991. 31. (Ahol magyar fordítás nem áll rendelkezésre, a Szerzők által hivatkozott he-
lyeket fogjuk megadni.) A magyar fordítást nem bíráljuk felül, akkor sem, ha az nem a már meg-
lévő fordításokat használja fel. Derrida ugyanis itt Arisztotelész Hermeneutikaját idézi (16a), ame-
lyet Rónafalvi Ödön Molnár Miklós előtt így fordított: „Nos, amik a beszédben elhangzanak, lelki 
tartalmak jelei, amiket pedig leírunk, a beszédben elhangzottak jelei." In ARISZTOTELÉSZ: Organon. 
Szerk. és magyarázó jegyzetekkel ellátta: SZALAI Sándor. Ford. RÓNAFALVI Ödön és SZABÓ Miklós. 
1. kötet. Kategóriák - Herméneutika - Első analitika. Akadémiai Kiadó, Bp., 1961. 111. (Görög és 
latin írók 7.) - A ford. 

2 1 DERRIDA: Grammatológia. 32. 
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élt) jelentésként, akár tágabban dologként határozzuk is meg."22 Az írás a hang-
ban elhangzó jeleként, s így a jelölő jelölójeként csupán másodlagos státusú. 

A hang privilegizálása a nyugati filozófia kezdetén,23 amit Derrida rekonstruál, 
a Grammatológiáhan válik majd felelőssé a logocentrizmus uralmáért, „ami egy-
szersmind fonocentrizmus is: abszolút közelisége hangnak és létnek, a lét hang-
jának és a lét értelmének, a jelentés hangjának és ajelentés eszmeiségének".24 

A fonocentrizmus szinte „eggyéolvad az általában vett lét mint jelenlét értelmének 
történeti meghatározottságával".25 S hogy ez az értelem csupán ideális, úgy mint 
a logo- mint fonocentrizmus metafizikai implikációja, Derrida kritikájának tár-
gyává válik. De pontosan - és látszólag - mi jellemzi a hangot az írással szemben, 
hogy aztán a hang és a jelenlét viszonyában e történetileg kibontakozó egyediség 
egyáltalán létrejöhetett? Amit Derrida a Grammatológiáhan csak néhány vonással 
vázol fel, ezt A hang és a fenomén című írásában, Husserl fenomenológiájának kap-
csán bővebben kifejt. A döntő kérdéskomplexum itt a következő: „Miért a foné-
ma minden jel közül a 'legideálisabb'? Miből adódik ez a komplicitás a hangzó és 
az idealitás vagy még inkább a hang és az idealitás között?"26 Itt a hang két as-
pektusát figyelhetjük meg: egyrészt hallom magam, amikor beszélek: a hang mint 
's'entendre-parler', mint önmagam-beszélni-hallása a legtisztább önérzékelési mű-
velet, amely hatásaként felkelti saját szavaink eleven voltának látszatát: 

„A szavaim 'elevenek', mert látszólag egyáltalán n e m hagynak el: mert nincsenek lát-
ható távolságban tőlem, kiesnek hatókörömből; mivel folytonosan hozzám tartoznak, 
rendelkezésemre állnak bármely segédeszköz nélkül. így adódik mindenesetre a feno-
mén hangja , a fenomenológiai hang.'"27 

Figyelnünk kell tehát arra, hogy mire esik a hangsúly: A fenomenológiai hangot, 
mely ilyen módon az értelem idealitását egy önaffekciós mozgásban egyszerre 
létrehozza és megőrzi, 'önmagát-adás'-ként jellemezzük: a hang maga tehát pusz-
tán látszat. A hang fenoménje а beszéd közben történő valós akusztikus elhangzás 

22 U O . 
23 Számos ellenérv született e rekonstrukcióval szemben: Az hangsúlyozták, hogy a hang ilyen hiposz-

tazálása elhalgatja az írás jelentőségét a logosz keletkezése szempontjából (vö. Albrecht KOSCHORKE: 

Platon/Schrift/Derrida. In Gerhard NEUMANN (Hg.): Fbststruktualismus. Herausforderung an die Literatur-
wissenschaft. Stuttgart und Weimar, 1997. 40-58. - DFG-Symposion 1995, Gennanistische Symposien-
Berichtsbände, 18.) Ez ellen érvel Eggers (Michael EGGERS: Texte, die alles sagen. Erzählende Literatur 
des 18. und 19. Jahrhunderts und Theorien der Stimme. Würzburg, 2003. 52.), aki egyrészről kimutat-
ja Derridánál a fogalmiságok metaforikáját, másrészt a fonocentrizmusban mégis csak felfedezi a 
filozófiatörténet meghatározó alakzatát. 

2 4 DERRIUA: Grammatológia. 32-33. 
23 I. m. 33. 
26 Jacques DERRIDA: Die Stimme und das Phänomen. Einführung in das Problem des Zeichens in der Phänome-

nologie Husserls. Überzetzt von Hans-Dieter GONDEK. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 2 0 0 3 . 1 0 5 . 
27 I. m. 103. 
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eredménye, tehát nem szabad összekeverni ezzel.28 Ezt az effektust másodsorban 
felerősíti az, hogy a „jelölő fenomenológiai 'teste' éppen abban a pillanatban lát-
szik megszűnni, amint kiejtésre kerül".29 Mivel a hangok azonnal újra eltűnnek, 
a fenomenológiai hang a „jelölt közvetlen jelenlétének"30 látszatát sugallja. 

Ezzel természetesen nyilvánvalóvá válik az is, hogy Derrida, az európai filozó-
fia szempontjából alapvető fonocentrizmus-tételében, melyet a logocentrizmus elő-
feltételének tekintünk, a hangzásbeliség aspektusával redukált hangra3 1 utal: 
a hang hangzásbelisége a hang medialitása, a „külsődlegesség, a világ vagy a nem-
sajátszerűség instanciája",32 ugyanakkor épp ez az aspektus tűnik el „önmagam-
beszélni-hallásának művelete" során: Mivel amennyiben a hang a világban mint 
tiszta önérzékelés hozza létre önmagát, akkor ez egy abszolút rendelkezésre álló szig-
nifikáns szubsztancia";33 olyan, melynek éppenséggel nem a szubjektumból kell 
ki- és a világba belépnie (amiként ez az írás esetében történik). Ez végül elvezet 
a hangzó jelleg (Laut) és hang (Stimme) identitásához,34 ami persze nem jelent 
mást, mint a (materiális) hangzó létének a fenomenológiai hangban történő meg-
szűnését.35 

A két bemutatott aspektus, mely az idealitás és a hang komplicitását mozdítja 
elő, határozottan szemben áll az írással: először is az írás lehetővé teszi önnön 
mind térbeli, mind időbeli elhatárolását létrehozójától, másodsorban az írás tes-
te megmarad az időben - és a térben is - , azaz maradandó. Az írás jelölője tehát, 
szemben a hangéval, nem 'áttetsző' az általa kifejezett jelölt tekintetében; ezért 
aligha alkalmas a közvetlen jelenlét illúziójának és látszatának felkeltésére - az 

28 Vö. i. m. 104.: „ A fonikus elem (fenomenológiai értelemben és nem a belső hangószerúség értelmében) és 
a kifejezés, azaz egy ( magára a tárgyra vonatkoztatott) lélekkel áthatott jelölő logicitása között, te-
kintettel annak ideális jelenvalóságára szükségszerű kapcsolatnak kell lennie [...]." (Első kiemelés 
általunk.) 

29 I. m. 105. 
30 Uo. 
31 Vö. a hangzás nélküli hang e tradíciójához Eggerst is (Michael EGGERS: Texte, die alles sagen. Erzäh-

lende Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts und Theorien der Stimme. 47IE), illetve KoscttoRKÉt (Piaton/ 
Schrift/Derrida.). 

3 2 DERRIPA: Die Stimme und das Phänomen. 1 0 7 . 
33 I. m. 108. 
34 Vö. uo. 
35 Derrida hangvázlatának ezen aspektusa is kritikát váltott ki: a 's'entendre-parler'-váz(alban Derrida 

a jelenlétet nem a hangon belül, hanem magának a hangnak, mint hangzószerű hangnak a megtör-
ténését marginalizálja, ahogyan ezt Mersch (Dieter M E R S C H : Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, 
Ereignis. München, 2002. 100-125.) részletesen bemutatja. Hasonló irányban halad Kolesch (Doris 
KOLESCH: Text - Körper - Stimme: ,Alte Medien' in der Postmoderne. In Paul Michael LÜTZELER 

(Hg.): Räume der literarischen Pistmoderne: Gender, Prformativitäl, Globalisierung. Tübingen, 2000. 
167-181., 175.), amikor a következőket írja: „ A 'logocentrizmus' története nem halad kéz a kéz-
ben a 'fonocentrizmussal', mivel a adott a hang egy dimenziója, az áttetszőség, mely szemben áll 
az értelemmel és a jelenléttel: a hang szemben a logosszal, a hang mint a logosz Másika, mint ra-
dikális alteritás." Végső soron Mersch és Kolesch ezzel Derrida hangkoncepciójának egy kifejtetlen 
pontját érinti: ez a hangzószerű hang a maga materialitásában - amit egyébként Derrida megfon-
tolásaiban egyértelműen kizár. 
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írást, mint másodlagos jelet ezért diszkreditálja már Arisztotelész, míg „a hang, 
az első jel(kép)ek létrehozója, lényegbeli és közvetlen közeli kapcsolatban van a 
lélekkel".36 

Mely implikációk szolgálnak Derrida hang-konstrukciójának alapjául? Először 
is le kell szögeznünk, hogy a 'hang' fogalma Derridánál semmi esetre sem szó sze-
rint értendő, hanem metaforikus - precízebben, metonimikus - minőségekkel bír:37 

a fonocentrizmus kritikája mint logocentrizmus-kritika a phoné, mint 'hang' fo-
galmából indul ki, mely a lélek közvetlen kifejeződésének tekinti a hangot - épp 
azáltal, hogy figyelmen kívül hagyja a hangok az idealitás szempontjából káros, 
minden egyes konkrét vokális megnyilatkozásban kifejezésre jutó hangzásbeli 
minőségeit. A 'hang' Derridánál az „értelem belső oldalának",38 illetve a „jel in-
telligibilis oldalának"39 szinonimájává lesz, míg megfordítva az 'írás' a „jelölő ex-
terioritásának"40 fogalmává lép elő. Ezért a 'hang' és az 'írás' közvetlen fogalmait 
relatívnak kell tekintenünk, amiként ezt világossá teszi Derrida a „természetes, 
örök és univerzális írás(sal)"41 kapcsolatos fejtegetésében: ugyanis már Platónnál 
- beíródásként van jelen a lélekbeni igazságot megragadó írás ideája, méghoz-
zá olyan intelligibilis beíródásként, melyet (szintén) a logosszal vethetünk 
össze.42 Ez az írás-fogalom azonban, mely tehát szintén fellelhető a nyugati filo-
zófia gyökereinél, metaforikus, mivel figyelmen kívül hagyja a jelölő anyagszerű-
ségét, ezzel szemben a jelölt közvetlen jelenléteként értendő. S így Derrida az 
írás ezen formáját is hozzácsapja a hanghoz43 - а о 'hang' fogalmához, a „belső 
oldalhoz", amit képszerűen kell értenünk (még akkor is, ha a szó szerint értett 
hang medialitásának speciális működésmódját a fenomenológiai 'hang' és ideali-
tás komplicitásának kidolgozására használjuk fel). 

3 6 DKRRIDA: Grammatológia. 3 1 - 3 2 . 
37 Szigorú értelemben véve a Derrida által 'hang'-ként megragadott közvetlenül kifejeződő szubjek-

tum fenoménje elsődlegesen egy metonímia, noha a kutatás itt metaforáról beszél, vö. például 
EGGERS (Texte, die alles sagen. Erzählende Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts und Theorien der Stimme. 
47ff.). 

3 3 DERRIDA: GrammatologieJ 1 9 6 7 ) Übersetzt von Hans-Jörg RHEINBERGER und Hanns ZISCHLER. Frankfurt 
am Main, 2 0 0 3 . 2 7 . 

3 9 1. m . 28 . 
49 I. m. 2 9 . 

ti I. m. 31. 
42 Ezt a tradíciót folytatja Koschorke. aki kritizálja, hogy Derrida elhanyagolja az írást a nyugati fono-

és logocentrizmus rekonstrukciója során: a nem hangzószerű hang teóriáját sokkal inkább a néma 
olvasás születéséhez köti, aminek tehát az alfabetikus írás felfedezése lenne az előfeltétele. A nem 
hangzószerű logosz, mint test nélküli hang, tisztán intellektuális jelenléte, az írás eredménye és 
épp nem a hangé. Felmerül természetesen a kérdés, hogy ez a média-technika-történeti fejlődére 
történő visszavezetés megfelel-e Derrida metaforikájának, mely a szembeállítja 'a hangot' és az 
írást' - mint ahogy Derridának is fel kellene tenni a kérdést, vajon az ő metaforikus eljárásmódja 

megfelel-e a történeti fejlődésnek. 
43 „A természetes írás közvetlenül a hanghoz és a lélegzethez kötődik. Lényegi mivolta nem gram-

matológiai, hanem pneumatológiai. Hieratikus, egészen közel áll a Profession de foi szent, belső 
hangjához, amit befelé fordulva hallhatunk meg: a szó beteljesült, valódi jelenléte érzéseink benő-
ségében". DERRIUA: Grammatologie. 33. 
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Az 'értelem belső oldalának' ezen aspektusát kapcsolatba hozhatjuk továbbá 
nyelvi megnyilatkozások intencionalitásával is: 

„Valakihez beszélni kétségtelenül azt jelenti , hogy önmagunkat halljuk beszélni, hogy 
meghallgatjuk magunkat, s egyben azt is, ha valaki más is hall minket, elérni azt, hogy a 
másik közvetlenül magában épp abban a formában ismételje meg az elhangzottak meghal-
lását, hallást, ahogyan azt mi magunk realizáltuk. Közvetlenül ismétli meg, azaz a tiszta 
önérzékelést bármilyen külső segítség nélkül reprodukálja. A reprodukció e lehetősége, 
melynek abszolút egyedi a struktúrája, a jelölő feletti határtalan hatalom vag)' uralom 
fenoméujeként adódik, mivel az magával a nem-külsődlegesség formájával hír. Ideális 
módon , a beszéd teleológiai lényegéből adódóan, lehetségesnek kellene lennie tehát, 
hogy a jelölő abszolút közel álljon az intuitíve vélt és a jelentést (vouloir-dire) meghatá-
rozó jelölethez. A jelölő é p p a jelölethez fűződő abszolút közelsége következtében vál-
na tökéletesen áttetszővé. Ez a közelség semmisül meg, amikor ahelyett, hogy önma-
gam beszélni hallanám, azt látom, hogy írás vagy gesztusok által közvetítek valamilyen 
jelentést (signifier)."44 

A hang létrehozza tehát a) a jelölet közvetlen jelenlétének ideáját, azaz azt, amit 
a beszélő szubjektum 'gondol', továbbá b) e 'gondolt' entitás interszubjektív felfo-
gásának lehetséges ideáját. Végül pedig Derrida, amikor kijelenti, „hogy strukturá-
lisan és de jure a hang nélkül a tudat (conscience) lehetetlen [...] A hang tudatként 
van",45 a hangban jelöli ki a szubjektivitás lehetőségét is, mely az önérzékelés ha-
tásaként adódik, A 'hang' ennek következtében a nyugati szellemtörténetben nem 
pusztán a lét jelenvalóságának ideáját sugallja, hanem épp így a „cogito, a tudat, 
és a szubjektivitás saját jelenlétét"46 is. 

Derrida az írást, mint megtéveszthetetlen différance-1, az értelem szakadatlan 
módosulási folyamataként és eredet nélküli jelként állítja szembe a szubjektum 
önérzékelésének ezen módszereivel, illetve az értelem idealitásával a hang 'belső 
oldalán'. Derrida szerint az önérzékelés is a différance-on alapul, mivel annak elő-
feltétele a szubjektum nem-önazonossága. Tehát a metafizika-, nyelv- és szubjek-
tumkritika kéz a kézben együtt haladnak, miközben a 'hang' a kritika alapvető 
(és mindazonáltal metaforikus) támpontja lesz. A másik oldalon az értelem és a 
szubjektum elleni védekezéssel szemben az írás, mint a jelölők metafizikai meg-
terhelés alóli felszabadítása áll, melyek a vidám játékban az értelem szétszóródá-
sát követik. Az, hogy itt irodalomelméleti szempontból is az írás felértékeléséről 
van szó, mely épp úgy szembeszáll az 'értelem' közvetlen jelenvalóságával, mint 
az értelem visszavezetésével egy ezen 'értelmet' a maga 'bensőségében' létrehozó 
szubjektummal, kimutatható a Derridához közelálló Roland Barthes példáján. 
A Barthes Derridának a 'hanggal' és 'írással' kapcsolatos reflexióival egy időben, 

4 4 DERRIDA: Die Stimme und das Phänomen. 109. 
« I. m. 108. 
is I. m. 26. 
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1967-ben47 megjelentetett, A szerző halála című szövege ezt a halált az írás eredmé-
nyeként konkretizálja. A jelentés' és a 'szubjektum' elleni, illetve a (tradicionális) 
szerző-fogalom elleni védekezés lényegében azonos: „Ki mondja ezt? [...] Sosem 
fogjuk megtudni, azon érthető oknál fogva, hogy az írás lerombol minden hangot, 
minden eredetet."48 Továbbá: „Az írás folytonosan felkínál valamilyen értelmet, 
de csak azért, hogy azután mindig elenyésszen: ajelentés szisztematikus kioltása 
felé halad."49 A 'hangot' tehát Barthes is a 'jelentés' eredeteként (a szerző-szub-
jektum céljaként) érti, ami ellen az írás - az irodalmi szöveg - dolgozik. 

3. A szöveg mint 'szólamok' szövedéke. Bahtyin 

Mihail Bahtyinnál a 'hang' ['szólam'] fogalom az irodalmi szövegek központi ka-
tegóriájává válik. Azt amit Derrida logocentrizmus-kritikájában a hang megaka-
dályoz, azaz a jelentés és a szubjektum decentralizációját, a regényekben éppen 
a bahtyini 'szólam' teszi lehetővé. Bahtyin a Szó a regényben című írásában a 'szó-
lam' terminust mindvégig metaforikus értelemben fogja fel, miközben a hangot 
mint jelentésadást metonimikusan a „beszélő személy"50 intencionalitásaként, 
s nem pedig annak szükségszerű szubjektumszerűségeként ragadja meg. (Ellenke-
zőleg: Bahtyin elméletében a beszélők rendszerint kollektív szubjektumok, szocio-
lógiai vagy valamely más módon jellemezhető csoportok reprezentánsai.) A hang 
aspektusa tehát beleszövődik a nyelvi kommunikáció összetett rendszerébe, mely-
nek megnyilvánulási formája a regényben megjelenő irodalmi beszéd. Ebben 
ugyanis mindaz manifesztálódik, amit Bahtyin utóbb normává tesz:51 a kétszóla-
múság, a dialogicitás elve (mely Bahtyin többszólamú, polifonikus regényelméle-
tének középpontjává válik). 

„A regénybe bevezetet t többnyelvűség [...] i degen nyelven folyó idegen beszéd, mely a 
szerzői in tenc ió áttételes kifejezésére szolgál. A szó egy ilyen beszéden belül kétszólamú 
szó. Egy ide jű l eg két beszé lő t szolgál és e g y i d e j ű l e g két k ü l ö n b ö z ő in tenc ió t fe jez ki: 
a beszélő szubjek tum közvet len intencióját és a szerző át tételes szándékát . Egy ilyen szó 

47 A szöveg először 1967-ben jelent meg angol nyelvű fordításban, a francia változatot 1968-ban ad-
ták ki. 

48 Roland BARTHES: A szerző halála. In A szöveg öröme. Osiris, Bp., 1 9 9 6 . 5 0 . (Roland BARTEIES: Der Tod 
des Autors. ( 1 9 6 7 ) Übersetzt von Matias MARTINEZ. In Fotis JANNINI.S-Gerhard LAUER-Mattias MARTINE/. 

u. a. (Hg.): Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart, 2 0 0 0 . 1 8 5 - 1 9 3 . ) 
4 9 BARTHES: A szöveg öröme. 5 4 . 
50 Michail BACHTIN: Das Wort im Roman. ( 1 9 3 4 / 3 5 ; 1 9 7 5 ) In uö: Die Ästhetik des Wortes. Aus dem Russi-

schen übersetzt von Rainer GRÜBEI . und Sabine REESE. Frankfurt am Main, 1 9 7 9 . 2 5 4 - 3 0 0 . ; az idé-
zet: 213. 

51 így a dialogocitás ideológiai tekintetben Bahtyinnál olyan értéket jelöl, melynek regényekben meg 
kellene lennie. - Koncepciójának normativitásán túl legnagyobb mértékben a 'szerző' és 'elbeszélő' 
instancia közötti éles különbségtétel hiánya marad problematikus - a bahtyini rendszerben ugyanis 
mindkét kategória újra és újra egymásba csúszik, illetve narratológiai szempontból, látszólag, egy-
általán nincsenek egymástól megkülönböztetve. 
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két szólamot, két é r te lmezés t és két kifejeződést t a r t a lmaz . Ráadásul ez a két h a n g d ia -
logikusan e g y m á s r a vonatkozik, egyarán t t u d n a k egymásró l (ahogyan egy dia lógus két 
replikája t u d egymásról , s a h o g y a n k ibomlanak e kölcsönös tudáson belül) mintegy be-
szélgetnek egymással ." 5 2 

Bahtyin dialogicitás- és polifónia-elméletét a kétszólamú prózai szó alapján dol-
gozza ki, amely azt képezi le kicsiben, ami nagyban a dialogikus regényre mint 
egészre érvényes: „A kétszólamú szó kétértelműsége belülről dialogizált."53 Mind-
ezekből az következik, hogy a szó mint legkisebb dialogikus egység, magába fog-
lalja a 'szólam' lényegi sajátosságát, vagyis a beszélő intencióitól való teljes átha-
tottságot. Ahogyan egy szó 'idegen szóként' egy (intencionálisán determinált) 
kontextusból származik és mint olyan egy új kontextusban és egy új intencionali-
táson belül kifejeződik, a szöveg a regény egészének a síkján éppúgy különböző, 
intencionálisán létrehozott nyelvi rétegekre osztható fel: „A regény művészi egy-
ségbe szervezett, társadalmilag különböző beszédmódok, sőt, néha különböző 
'nyelvek', egyéni beszédstílusok összekapcsolódása."54 Azaz „mint egész sokstílu-
sú, többszólamú, több nyelvi réteget magába foglaló jelenség".55 Noha Bahtyin a 
Szó a regényben című írásában sehol sem vállalkozik ezen fogalmak explicit definiá-
lására és egymástól való megkülönböztetésére (sőt a terminusokat sem mindig 
használja egymástól élesen elkülönítve), a továbbiakban mégis kísérletet teszünk 
a fogalmak pontosabb körülhatárolására. 

A 'szó', írja Bahtyin, „önmagán kívül él, a tárgyra irányulásának elevenségé-
ben",56 intencionálisán erre a tárgyra irányul,57 s ezáltal referencializált. Mind-
amellett folytonosan „egy félig idegen szó", mely abban a pillanatban „válik 'sa-
játtá', ha a beszélő betáplálja saját intencióit, hangsúlyait, ha birtokba veszi, saját 
értelmezési és kifejezésbeli beállítódásához kapcsolja".58 Ennélfogva Bahtyin szá-
mára a szó, mint a nyelvi kommunikáció alapvető építőköve, mint nyelvi anyag 
nem lehet független a kontextustól, a beszélőtől, továbbá annak szociális beágya-
zottságától és intencionalitásától. 

A legfontosabb nyelvi kontextusnak a szociális kontextus bizonyul, mely impli-
cit módon mindig megjelenik, ha Bahtyin a 'beszédmódról' beszél.59 A beszédnyelv 
a társadalmi kontextusba beleágyazódó nyelv; s benne futnak össze a különböző 
vélemények, állásfoglalások és ítéletek szociális dimenzióikban. Következéskép-
pen mindaz, ami a beszédstílusban differenciálódik, társadalmilag szükséges „sok-

5 2 BACHTIN: Das Wort im Roman. 2 1 3 . 
53 Az idézetet a következő magyar fordításból vesszük: S. H O R V Á T H Géza: A szókép és a nyelv képe: a két-

szólamú szó képi természete Mihail Bahtyin regényelméletében. Világosság 2003/11-12. 103. (a ford.) 
5 4 BAHTYIN: A szó esztétikája. 1 7 6 . 
55 I. m. 175. 
56 I. m. 206. 
57 I. m. 170. 
58 I. m. 207-208. 
59 I. m. 189. 
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rétű világszemlélet":60 „A nyelv, ha mint eleven társadalmi-ideológiai konkrétumot, 
mint differenciált társadalmi ítéletmondást tekintjük, az egyéni tudatban lénye-
gében a sajátnak és az idegennek a mezsgyéjén él."61 A regényben ennek követ-
keztében állandóan „többféle társadalmi szóhasználat"62 van jelen. 

A nyelvfogalom Bahtyin elméletében a fölérendelt, egyúttal a legáltalánosabb 
terminust jelöli, mely mindenekelőtt egy absztrakt szemléleti síkot idéz meg (pél-
dául egy lingvisztikai rendszerét). A regényben a nyelv belsőleg széttagoltnak mu-
tatkozik: „a regény nyelve - 'nyelvek' rendszere"63, amelyen Bahtyin a nyelvi va-
riánsokat (nem pedig nemzeti nyelveket) ért: 

„Az egységes nemzeti nyelv belső rétegződése különféle rétegnyelvekre, egyes csoport-
nyelvekre, szakmai zsargonokra, különböző műfa jok nyelveire, egymástól eltérő n e m -
zedékek és életkorok nyelvére, irányzatok nyelvére, némely tekintélyek által m e g h o n o -
sított nyelvekre, különböző körök és fu tó divatok nyelveire, társadalmilag, politikailag 
kiemelt napok vagy akár órák nyelvhasználatára [,..]."64 

Következésképpen minden egyes 'nyelv' Bahtyin értelmezésében a nyelvhaszná-
lat önmagában koherens (azaz intencionális) rendszere lehet, saját specifikus törté-
nelmi, szociológiai, politikai és egyéb kontextusában. Ez „a minden egyes nyelv-
ben föllelhető belső rétegződés az adott nyelv történelmi létezésének bármelyik 
pillanatában"65 a regényműfaj nélkülözhetetlen előfeltételét képezi: 

„a regény a nyelv belső szociális tagolódására és az ebből kinövő beszédindividualizáció-
ra hengszereli témáit, az egész benne ábrázolt és kifejezett tárgyi és fogalmi világot. A szer-
zői beszéd, a fiktív elbeszélők beszéde, a regénybe applikált egyéb műfa jok , a hősök be-
széde - mind , mind csupán olyan kompozicionális alapegységek, amelyek segítségével 
a regény nyelvi sokrétűsége létrejöhet; mindegyikük feltételezi a társadalmi rétegszó-
lamoknak, illetve azok viszonylatainak és kapcsolatainak [...] gazdagságát".6 6 

Ezzel elérkeztünk Bahtyin szövegelméletének utolsó és számunkra kulcsfontossá-
gú terminusához, a .szólamhoz'. Bahtyin először is .individuális' minőséget tulaj-
donít neki, hogy aztán a „szólam", „intenció" és „értelmi töltés" fogalmakat össze-
vesse:67 a szólamok „a nyelvet meghatározott, konkrét értelmezésekkel"68 látják 
el. Bahtyin következésképpen a nyelv pragmatikus szintjén 'szólamként' definiálja 

8» I. m. 207. 
6' Uo. 
62 I. m. 178. 
63 I. m. 175. 
64 I. m . 176. 
66 Uo. 
66 Uo. 
67 I. m. 213. 
б» I. m. 215. 
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mindazokat az individuális, egyetlen beszélőre vonatkoztatott megnyilatkozáso-
kat, melyek értelmezői intenciókkal vannak feltöltve. 

Mindezek alapján Bahtyin többszólamú, polifonikus regényelmélete is érthe-
tőbbé válik: 

„Az író a r egénybe beveze te t t többnyelvűséget művészileg do lgozza fel. A t á r s a d a l o m 
és t ö r t é n e l e m va lamennyi szólama, amely a nyelvben, a n n a k összes szavában és fo rmá-
jában e lhangz ik , és a nyelvet megha tá rozo t t , konkré t é r te lmezésekkel látja el, a regény-
ben szilárd s t í lus rendszer ré szerveződik, s ily m ó d o n fejezi ki a szerző differenciált társa-
da lmi- ideológia i á l lásfoglalását a korszak többér te lműségéve l szemben ." 6 9 

A regényíró a „sokrétű 'nyelvek"' mindegyikével „szabadon élhet, amennyiben 
intencióinak és értékeléseinek témái, valamint áttételes (indirekt) kifejezése ezt 
indokolttá teszi".70 Bahtyin (szemben a 'monologizáló' költészettel) az elbeszélő 
szöveg, a próza sajátos teljesítményének tekinti, ahogyan az a nyelvtípusok egye-
di, sajátságos történeti és társadalmi megjelenési formáihoz „testet farag", s a re-
gényben egymással szembesíti őket.71 Ezért a „tárgy a prózaíró számára olyan 
sokrétű szólamok centruma, amelyek kórusában neki is hallatnia kell saját hang-
ját; ezek a szólamok alkotják a saját írói hangnak azt a nélkülözheteten hátterét, 
amely nélkül kivehetetlenek volnának, 'nem hangoznának' e saját hang megkü-
lönböztető szépprózai árnyalatai sem".72 

Összefoglalva megállapítható, hogy Bahtyinnál a szólam metaforikus haszná-
lata csak az általános rendszerként működő nyelv alapvető feltételei mellett érvé-
nyesíthető, mely rendszer már önmagában is sok-sok nyelvből, „többnyelvűség-
iből)", „nyelvek közötti dialógus(ból)" áll.73 Ezek a nyelvek pedig maguk is a 
különböző beszédmódok kereszteződéseiből keletkeznek, a nyelv perszonifikált, 
történelmi és társadalmi differenciálódásai: „A nyelv tehát történelmi létezése min-
den pontján belsőleg keresztül-kasul differenciált.'"74 A beszéd mint „nyelvi fellé-
pés" következőleg nem mást jelent, mint a nyelvi tartalom elsajátítását és hog)' ké-
pes a nyelvre (mint beszédmódra) „széles rétegek számára esetleg hosszú időre 
szólóan is hatni intencióival".75 

A szövegben lévő 'szólamok' következésképpen a regény hamisítatlan fikcioná-
lis eszközeit jelenítik meg, melyek által a szerző kifejezésre juttatja intencióit; s ez 

69 Uo. (Kiemelés a magyar fordításban - a ford.) 
79 I. m. 206. 
7> I . M . 2 0 5 . 
72 I. m. 192. 
73 I. m. 209. - Bár a köznapi nyelvben is megfigyelhetők a monologizálás és egységesítés tendenciái 

(Bahtyin terminológiájában 'centripetális' erők), mindezek a kísérletek azonban meghiúsulnak „az 
eleven nyelvi sokféleség és dialógus" miatt, „melyek minden egyes kijelentésben állandóan együtt 
hangzanak A már kimondottakkal vagy leírtakkal." (Thomas A . S C H M I T Z : Moderne Literaturtheorie 
und antike Texte. Eine Einführung. Darmstadt, 2002. 80.) A különböző beszédstílusokban kifejezésre 
jutó nyelvek összessége így újra és újra minden nyelvi centralizációs folvamatnak áldozatául esik. 

7 4 BAHTYIN: A szó esztétikája. 2 0 5 . 

W I . M . 2 0 4 . 
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a szöveg szólamainak összességéből és összecsengésébói éppenséggel még re-
konstruálható is lenne. Ebben az értelemben Bahtyin számára csakis áttételesen, 
eg)' széttagolt és dialogizált formában adott a szövegbeli szerzői intenció; csak a szö-
veg egésze mint szólam-polifónia jeleníti meg a szerzői szándékot. A (normatív 
értelemben vett jó ' ) szerzőnek tehát - véli Bahtyin - tudnia kell féladatát; tudnia 
kell a témát dialogizálni és a sokrétű társadalmi beszédstílusokat oly módon köz-
vetíteni, hogy azok egy dialóguson belül, egy elengedhetetlen regénypolifóniában 
bontakozhassanak ki. Ez alkotja az elbeszélés meghatározó képességét, mely nem 
más, mint ,,[a] témának ez a mozgása a nyelvek és beszédmódok szövevényén ke-
resztül, a társadalmi nyelvi sokrétűség szerteágazó sugaraira és és cseppjeire va-
ló széttöredezése, dialogizálódása".76 A nyelv centralizáló és egységesítő tenden-
ciáihoz viszonyítva a regény nyelve a decentralizálás és a dialogizálás módjaként 
fogható fel (legalábbis így kellene lennie, véli Bahtyin; ezért is kulcsfontosságú a 
regényben a „kétszólamú szó"). 

A beszédmód(ok), nyelv(ek) és szólam(ok) regénybeli elrendezését tekintve 
Bahtyin számára tehát a megnyilatkozás „intencionális értelmi töltés(ének)" vizs-
gálata áll a középpontban,77 mely a regényben mégsem centralizáló, hanem de-
centralizáló erőként jelenik meg: az egységesítő értelem szétválasztására és plu-
ralizálására irányuló bahtyini dialogocitás-elmélet implikálja „a hangnak, vagyis 
annak az instanciának a fogalmát, amely a saját és az idegen kölcsönös érintke-
zését a szóba bevonja"78. Vagyis az, ami Bahtyin szerint a 'hangban' benne rejlik, 
mindenekelőtt szubjektív (Bahtyinnal fogalmazva: 'perszonifikált') beszédmód, 
mely azonban nem független a társadalmilag különböző beszédmódoktól és 
többnyelvűségtől, s ezáltal a közösségek szociális 'szubjektivitásától': 

„Bár a r egényben is fo ly tonosan m e g van személyesítve a beszéd-sokféleség f ő b b voná-
saiban, individual izál t h a n g ú személyekben és rep l ikákban . Itt azonban az individuál is 
a k a r a t o k és az é r t e l em beszéd-sokféleségei a tá rsada lmi beszéd-sokfé leségbe ágyazot-
tak, és ezáltal sajátos é r t e l e m m e l bí rnak. Az ind iv iduumok repl ikái itt pusz t án a társa-
da lmi beszéd-sokféleség k iugró csúcsai, egy olyan enti táséi , mely játssza azoka t , és ha-
t a l m á b a n tartva e l l en tmondásossá teszi őket, t uda tuka t és szavaikat telíti szubsztanciális 
beszéd-sokfé leségével ." 7 9 

Ebből világossá válik, hogy a bahtyini 'hang' fogalom és a benne rejlő szubjektív 
jelentéskomponensek nem kapcsolhatók a hagyományos értelemben vett 'szub-
jektum' fogalmához. Akkor mi mindent jelölhet még Bahtyin „nehezen körülha-
tárolható szubjektum fogalma",80 ha a megszemélyesítés már nem egy 'szubjek-

I. m. 176. 
77 1. rn. 206. 
78 Vö. Renate LACHMANN: Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne. Frankfurt am 

Main, 1990. 192. 
79 Uo. 
™> I. m. 196. 
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tumhoz' kapcsolódik? Bahtyin egy másik tanulmányában, az Irodalomtudomány 
módszertanában, a következőképpen fejti ki az előbbieket: 

„A d ia lógus előfel tételezi a kérdező és a válaszadó k ü l ö n b ö z ő k rono toposza i t (akárcsak 
a kü lönböző értelem-világokat - az ' é r í és 'a másik'). A kérdés és a válasz egy ' h a r m a d i k ' 
t u d a t , és a n n a k ' semleges ' vi lága i r á n y á b ó l e lke rü lhe t e t l enü l d e p e r s z o n i f i k á l ó d i k . " 8 1 

Ha az individuális 'értelem' csak Bahtyin számára 'perszonalisztikus', akkor a 
„perszonifikáció [...] semmi esetre sem jelent szubjektiválást. Itt nem az 'én' a szél-
ső érték, hanem az 'én' más személyekhez fűződő kölcsönös viszonyában".82 

A szubjektum és az értelem ilyen decentrálásának koncepciója fogalmazza meg a 
nyelvi mint jelszerű cselekvés 'személyét' mint hangot, ami csak a Másik szavában 
gondolható el. E ponton érintkezik Bahtyin látszólag ellenmondásos hang-koncep-
ciója Derrida írás-koncepciójával, ahogyan ezt Renate Lachmann kifejti: „Az írás 
Bahtyin számára azt a fegyelmező erőt jelenti, ami elegyengeti az értelmi plura-
lizmust és a többszólamúságot, ugyanakkor az írást a hangok tárává teszi."83 Bahtyin 
'személy'-koncepciója mint a szólamok kereszteződési pontja végső soron nem 
más mint a nyelv, illetve a szó és a regénybeli szó egy effektusa. Ezáltal e dialogikus 
polifónia magjává lépnek elő a különböző értelmi intenciók, melyek a szólamok-
ban találkoznak. Az a metonimikus képiség, mely ott lebeg ebben az irodalmi 
'hang' fogalomban, következésképp nem más, mint az a 'szubjektivitás'-maradvány, 
ami az intencionalitás fogalmára hozható. Bahtyin tehát a 'hangot ' genuin iro-
dalmi és metaforikus szöveg-instanciaként ragadja meg, ami lehetővé teszi az ér-
telem individuális megalkotását a beszéd kontextusán belüli szóanyag specifikus 
aktualizálásaként. 

4. A 'hang' implikációi Derridánál és Bahtyinnál 

Derrida és Bahtyin 'hang'-koncepciójának összevetéséből először is az adódik, hogy 
a kettő ennél eltérőbb már nem is lehetne: amíg Derrida a hangban a jelentés 
(látszólagos) idealitásának megvalósulását látja, és az írást, mint a nyom hordo-
zóját, mint a szakadatlan jelentés-módosulás (a différance) helyét állítja szembe 
vele, addig Bahtyinnál épp a hang (szólam), pontosabban a hangok (szólamok) 
válnak az értelem pluralizálásának helyévé. 

Míg Derrida számára az értelmet decentralizáló différance egy genuin írásos 
mozgást jelent és ez ebből adódóan a nyelv (ismét csak metaforikusán értett) írott 
mivoltát, ami szembeszáll egy-egy jelentés egyértelműségével, addig Bahtyinnál 

8 1 BACHTIN: Zur Methodologie der Literaturwissenschaft. ( 1 9 4 0 / 1 9 7 4 ) In uő: Die Ästhetik des Wortes. 
Aus dem Russischen übersetzt von Rainer GRÜBEL und Sabine REESE. Frankfurt am Main, 1 9 7 9 . 

3 4 9 - 3 5 7 . , az. idéz.et: 3 5 2 . 
8 2 BACHTIN: i . m . 3 5 4 . 
8 8 LACHMANN: Gedächtnis und Literatur. 9 4 . 
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a szóba beágyazott hang(ok) megsemmisítik a szavak indexikalitását, az értelmi je-
lenlét valamennyi formáját, mégpedig, hogy egyidejűleg ott lebegnek bennük 
más, idegen kontextusok és a szóhasználat során aktualizálódnak. Éppenséggel a 
hang szavakon belüli előfeltételezéséből adódik decentralizáló szubverziós poten-
ciálja,84 amit Derrida a szövegnek tulajdonít. Ez Bahtyin számára a regénybeli 
szó, mely a hangok találkozásának helyeként minden korábbi intencionális hang-
súlykijelölés 'nyomait'85 továbbítja és így az értelmet pluralizálja. A nyelv Bahtyin-
nál alapvetően „osztható matériaként"86 jelenik meg, és ez leginkább Derrida 
différance-íogalma közelében helyezendő el. így jut el Renate Lachmann is arra a 
végkövetkeztetésre, hogy Bahtyin kritikája az (egyszólamúként félreértett regény-
beli szó) értelmet rögzítő jel-binarizmusával szemben megfordítja az „ellentétes-
séget, amit Derrida dolgozott ki a Grammatológiában: nem phone (logos) vs. gramma, 
hanem gramma (logos) vs. phone".87 

E megfordítás azonban mit sem változtat a két elméletelkotó nézetének közös 
jegyein: mindketten vizsgálják a 'hang' metaforikus resp. metonimikus impliká-
cióit, s méghozzá a szubjektivitás, illetve a szubjektivitás intencionalitásának 
hang(ok) által indikált jelenléte kapcsán.88 Mindkét gondolkodó az értelem de-
centrálásán dolgozik - Derrida jóllehet az írás fedezékében, Bahtyin pedig a szóla-
méban. Ezek szerint a 'hang' olyan tág tartalmú fogalom, hogy a legkülönbözőbb, 
akár egymásnak ellentmondó nézeteket is gond nélkül megenged? 

Itt egyébiránt figyelembe kell vennünk, hogy Derrida 'hang'-fogalma nem 
ugyanaz mint Bahtyiné. Derrida nyelv-, illetve írásfilozófiai előfeltevések mellett 
vizsgálja a hangot, s ennek során a konkrét hangzószerű, testi hangtól egy feno-
menológiai 'hang' fogalomig jut, mely kioltja a 'hang' akusztikus tartalmát, s vé-
gül az 'értelem belső oldalának' szinonimájaként olyannyira szemléletessé válik, 
hogy a lélekbe íródás, illetve a természet könyvére irányuló szellemtörténeti tradí-
ciójának megragadására is alkalmas lesz. Bahtyin a 'szólam' fogalommal a prózai 
szó társadalmi beszédkontextuson belüli, értelemmel bíró intencionális alkalma-
zását ragadja meg. Bahtyin egyaránt kizárja a hangzásbeliséget és az akusztikai 
aspektust, hogy a 'hangot' az elbeszélő irodalom genuin (és ezzel úgyszintén me-

84 Vö. i. m. 187.: „A többszólamú szó a verbális interakció helyévé válik, ami nincs alávetve semmifé-
le jelcentralizmusnak, mely szembeszáll az egységesítéssel, és nekiront az egyetlen értékhangsúly, 
az egyetlen ideologéma dominanciájának." 

85 Tényleg Bahtyin is használja a 'nyom' fogalmát - egyébként csak ritkán - a sok eltérő nyelv és be-
szédmód megkülönböztetésére: Például amikor a költészettel kapcsolatban megállapítja, hogy az 
teljesen eltörli „a szociális nyelvi differenciákfat] és a többnyelvűség nyomai[t]" és megteremti 
„a költői alkotásban a nyelv felfokozott egységé[t]". B A H I V I N : A szó esztétikája. 189. 

88 Renate LACHMANN: Bachtins Dialogizität und die akmeistische Mythopoetik als Paradigma dialo-
gisierter Lyrik. In Karlheinz S NERLE-Rainer WARNING (Hg.): Das Gespräch. (Poetik und Hermeneu-
tik, Bd. XI), München: 1984. 489-515., az idézet: 493. 

S7 I. m. 494. 
88 Renate Lachmann kimutatta ezen felül a két gondolkodó hang-koncepciójában ajelenlét [Präsenz] 

(Derrida) vs. nem-jelenlét [Nicht-Präsenz] (Bahtyin) ellentétét; mivel a regény-szót Bahtyinnál 
megillető funkció, Lachmann szerint a nem-jelenlét' funkciója: „A hang-kronotoposz az anticipált 
múlt, azaz a nem-jelenlét". 



1 5 0 Andreas Blödorn-Daniela Langer 

taforikus) szöveginstanciájaként ragadja meg, ami pedig már világosan Genette 
metaforikus fogalomhasználatának közelében van. 

A Bahtyin és Derrida 'hang'-fogalmának különbségeire vetett pillantás - kiin-
dulópontjuk különbségeitől egészen a hang ellentétes megítéléséig - azonban ne 
terelje el a figyelmet a két elmélet közös vonásairól. Ha a 'hang' Derridánál az 'ér-
telem belső oldalának' szinonimája lesz, akkor ez megfelel Bahtyin felfogásának, 
aki a 'hang'-on a prózai szó értelemszerű intencionális alkalmazását érti. Amit 
Derrida (és egészen hasonló módon Barthes89) a 'hang' számlájára ír - a 'hang' 
nyilvánvalóan a szubjektum közvetlen kifejezésére szolgál - , jelen van Bahtyin 
'hang'-fogalmában is az individuális-intencionális értelemtovábbítás formájában. 
Továbbá azonban az intencionalitás Derridánál is olyasmi, ami (látszólag) a szó-
beli beszélgetésben közvetíthető, amennyiben a hang általi ön-érzékelés a beszé-
lő által 'gondolt' fenomén közvetlen jelenlétének illúzióját kelti fel. A 'hang'-fo-
galom magában foglalja egyrészt a szubjektumra90 történő visszautalást, másrészt 
pedig a kijelentés intencionalitásának implikációját: a (beszélő) szubjektum elő-
feltételezése, vagy inkább az intencionalitás hangot megelőző tételezése elenged-
hetetlennek tűnik e fogalom értelmezése szempontjából. 

A fenti 'hang'-fogalomban benne rejlő metonimikus konnotációk a fogalom 
felhasználásának szempontjából az elbeszélő szövegek elemzése folyamán nehéz-
séget okoznak, mégpedig azáltal, hogy e fogalom nem felel meg az írott elbeszélő 
szöveg jellegzetességeinek - vagy ellenkezőleg: értelmezhetők ezen implikációk 
egy a narratológia számára is hasznosítható képzetegyüttesként is? 

5. A 'hang az irodalmi szövegben - A 'hang' mint az elbeszéléselemzés kategóriája 

A Discours du récit-ben mondja ki Genette, hogy a szöveg narratív instanciáját, 
amit az б strukturalista, nyelvészeti elkötelezettségű fogalomtára a 'hang' kategó-
riában ragad meg, azon nyomok tekintetében kell szemügyre venni, melyeket a 

89 Itt differenciálnunk kell: Ezen a ponton kizárólag Barthes nagy hatású A szerző halála című szöve-
gére utalunk, melyben Barthes is metaforikusán használja a 'hang'-ot. Derridával abszolút ellentét-
ben, Barthes egy másik helyen határozott figyelmet szentel a hang' materialitásának és hangzósze-
rűségének - ugyanakkor, hogy ez a 'hang' mennyiben kap metaforikus tartalmat, vizsgálat tárgya 
kell legyen. így vagy úgy, de eltérő 'hang'-fogalmakat kell megkülönböztetnünk Barthes-nál. 

90 Ez határozottan érvényes Derridára, amint ezt fentebb bemutattuk. Bahtyin ezzel szemben megkí-
sérli ezt a szubjektumra vonatkoztatást elkerülni, egyrészt a társadalmi nyelv-közösség hangsúlyo-
zásával, másrészt pedig a 'szubjektivitás'-fogalom 'perszonifikáció'-val történő helyettesítésével. Az 
viszont feltehetően világos, hogy a persz.onifikáció-megfogalmazással, az 'individualizált' regényen 
belüli nyelvformák ismétlődő tematizálásával (vö. például BAHTYIN: A szó esztétikája. 1 7 6 . ) és az in-
tencionalitás aspektusával Bahtyinnál is kétségtelenül megjelenik a 'szubjektivitás' általános fogal-
ma. Bahtyin esetében természetesen mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a hang szinte soha 
nem szinguláris formában jelenik meg, hanem különböző intenciók kereszteződnek benne. Az 'in-
dividuális hang' csupán 'csúcsa' a nyelvhasználatnak, mely a beszéd szociális kontextusán belül zaj-
lik - a 'szentély' (a 'szubjektum'-fogalom behelyettesítéseként) Bahtyinnál bizonyos szempontból 
különböző 'hangok' keresztezódési pontja, és ennyiben decentralizálódik nála a szubjektivitás'. 
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'hang' hagyott maga után a narratív diszkurzusban.91 Jóllehet, e központi jelentő-
ségű mondat sem azt nem állítja, hogy a narratív instancia önmagából eredően 
jelen van a szövegben, sem azt, hogy figurálisán konkretizálódik és 'személyként' 
kell elgondolni. A 'hang'-fogalom mégis egy szubjektum feltételezéséhez kötődik 
Genette-nél is, mint ahogy azt elöljáróban bemutattuk: világossá teszik ezt mind 
a terminológiai kölcsönzések Vendrye és Benveniste estében, mind Genette ragasz-
kodása az 'elbeszélő' fogalmához, illetve elképzelésének heves védelme a Nouveau 
Discours du récit-ben, ami a szerző9'2 'hangja' melletti makacs kitartásig megy. 
Mindeközben épp a hang szubjektumhoz történő visszacsatolása volt az, ami -
a posztstrukturalista írás-értelmezés által is befolyásolva - újra és újra a kritika 
kereszttüzébe került, és Genette után és óta a narratológiai 'hang'-fogalommal 
folytatott vitákban mint 'nyom' szerepel. 

Mindamellett a terminus Genette-nél meglévő és a későbbiekben vitatott impli-
kációi tökéletesen megfelelőnek látszanak a fogalom szempontjából: a szubjektivi-
tás és az intencionalitás a 'hang' által megnevezett fenomén metaforikus magjának 
bizonyultak, e fenomén pedig Derridánál is, vagyis épp nála az 'írás' képviselő-
je. Az, hogy Genette nem tudta vagy nem is akarta kivonni magát a már per se 
metaforikus hang-fogalom metonimikus implikációi alól, egyrészről - az írás spe-
cifikumaira utalva, melyek tehát az írott formában meglévő elbeszélő szövegekre 
is vonatkoznak - kifogásolható. Másrészről felmerül a kérdés, vajon a 'hang' fo-
galma ezáltal tényleg megengedhetetlen fogalmiságot vezet-e be a funkcionáli-
san narratív szövegek leírásánál, másként fogalmazva: még ha az írásban szük-
ségszerű is a beszélő szubjektum távolléte, illetve az írás elszakad szerzőjétől és 
ezáltal autonóm lesz, még ha hiányzik is az írott szövegből az intonáció, a hang-
erő, a beszédsebesség, a dallam és a hangsúly megfelelője, és ennek következté-
ben mindaz, ami a beszélt nyelvet jellemzi, és a szóbeli megnyilatkozás (feltétele-
zett) intencionalitásának kifejezését szolgálhatja93 - vajon ez automatikusan azt 
jelenti, hogy az írott elbeszélő szövegek teljesen másként működnek mint a be-
szélt nyelv? 

Nyelvpragmatikai szempontból a nyelvért felelő instancia megidézése elkerül-
hetetlen lépésnek tűnik, és az írott nyelv sem vonhatja ki magát a szubjektum be-
szédet megelőző tételezésének folyamata alól. Az irodalmi szövegek esetében e 
jelenség Paul de Mant és Bettine Menket követve a prosopopoiia retorikai alakza-
tával ragadható meg, ami az antik értelmezésen túl94 a költői szövegek működé-
sének poetológiai konstansaként értelmezhető. Prósopon-poiein, azaz „egy per-

9 1 G E N E T T E : Die Erzählung. 1 5 2 . 
92 Vö. i. m. 260., illetve fentebb a 15. lábjegyzet. 
93 Vö. ehhez Reinhart Meyer-Kaikus meghatározó fontosságú tanulmányát, mely világosan kimutatja 

a beszélt, hangzószerű hang mint szöveg-interpretáció relevanciáját az elbeszélő szövegek felolva-
sásánál. Reinhart MEYER-KALKUS: Vorlesbarkeit - zur Lautstilistik narrativer Texte. In Stimme(n) im 
Text : narratologische Positionsbestimmungen. 3 4 9 - 3 8 1 . 

94 Antik értelmezésben a prosopopoiia „olyan alakzat, mely által a szövegben szereplő halott és távollé-
vő figuráknak azok fiktív beszédében hangot és beszélő tekintetet kölcsönöznek." Bettina M E N K E : 

Prosopopoiia. Stimme und Text bei Brentano, Hoffmann, Kleist und Kaffa. München, 2000. 7. 
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sona kölcsönzése a szöveg számára",95 mely persona 'egy 'hang' formájában jele-
nik meg, olyan retorikai alakzat, mely a beszéd szubjektumát (eleinte) előfeltéte-
lezi, majd megszólaltatja, ami utólag már beszélőként jelenik meg, mintha min-
dig is ott lett volna.96 Ennyiben azonban „az alakzat hatása [...] torzítja saját 
retorikai alakzat-funkcióját, és azt az előfeltevését, ami (hang- és arc-) hiányra vo-
natkozik".97 Annyiban beszélhetünk az írott szövegekben fellépő hiányról, ameny-
nyiben az írásbeliség megengedi az írás tér-időbeli elszakítását attól a személytől, 
aki az írást létrehozta, s e hiányt pedig alapvetően mindig is előfeltételezi: 
s mindez legalábbis elméletileg lehetőséget biztosít a szöveg számára, hogy be-
szélő nélkül 'beszéljen' (ami lényegében a 'szerző halála'-posztulátum magja). így 
az elbeszélő instancia pozíciója az írott szövegben „egy egyszerű nyelvtani név-
más státuszára redukálható, anélkül, hogy ne számítana elbeszélésnek",98 e nyelv-
tani névmás (a szubjektum) referense azonban nincs jelen az írásban. Irodalmi szö-
vegek esetében jóllehet a nyelvtani és így bizonyos értelemben 'üres' szubjektum 

kap m é g egy funkció t , ami nem nyelvtani , h a n e m retor ikai : mivel h a n g o t kölcsönöz 
egy nyelvtani s z in t agmának . A hang- foga lom, m é g ha nyelvtani j e l l e g ű é r t e l e m b e n 
haszná l juk is [...] m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n meta fora , mely az ál l í tmány szerkezetéből ana lo -
gikusan következtet az alany c é l j á r a . " 

Úgy tűnik, hogy ez az analogizmus benne van a 'hang'-fogalomban, mivel a szub-
jektivitás és az intencionalitás Derrida és Bahtyin teljesen eltérő (és a maguk mód-
ján metaforikus) hang-koncepciói közötti a legkisebb közös nevezőnek bizonyult. 
Irodalmi szövegek esetében ez az analogizmus meghatározó továbbá még a szö-
vegek retorikai jellegében - amit a prosopopoiia alakzatával írhatunk körül.100 

95 I. m. 8. 
96 I. m. 7. 
97 Bettina MENKE: Prosopopoiia. Die Stimme des Textes - die Figur des 'sprechenden Gesichts'. In 

Gerhard NEUMANN (Hg.): Fbststruktmlismus. Herausforderung an die Literaturwissenschaft. Stuttgart und 
Weimar (DFG-Symposion 1995, Germanistische Symposien-Berichtsbände, 18.) 1997. 226-251., 
az idézet: 230. 

96 Paul DE MAN: Semiologie und Rhetorik. ( 1 9 7 9 ) Übersetzt von Werner HAMACHER. In uö: Allegorien des 
Imsens. Aus dem Amerikanischen von Werner HAMACHER und Peter KRUMME. Frankfurt am Main. 
1 9 8 8 . 3 1 - 5 1 . , az idézet: 4 9 . - Bár a tisztán heterodiegetikus elbeszélések esetében az 'elbeszélő' 
még csak a puszta nyelvtani névmás formájában sem bukkan fel a szövegben, mégis érvényes itt 
Genette közbevetése, mely szerint „minden narráció per definitionem virtuálisan első személyben 
(lehet ez akár az akadémiai többes szám formájában [...])" történik, amennyiben „az elbeszélő 
mint olyan bármikor beavatkozhat az elbeszélésbe". ( G E N E T T E : Die Erzählung. 1 7 5 . ) Vö. Matias 
MART I N E Z - Michael SCHEFFEL: Einführung in die Erzähltheorie. (München, 1 9 9 9 . 8 1 . ) is. 

99 DE MAN: Semiologie und Rhetorik. 49. Hasonlóan Menke (Prosopopoiia. Die Stimme des Textes - die Figur 
des 'sprechenden Gesichts'. 234.) is. „А prosopopoiia-Ъап a nyelvtani funkció retorikai lesz, az alakzat 
pedig antropomorf." 

100 Rüdiger Zymner nem a szöveg retorikai funkciójaként kezeli ezt a jelenséget, hanem mint az ol-
vasó oldalán elhelyezendő 'néma olvasás' kognitív műveletét. Vö. Rüdiger ZYMNER: 'Stimme(n)' als 
Text und Stimme(n) als Ereignis. In Stimme(n) im Text: narratologische Positionsbestimmungen. 321-348. 
A mi szempontunkból mindkettő könnyedén összekapcsolható. 
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Amit Derrida a 'hang' illúziójaként elutasít, az így pozitív módon hasznosítható-
vá válik a szövegmegértés alakzataként. 

Ezzel nem állítjuk azt, hogy a 'hang' egy szövegen belül szükségszemen kapcso-
lódik egy történeti személyszerű szubjektumhoz (a szerzőhöz), sem azt, hogy a 
'hang' egy szövegen belüli beszélő személyt (mint elbeszélőt), legitimál, ellenkezőleg: 

„Egy ' h a n g megadása ' egy olvasat modell jét jelenti , mely 'arcot ' kölcsönöz; a 'prosoponpeiri 
[sic] a z o n b a n a persona-kölcsönzés retorikai műve le tekén t azt is 'mond ja ' , hogy erede-
tileg h iányzot t vagy soha n e m volt a beszélésnek ilyen 'arca ' . [ . . . ] . " I ü l 

A szubjektum előzetes tételezése, amit az irodalmi szöveg retorikai funkciója su-
gall, olyan műveletet jelent, amelynek önmagában véve nincs szükségszerűen ek-
vivalense az írásban. 

Nos, Genette épp azzal az ambivalenciával dolgozik, hogy egyrészt implicit 
módon ragaszkodunk egy szubjektum-fogalomhoz, mint az (írott) elbeszélő be-
széd eredőjéhez, illetve hogy ezt az instanciát csak azokon a 'nyomokon' keresztül 
lehet feltárni, melyeket ő maga hagyott hátra a narratív diskurzusban. A nyomok 
azonban okozójuk re-konstruálását csak visszafelé haladva - tehát annak távollété-
ben - teszik lehetővé, Továbbá az elbeszélő szövegnek nem kell szükségszerűen lét-
rehoznia egy, a szövegben 'megragadható', figuratív elbeszélőt, tehát a narratív 
diskurzust létrehozó instanciát. Egészen kevés nyom is lehetséges - extrém eset-
ben 'a szövegbeli hang' puszta retorikai funkciónak is bizonyulhat.102 

A visszavont elbeszélés-instanciák ilyen eseteinek tekintetében a 'hang' osztály-
fogalom antropomorf implikációi nehézkesnek tűnnek mindannak kapcsán, ami 
a narráció folyamatának tekintetében jelentőséggel bír - ezek valóban azok, ha 
azonosítják a 'hang'-ot - ahogy ezt Genette a Nouveau Discours du récit-Ъеп tette 
- a „Ki beszél?"103 kérdéssel. Ezzel az azonosítással azonban Genette visszazuhan 
azon differenciálás mögé, amit Discours du récit mellékletében hajtott végre a kü-
lönböző elemzendő aspektusok rendszerének a kapcsán: a 'hang' itt mindenek-
előtt az az átfogó kategória, melyben olyan aspektusok, mint a „narráció ideje", 
a „narratív szint" vagy a „személy"104 megjelennek. Másképp fogalmazva: a „sze-
mély" kategóriája - melyhez inkább a „Ki beszél?" kérdést kellene társítanunk - sem-
mi esetre sem azonos a 'hanggal', még ha azután a 'hang'-ban a narratív diskurzust 
létrehozó instancia egyfajta összképét rekonstruáljuk is. A fogalom metonimikus 
implikációi megengedik, hogy egyrészről kapcsolatba hozzuk a szubjektivitással 
és az intencionalitással, másrészről azonban megnyitják azokat a lehetőségeket, 
hogy ezen implikációk magában a szövegben ne realizálódjanak, sőt határozottan 
áttetszővé váljanak, annyira, hogy a betöltendő szubjektum-pozíció a "Ki beszél?"-

íoi M E N K E : Prosopopoiia. Stimme und Text bei Brentano, Hoffmann, Kleist und Kaflm. 1 1 . 
102 Ami igen gyakorta előfordul a heterodiegetikus clbeszélőlielyzetekben, gondoljunk csak Kafka el-

beszélőszövegeire. Franz К . STANZEL a 'reflektor' fogalommal írta le ezt az elbeszélés-funkciót, 
ни G E N E T T E : Die Erzählung. 2 3 5 . 
104 I. m. 1 5 3 . 
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kérdésben üres hely maradhasson. Ebben az esetben a hang tiszta retoricitásáról 
lenne szó, ami azt sugallja, ami nincs jelen, és amit extrém esetben a hang pusz-
ta funkciójaként írhatunk le. 

A 'hang' kategória implikációinak egy ilyen - lehetséges - negációja az egyes 
elbeszélő szövegekben semmi esetre sem kell szükségszerűen elvitassa a kategória 
egészétől azt a jogosultságot, s annál inkább nem, hiszen Genette-nél a szöveg-
beli kiindulópontok alapján történő nyomkeresés, ami egyáltalán lehetővé teszi 
egy (vagy több) szubjektív beszélő-instancia visszafelé működő rekonstrukcióját, 
kódolva van e kategóriába. 

Az elbeszélő szövegek ezzel ellentétben a beszélőnek az írásban faktikusan 
meglévő hiányát nemcsak azáltal hasznosíthatják, hogy a 'beszélő' szövegbeli po-
zícióját a 'hang' retorikai funkciójával helyettesítik, hanem azáltal is, bogy több-
szörösen is betöltik azt, és ezáltal paradox 'beszéd'-szituációkat is lehetővé tesz-
nek. E 'beszéd'-szituációkhoz több beszélőt is hozzárendelhetünk egyidejűleg; úgy 
tűnik, mintha egyidejűleg több hang beszélne. Egyértelművé válik mindez azo-
kon a Bahtyin által megállapított hibrid konstrukciókon, melyek több hang elbe-
szélőaktuson belüli egymásra rakodását példázzák. Ilyen hibridizálódás előfordul-
hat akár egyetlen szó, akár több szó, illetve egész mondat szintjén: 

„Azokat a megnyi la tkozásokat nevezzük hibr id kons t rukcióknak, a m e l y e k g rammat ika i 
(szintaktikai) kompozíciós j e l l e m z ő j ü k szerint egyet len egy beszélőhöz ta r toznak ugyan , 
d e amelyben két megnyi la tkozás , két b e s z é d m ó d , ké t nyelv, j e l en t é s és ér tékelés két ho -
r i zon t ja keveredik. E megnyi la tkozások , stílusok, nyelvek és h o r i z o n t o k közt nincs [ . . . ] 
formál is - kompozíc iós és szintakt ikai - ha tár ; a szó lamok és a nyelvek osztályozása egy 
szintaktikai egészen belül zajlik, gyakran egy egyszerű m o n d a t o n belül . Sőt, gyakran 
ugyanazon szó egyidejűleg két nyelvhez, két hor izonthoz tartozik, melyek hibrid konstruk-
c ióban kereszteződnek egymással , és e n n e k folytán kettős, a b e s z é d e n belül e lkü lönü lő 
é r t e l e m m e l és két hangsúllyal b í r [ . . . ] ." 1 0 5 

Bahtyin 'hibrid konstrukciója' közel áll az átélt beszédjelenségéhez, még ha vég-
ső soron nem is azonos vele. Az átélt beszédet az egyes mondatok szintjén érthet-
jük úgy, mint az elbeszélő és a figura (Figur) hangjának egymásra rétegződését, 
azaz mint két hang szövegen belüli egymásra rétegződését - amit a kutatás is 
kimutatott:106 anélkül, hogy alá akarnánk becsülni a módusz kérdéseit, melyek 

1 0 5 B A C H T I N : Die Ästhetik des Wortes. 195. 
109 Alapvetően Pascal, vö. a német 'erlebte Rede' (átélt beszéd) terminusra vonatkozó kritikáját: „It is 

only a pity that the term [erlebte Rede] does not suggest the mingling, even fusion, of two voices 
in a dual voices, neither simple narrator nor simple character" (Roy PASCAL: The Dual Voice. Free 
indirect speech and its functioning in the nineteenth-century European novel. Manchester University-
Press, 1977. 32.). A francia 'style indirect libre' fogalma akárcsak az angol variánsok: 'free indirect 
speech' vagy a 'free indirect discourse' ennyiben precízebbek, és az 'átélt beszédet' a figurális be-
széd közvetett visszaadásához közelíti. 
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mindig meghatározó jelentőségűek107 az 'átélt beszéd' komplex fenoménjében, 
az átélt beszédet mint a 'hang' egy formáját kell magyaráznunk. Ebben a formá-
ban közvetlenül a 'személy' szintjén zajlik le az átrétegződés a teljes narratív dis-
kurzusban szereplő (heterodiegetikus) elbeszélő instancia beszédéről (és ez attól 
függetlenül, menyire explicit módon ragadható meg ez a szövegen belül) a (szük-
ségszerűen intradiegetikus) figura beszédére.108 Épp e ponton nyugszik az elbeszélő 
szövegek azon genuin kifejezési lehetősége, bogy az idegen beszédet egyrészt 
mint (az elbeszélő instancia által) közvetített beszédet, másrészt mint az elbeszélő ak-
tuson belüli (idegen) hangot is ábrázolja - és ugyanakkor képes legyen mindezt 
váltakozó nyitottságban tartani.109 

A 'hang' fogalom antropomorf implikációi itt éppúgy funkcionálisak, mint 
ahogy más szempontból két hang és ezzel két (utólagosan előfeltételezett) szub-
jektum egyben fut össze: az elbeszélő hangjában, aki 'beszél', egyidejűleg a figura 
hangját is halljuk, aki e helyen logikus módon nem beszélhet, de az átélt beszéd 
megértése szempontjából meghatározó jelentőségű. A hozzánk beszélő és ránk 
irányuló szövegbeli hang, mely különböző hangok egymás mellettiségeként vagy 
egymáson belüliségeként is realizálható, következésképpen azon retorikai, illetve 
metaforikus alapviszonyulás kifejeződése, mely a narratív szövegek valamennyi 
megértési horizontjának implicit módon alapul szolgál. 

Úgy tűnik épp a 'hang'-fogalom metaforikája teszi igen termékennyé ezt a fo-
galmat, mely ezáltal narratológiai kategóriaként is működik abban az értelem-
ben, hogy összeköti a szövegben feltűnő azon nyomokat, melyek lehetővé teszik 
(vagy meg is akadályozzák) a szövegbeli elbeszélő instancia re-konstrukcióját. Az 
pedig magától értetődik, hogy mindeközben különbséget kell tenni a tisztán me-
taforikus alkalmazás ('a szöveg hangja') és a genette-i narratológiai terminus kö-
zött; hogy eközben a 'hang' metaforika és az elbeszélés-technikai kategória között 

107 Ez vonatkozik - Genette kategóriarendszerében - egyrészt a 'távolságra' (Distanz), amennyiben az 
átélt beszéd a közvetlenség érzetét kelti, másrészt a 'lokalizálásra', amennyiben az 'átélt beszéd' 
mindig is a figura álláspontját és perspektíváját közvetíti. 

108 Ami már magánál Genette-nél megalapozódik, bár nincs ilyen határozottan kifejtve. Mivel Genette 
az átélt beszéd jelenségét a 'módusz' átfogó kategóriájával magyarázza, és éppenséggel nem a 
'hang' kategóriáján belül, miközben a 'módusz' épp azt a módot érinti, ahogyan az elbeszélés tör-
ténik - s végül is épp a hang által. Genettenek a megélt beszéddel kapcsolatos megfontolásaiban 
ez áll: „tudjuk, milyen hasznos volt Flaubert számára e kétértelműség, ami lehetővé tette számá-
ra, hogy saját beszédében - anélkül, hogy teljesen kompromittálná, de anélkül is, hogy tökélete-
sen ártatlannak nyilvánítaná - alkalmazza ezt az egyszerre taszító és megragadó idiómát, mely a 
Másik nyelvét ábrázolja." (GENETTE: Die Erzählung. 123. - kiemelés általunk.) A 'másik nyelve' kife-
jezés könnyen származhat Bahtyintól. Egyébként e helyen természetesen meg kell állapítanunk, 
hogy Genette véglehajtja a narratív diskurzus elbeszlélő-instanciájától a szerző Flaubert-hez törté-
nő ugrást - és egyébként ebben az összefüggésben is megfelel Bahtyin eljárásmódjának: Ugyanis 
a genette-i utalás az ez által elért hatásra — (mint a Másik beszédének semleges visszaadása és a 
kompromittálás közötti váltás - végső soron a regény mint regény eljárásmódjára irányul. A meg-
élt nyelvbe átemelt 'kétszólamúság' így eszközzé válik a szerző Flaubert számára, intenciója meg-
valósítása érdekében. 

109 Vö. az átélt beszéd problémájához Fotis JANNIDIS: Wer sagt das? Erzählen mit Stimm Verlust. In 
Slimme(n) im Text: narratologische Positionsbestimmungen. 151-165. 
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kölcsönös függőségi viszonyok jelentkeznek, kifogásolható egy a precizitásra tö-
rekvő tudományosság keretein belül, viszont egy irodalom-értelmezési keretben, 
mely, „eltér a diszkurzív beszédtől",110 az irodalom konstitutív elemeként elfogad-
ható: a hang 

„tehát az a kategória , me lyben m e g f o r m á l ó d i k az i rodalom pol ivalenciá ja és sok je len-
tésessége. Csak ahol a szerző h a n g j a nem egyide jű a szöveg hang jáva l , van szó az iro-
d a l o m hang j á ró l . A nyelv és az írás, az áll í tás és a nyom, az é rzéke lhe tő és az olvasat , 
a reprezentác ió és a hiány, a je l és a k imondha t a t l an [. . .] me t s zé spon t j án fejti ki ha tásá t 
a h a n g , és sajátos f o r m á t kölcsönöz neki" . 1 1 1 

Ez nemcsak az 'irodalom hangjára' érvényes, hanem a 'szövegben lévő hang(ok)-
ra' is. A fogalmiság metaforikája azt implikálja, hogy az elemzésben a beszédaktus 
tér-időbeli elhelyezésének 'hang' kategória alatt rendszerezett aspektusai Genette 
szerint nem szükségszerűen, de lehetséges módon köthetőek egy személy szerint 
azonosítható beszédinstancia képzetéhez. A szöveg beszédinstanciája ezután figu-
ratív szubjektumként lesz olvasható. De, még ahol nem is ez az eset, a szöveget 
érthetjük egy 'hang' nyomaként, mely alkotórésze a szubjektivitás és az intencio-
nalitás implikációinak - és ez leltet akár tisztán retorikai funkció. 

Németből fordította Gyurácz Annamária és Mitnyán Lajos 

1111 W E I G E L : Anmerkungen zur Differenz der différance. 1 2 4 . 
111 Uo. - A tisztesség kedvéért jegyezzük nteg, hogy a „törvény és misztérium" ellentétének kihagyá-

sa az idézetből épp azt fogja át, ami számunkra a szövegbeli hangra történő alkalmazás szempont-
jából mégis csak túl megragadhatatlan maradt, míg a többi ellentét kimondottan megfelel a tény-
állásnak. 



Bernáth Árpád 

RETORIKAI MŰFAJELMÉLET ÉS KONSTRUKTIVISTA HERMENEUTIKA 

Egyes narratológiák esetén „óhatatlanul a ptolemaioszi rendszerre kell 
gondolnunk, mely ahhoz, hogy működőképes legyen, oly sok kiegészítést 
igényelt, hogy végül is célszerű volt lemondani róla. A kérdés csak az, hogy 
ki Ptolemaiosz - hiszen mindenki szívesen tartja magát Kopernikusznak".1 

A narratológiának, mint az irodalomelmélet részének, bizonytalan a státusa. Mi 
célt szolgálnak terminusai? Olyan fogalomrendszer kidolgozása-e a feladata, mely-
nek segítségével a „szépirodalmon" belül elhatárolhatók és leírhatók az egy műnem-
hez tartozó alkotások, vagy egy olyané, amely lehetővé teszi az összes lehetséges 
elbeszéléstípus természetének leírását, függetlenül az alkotások műnemi besoro-
lásától? Alkalmasnak kell-e lenni fogalomrendszerének arra is, hogy segítségével 
megmagyarázhassuk az elbeszélésre épülő szépirodalmi szövegek felépítését? A nar-
ratológia problémamezejét ugyanakkor nemcsak ezen, a műfajelmélet és a reto-
rika, a poétika és a hermeneutika között feszülő, nehezen behatárolható erőtér-
ben kell meghatároznunk. Művelői gyakran magukra vállalják azt a feladatot is, 
hogy a fikcionális elbeszélés faktuális elbeszélésből való levezetésével (történjék 
ezen levezetés keletkezéstörténeti vagy rendszerelvű keretben) megválaszolják az 
elbeszélő művészet gyökereire, létrejöttére és további fejlődési lehetőségeire vo-
natkozó kérdéseket - legyen bár szó az általában vett elbeszélő művészetről, vagy 
annak egyes artefaktumairól. 

A narratológia főáramához tartozó munkák többnyire a diszciplína elnevezé-
séhez igazodva próbálják megoldani a fenti feladatokat: minden esetben a narrá-
ciót tekintik azon alapnak, amelyre a narratológia jól meghatározott terminoló-
giai rendszere felépítendő. Gérard Genette narratológiai írásai kétségkívül ezen 
álláspont egyik legdifferenciáltabb kidolgozását nyújtják. A 19. század végétől 
egyre nagyobb számban megjelenő - az új médiumok felfedezése (film, hangjá-
ték), a régiek lehetőségeinek kibontakozása (a regényírás új technikái), valamint 
a kutatási horizont kitágulása (népmese, mitikus népköltészet) által is ösztönzött 
- narratológiai munkák kritikus feldolgozásával Genette finom megkülönbözte-

1 Gérard GENETTE: Neuer Diskurs der Erzählung (Nouveau Discours du Récit). In Gérard G E N E T T E : 

Die Erzählung (Szerk. Jochen VOGT. Franciából fordította .Andreas KNOP) München, 1994. 243. 
(A továbbiakban GENETTE: Die Erzählung.) 
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tésekre alkalmas, jelentős leíró potenciállal rendelkező terminusok rendszerét al-
kotta meg.2 

Elméletének mindamellett van néhány olyan terminusa, mint például a 'foka-
lizáció' (focalisation) vagy a jelen kötet tárgyát is képező 'hang' (voix),3 amely a 
genette-i narratológia recepciójában többértelműnek és homályosnak bizonyult. 
Az én vizsgálódásaim célja eltér a recepció ezen általános irányától. Meggondo-
lásaim középpontjában nem az a kérdés áll, hogy mennyire világosak és egyértel-
műek Genette rendszerének egyes terminusai, vagy mennyire tehetők elméleté-
nek keretein belül világosabbakká és egyértelműbbekké. Azt szeretném tisztázni, 
hogy megszüntethető-e Genette rendszere által a narratológia bizonytalan státusa? 
Össze tudjuk-e kötni ezen rendszer segítségével azokat a kérdésköröket, amelye-
ket a legtöbb narratológia érint, és - ha szükséges - meg tudjuk-e egyértelműen 
határozni a közöttük lévő kapcsolatot? A vázolt feladat megoldásához jelen dol-
gozatban három lépésben próbálok hozzájárulni. 

Először is saját téziseimet megfogalmazva kritikusan reflektálok Genette rend-
szerére, majd amellett érvelek, hogy a francia szerző irodalomelméleti teljesítmé-
nye főleg a retorika terén értékelendő. Ahhoz, hogy egy narratológiai elmélet a 
retorikáin túl hermeneutikai kérdésfeltevéseket is lehetővé tegyen, ki kell iktatni 
a 'narrációt' mint központi kategóriát, és helyére a 'konstrukció' kategóriáját kell ál-
lítani. Ezt az elgondolást Genette (és a narratológia fő áramát képviselő teoretiku-
sok) elmélete szempontjából akár „kopernikuszi fordulat"-ként is értelmezhetjük. 
Nem arra teszek ugyanis javaslatot, hogy az elmélet alapvető összetevőit más alko-
tórészekkel helyettesítsük. Javaslatom a klasszikusan (és Genette által is) 'narráció'-
nak nevezett folyamat és e folyamat meghatározó komponensei közötti hierarchia 
újradefiniálására, valamint a komponensek elnevezésének megváltoztatására irá-
nyul. Az átnevezések révén megszabadulhatunk azoktól a zavaró, a tényleges vi-
szonyokat elfedő képzetektől, amelyeket a régi elnevezések elkerülhetetlenül fel-
idéznek. Az átrendezett elméletben a 'konstrukció' ugyanúgy szövegelőállítási 

folyamatot jelöl, miként Genette teóriájában a 'narráció'. De más képzeteket, s ez-
által más előfeltevéseket kapcsolhatunk a szövegelőállítási folyamathoz, ha konstruk-
ciónak, és nem narrációnak gondoljuk el. A hétköznapi narráció analógiájára el-
gondolt irodalmi narráció klasszikus elméletei többnyire még akkor is feltételezik 
egy történet előzetes létezését, ha a történet részben vagy teljesen fiktívnek tekin-
tendő. Ezzel szemben az irodalmi konstrukció elmélete a történet építkezési szabá-
lyainak és anyagának meglétét feltételezi, melyek segítségével absztrakt történetek 
alkothatók. Ez a megközelítés akkor sem vezet ellentmondáshoz, ha az építkezési 

2 Vö. Discours du Récit (Diskurs der Erzählung) és Nouveau Discours du Récit (Neuer Diskurs der Erzäh-
lung) a német fordítás - G E N E T T E : Die Erzählung - nyomán. A továbbiakban a terminológia vissza-
adásakor az alábbi áttekintő munkát használjuk: BERNÁTH Árpád-ŰROsz Magdolna-RADEK Ti inde-
RÁcz Gabriella-TóKKi Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Digitális tananyag. 
Bp., 2006. 

3 Andreas Bt.öNDORN-Daniela LANG ER-Michael SCHEFFEL (szerk.): Stimme(n) im Text. Narratologische 
Positionsbestimmungen. Berlin, New York, 2006. (Narratologia. Contributions to Narrative Theory/ 
Beiträge zur Erzähltheorie, Bd. 10.) 
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szabályok a narráció szabályait követik, vagy bebizonyosodik, hogy egy absztrakt 
történet egyes elemeinek vagy akár az egész történetnek tapasztalati világunkban 
fellelhető megfelelői is vannak. 

Dolgozatom második felében arra mutatok rá, hogy az irodalomelmélet alap-
jaként érvényesítendő konstrukciós elv már Arisztotelész Poétikájában fontos sze-
repet kapott. Arisztotelész nyomdokaiba lépve Gottlob Frege a 19. század végén 
olyan szemantikát alkotott, mely - megfelelő módosításokkal és kiegészítésekkel 
- alkalmasnak látszik arra, hogy ellentmondás nélkül megmagyarázza a konst-
rukciós szabályok, valamint egy bizonyos szövegosztály elemeinek és e szövegek 
lehetséges referenciáinak egymáshoz való viszonyát. 

A harmadik részben a kidolgozott koncepció alkalmazhatóságának és produk-
tivitásának rövid próbájára kerül sor: Heinrich Böll Egy bohóc nézetei (Ansichten eines 
Clowns) című regényének egyes aspektusait és szöveghelyeit vizsgálva arra kere-
sem a választ, hogy az itt képviselt elméleti felfogás képes-e a művet illetően új 
kérdéseket felvetni és ezáltal új felismerésekhez elvezetni. 

1. Javaslat a narratológia „kopernikuszi fordulatára" 

Genette irodalomelméleti írásai olyan terminusrendszert bocsátanak rendelkezé-
sünkre, amely elsősorban a lehetséges narrációk természetének leírására alkalmas. 
A narráció (narration) Genette megfogalmazásában az alkotó elbeszélő eljárást, tá-
gabb értelemben a valós és fiktív elbeszélő helyzet egészét jelenti, amelyben az eljá-
rás is benne foglaltatik. Eredményét Genette 'elbeszélésnek' (récil) nevezi. Az elbeszé-
lésnek egy olyan történetet (histoire) kell bemutatnia, mely kezdő- és záróállapottal 
rendelkező eseménysorkent definiálható. A vázolt összefüggésben akkor beszélhe-
tünk eseményről, ha a történet legalább egy szereplőjének állapotában változás kö-
vetkezik be. 

Célravezető itt leszögezni, hogy az ily módon értelmezett narráció olyan elbe-
szélőt feltételez, akinek (a) közvetlen tapasztalata vagy mások elmondott tapasztala-
tai alapján előzetesen ismernie kell egy történetet és (b) birtokolnia egy jelrendszert, 
melynek segítségével a történet bemutatható. Minden (jelek segítségével történő) 
bemutatás szükségszerűen a prezentálandó jelenség bizonyos aspektusaira korláto-
zódik. A narráció célja, hogy a történet ezen jelek révén megragadható aspektu-
sairól információkat rögzítsen. A narráció természetének leírásával alapvetően a 
narráció retorikai minőségét tudjuk megragadni, mely jelen összefüggésben azzal 
mérhető, hogy az alkalmazott elbeszélésmód mennyiben járul hozzá a közvetí-
tendő információk meghatározott célból történő átvitelének sikeréhez. A siker 
természetesen függ a befogadó hermeneutikai Jé/készültségétől is, nevezetesen attól, 
hogy milyen mértékben ismeri a közvetítésre használt jelrendszert és a korrekt 
narráció lehetséges felépítésére vonatkozó szabályokat. 

Nevezzük mostantól egy T történet bizonyos aspektusainak nyelvi bemutatá-
sát a történet M modelljének, a modell megalkotóját pedig К konstruktőrnek, hogy 
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megszabaduljunk azoktól a szuggeszüóktól, amelyek a 'narráció', 'elbeszélés', 'nar-
rátor' stb. megjelölésekből származnak. Egy modell, mint minden jeltípus, vala-
mi más helyett áll; egy történet szemantikai modellje a történet szereplőinek és tár-
gyainak számát, illetve ezek bizonyos attribútumait adja meg, melyekből legalább 
egy tényezőnek legalább egy alkalommal meg kell változnia. Egyetlen T történet-
hez mint modelleredetihez több eltérő, de helyesen megkonstruált modell is készíthe-
tő (Mj 2 ••• n)i ez esetben az egyes modellek a történet különböző aspektusait mu-
tatják be. Azonos eredetiről akár egyazon konstruktőr is készíthet különböző 
modelleket. 

A modell akkor van helyesen felépítve és akkor reprezentálja eredetijét, ha és 
amennyiben megfelel annak. Ha a befogadók (a továbbiakban: az „informálan-
dók") nem rendelkeznek ugyanazokkal a tapasztalati lehetőségekkel, mint a konst-
ruktőr, bizalommal kell lenniük az iránt, hogy a rendelkezésükre álló modell mint 
információhordozó helyesen konstruált és a modelleredetinek bizonyos vonatko-
zásokban valóban megfelel. Ez az előítélet (akár a bizonyossággal határos valószí-
nűségig is) felerősíthető olyan egymástól függetlenül felépített modellek által, 
amelyek egyazon modelleredeti különböző modelljeinek tarthatók. Másrészről: a bi-
zalom (a bizonyossággal határos valószínűtlenségig) meg is gyengíthető, ha a külön-
böző modellek, amelyekről feltételezhető, hogy konstrukciójuk alapja ugyanazon 
eredeti volt, olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy lehetetlen őket ellent-
mondás nélkül egyetlen eredetire visszavezetni. Természetesen egyetlen model-
len belül is felléphetnek ellentmondások, ha a modell egyazon esemény vagy ese-
ménysor személyeinek, tárgyainak számát vagy attribútumait illetően egymással 
összeegyeztethetetlen információkat tartalmaz. Akkor is megbízhatatlannak bizo-
nyul egy modell, ha a konstruktőr az informálandók vélekedései szerint nem ta-
pasztalhatta meg a modell által közvetített információkat, ha tehát az ábrázolás 
helyessége meglátásuk szerint csak véletlenszerűségen alapul. (A modellvizsgálat 
ezen módjai megszokottak például a történészek és bírók körében: ők intézmé-
nyi keretek között gyűjtenek információkat történetekről mint modell-eredetikről, 
hogy aztán vélelmezett szemantikai modelljeiket a hiteles ábrázolás feltételeinek 
megléte és az ábrázolás koherens volta szempontjából megvizsgálják.) A hitelte-
len vagy inkoherens narráció (mint modell-előállítási eljárás) „retorikai teljesít-
ménye" abban áll, hogy megrendíti a modell értékelőinek a modell helyességére 
vonatkozó előítéleteit. Van azonban olyan eset, amikor egy modell konstrukciójá-
nak helyessége akkor sem kérdőjelezhető meg, ha a közvetített információk kö-
zött nincs koherencia. Előfordulhat ugyanis, hogy a modelleredeti kívül esik a ra-
cionális megismerés területén, illetve olyan jelenség modellezéséről van szó, 
amelyhez csak a modellalkotó férhet hozzá. J ó példa erre a konstruktőr álmának 
vagy képzeletvilágának modellje, mivel azok az eseménysorok, amelyek egy sze-
mély belső világának termékei, nincsenek alávetve a külvilág eseményeit megha-
tározó kritériumoknak. Ez esetben csak maga az alkotó képes modell és modell-
eredeti viszonyáról kijelentéseket tenni. A megítélhetetlenség egy másik típusa 
akkor lép fel, ha a modelleredeti hozzáférhetősége időben korlátozott, mint ahogy 
ez például jövendölések esetében fennáll, vagy modális megkötésektől függ, mint 
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például feltételezett történések esetében. A modell és modelleredeti viszonyának 
különböző lehetőségeire épül a hazugság is, melynek modelleredetije csak az elbe-
szélő belső világában létezik, felen keretek között a hazugságot a megmintázott 
modelleredeti ontológiai státusának meghamisításaként definiálhatjuk. Hazug az 
a modell, mely a belső világ történéseit a külső világ eseményeiként jeleníti meg, 
vagy a belső világ történésének létformáját meghamisítja (például a képzelet ter-
mékét az álom termékének mondja). 

Azokat a konstrukciókat, amelyek kivonják magukat az informálandók ellen-
őrzése alól és sem a modell és modelleredeti összevetését, sem a modellépítés kohe-
rens voltának felülvizsgálatát nem teszik lehetővé, olyan történetek modelljeiként 
foghatjuk fel, amelyek kizárólag a konstruktőr képzeletvilágában vannak jelen. 
Amennyiben az informálandók felteszik, hogy az érintett modellek a modellere-
deti bemutatott aspektusait helyesen vázolják fel, akkor elsődlegesen az alkotó 
képzeletvilágával kapcsolatosan jutnak információkhoz. Az ilyen jellegű konstruk-
ciók, mint az individuum képzeletvilágának működését dokumentáló anyagok, 
a pszichológia vizsgálati tárgyaivá válhatnak. 

Mint ismeretes, a nyelvi műalkotásokra általában, így azokra is, amelyek - mint 
a balladák, novellák, elbeszélő költemények, kisregények, regényciklusok, drámák 
- egy történetet mutatnak be, az a poetológiai konvenció érvényes, hogy nincse-
nek alávetve sem a modell és modelleredeti összevetése általi kontrollnak, sem a 
koherens modellépítés azon szabályainak, melyet a valós kommunikációs helyzet 
a sikeres információcsere érdekében megkövetel. Ugyanezen konvenció azt is ki-
zárja, hogy a cselekményábrázoló modellek kutatói a pszichológus pozícióját fog-
lalják el. A pszichológus szokásos megközelítése, miszerint a modellek ezen sajátos 
osztálya csupán az alkotó képzeletvilágában megjelenő egyedi események sorát 
tükrözi bizonyos aspektusokból, nem alapozhat meg egy önálló tudományt, a szép-
irodalomét. A cselekményábrázoló szépirodalom körébe vont modellek vizsgála-
ta csak akkor válhat önálló tudományággá, ha az irodalomtudós vizsgálatának 
tárgyául a modelleket mint alkotójuk specifikus igazságok felismerésére irányuló és 
nem egyetlen személy belső világának megjelenítésére szorítkozó konstrukcióját 
tekinti. A műalkotás mint modell által felismerhető specifikus igazságok szoros 
összefüggésben állnak azokkal a szabályokkal, melyek a modell konstrukcióját 
meghatározzák: egy absztrakt történet helyes modelljének felépítését ugyanis -
szemben a nem szépirodalmi konstrukciókkal - nem az ábrázolt történet irányít-
ja! A megkonstruált modell ugyan megegyezhet a szerző belső világában létező 
történet egyes aspektusaival, és előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a konstruk-
ciónak a megtapasztalható külvilágban is lehetnek megfelelői. Mégis helytelen 
lenne ebben az összefüggésben a képzeletbeli történetet vagy annak esetleges 
külvilágbeli megfelelőit modelleredetinek nevezni, mivel ezek a konstrukció folya-
matát nem szabják meg, legfeljebb - egyes esetekben - csak interpretálják. Ebből 
kifolyólag az absztrakt történet modelljének lehetséges külvilágbeli megfelelőit 
jelen kontextusban nem 'modelleredetinek', hanem 'interpretamensnek' nevezzük. 
Az ábrázolt összefüggésben a szépirodalmi modellek konstrukciójának sajátossá-
ga mindenekelőtt abban áll, hogy a konstrukciót nem egy interpretamens, ha-
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nem egy lehetséges világ lehetséges eseményeit megteremtő és összekapcsoló szabályrendszer 
irányítja. Az, hogy egyáltalán mi lehetséges, az attól a specifikus, a modellhasz-
náló által meghatározandó tezaurusztól függ, mely „építődobozként" tartalmazza 
az adott típusú történet megalkotásához szükséges szubsztrátumokat, attribútu-
mokat és kapcsolási szabályokat. Ennek értelmében egy modell konstrukciójának 
szükséges feltétele az események konstruálására alkalmas tezaurusz megléte, 
mely lehetővé teszi, hogy a konstruktőr cselekvőket és a cselekvők tárgyi világát bizo-
nyos aspektusból bemutató jelek segítségével zárt eseménysort alkosson meg. A konstruk-
ció ezen t ípusának specifikus célja az, hogy a modellfelhasználókat a bemutatott 
történetben érvényesülő szabályokról (posztulátumokról, axiómákról, definíciókról) 
informálja. A konstrukció retorikai természetét alapvetően a megalkotottságban 
érvényesülő szabályok felismerhetősége határozza meg. 

A konstrukció által az informálandóknak szolgáltatott sajátos igazságok tehát 
elsődlegesen olyan szabályok, amelyek alapján a bemutatott történet koherensen 
megkonstruált modellnek bizonyul. Ha egy modell felépítése koherens, akkor az 
egyben helyes is, mivel a modell létrehozásánál sem a szerzőre vonatkozó megta-
pasztalhatóság, sem a tapasztalati világgal szembeni ellentmondás (valamely in-
terpretamenssel való hiányzó vagy lehetetlen megfeleltethetőség) nem mérvadó. 
A konstrukció szabályait a szerző általában sem magában a műben, sem az alko-
tásához fűzött esetleges kommentárjaiban nem, vagy csak részlegesen bocsátja ren-
delkezésünkre. Ez érthető, hiszen a konstrukciónak nem előfeltétele mindazon 
szabályok explicit ismerete, amelyek alkalmazására a modellalkotásban ténylegesen 
sor kerül. A konstrukció szabályainak felismerése az irodalomtudomány célja és 
feladata. E feladat az értelmező részéről feltételezi a modellalkotó által használt 
jelrendszer birtoklását, továbbá koherens modellek megalkotását biztosító szabá-
lyok típusaira vonatkozó ismeretek és a módszeres kutatás folytatásához szüksé-
ges képességek meglétét. 

Összegzésként elmondható: egy természetes nyelvi jelrendszer segítségével lét-
rehozott alkotás egy T történet M szemantikai modelljének tekinthető. A történe-
tet megjelenítő modellt, mint az irodalomtudomány tárgyát, abból a szempontból 
is meg kell vizsgálni, hogy milyen konstrukciós szabályrendszer alkalmazásával 
állítható elő. Egy Mj irodalmi modell által bemutatott eseménysor akkor sem mi-
nősíthető a modell eredetijének, ha Mrtői függetlenül is megtapasztalható. Eb-
ben a kontextusban olyan már előzetesen adott, merev interpretamensnek tekin-
tendő, mely hozzáférhetősége és egyedisége által lehetővé teszi az alkalmazott 
szabályrendszerre való visszakövetkeztetést. Ez a szemlélet átrendezi a narráció 
genette-i komponensei közti függőségi viszonyokat, és láthatóvá tesz egy kompo-
nenst, a tezauruszt, mely Genette elméletében csak látensen van jelen. Genette 
„a narratológia egyes nehézségeinek [forrását] abban a konfúzióban"4 látta, amely 
az elbeszélés' (récit) kifejezés többértelműségéből fakad, s mely többértelműség 
más nyelvek megfelelő kifejezésének - többek között a magyar 'elbeszélés'-nek is -

4 GF.NETTE: Die Erzählung. 1 5 . 
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sajátja. A többértelműség azért különösen zavaró, mert egy narratológiai mun-
kában a kifejezés valamennyi jelentésére szükség van: az elbeszélésre mint „szö-
vegalkotási folyamatra", mint „a szövegalkotási folyamat eredményére" és mint 
„történetre" egyaránt. Ezért csak egyetérteni lehet Genette-tel, ha az 'elbeszélés' 
(récit) helyett mindenkor a 'történet' (histoire) kifejezést használja, amikor „reális 
és fiktív események sorrendjéről"5 van szó. Amikor pedig azt az aktust kell jelöl-
nie, melynek során valaki valamit (valakinek) elbeszél, a 'narráció' (narration) ki-
fejezéssel él. Magát az 'elbeszélés' (récit) kifejezést csak azokra az esetekre tartja 
meg, amikor az irodalmi művek bizonyos osztályát kívánja megnevezni. Elméle-
tének koherenciáját így nem az alapvető terminusok egyikének többértelműsége 
veszélyezteti, hanem az a meghatározás, mely a történetet „reális és fiktív esemé-
nyek sorrendjeként" határozza meg. A koherencia csak a meghatározáshoz fűzött 
számos kiegészítés révén menthető meg. Annak a kérdésnek a megválaszolása, 
hogy egy történet létmódját tekintve reális-e vagy fiktív, más jelentőséggel bír 
azokban a diszciplínákban, amelyek egy szemantikai modell helyességét főként 
a korrespondencia-elv alapján kívánják megválaszolni. Az irodalomtudományban 
és az irodalomtudományhoz hasonló diszciplínákban az ontológiai kérdés másod-
lagos, mivel sem a modell és modelleredeti hiányzó korrespondenciájának meg-
állapítása, sem a korrespondencia megteremtésének elméleti lehetetlensége nem 
elegendő ahhoz, hogy megkérdőjelezze az irodalmi elbeszélés sajátos hitelessé-
gét, mely megismerés-közvetítő képességének előfeltétele. Másfelől az sem köl-
csönöz szépirodalmi hitelességet egy történetet megjelenítő modellnek, ha a kor-
respondencia-elv alapján helyesnek bizonyul. A történetírásban, szociológiában, 
újságírásban és ehhez hasonló diszciplínákban elengedhetetlen ez a helyesség. 
Szépirodalmi alkotások esetében azonban a hitelesség kizárólag a tezauruszból ve-
zethető le, melynek tartalmát - a már előzetesen létező, merev interpretamenseket 
denotáló jeleket is - azok a lehetőségek határozzák meg, ahogy egy sajátos mó-
don ábrázolt specifikus történet felépíthető. A „kopernikuszi fordulat" akkor vá-
lik teljessé, amikor elfogadottá válik: az irodalmi narráció sajátos természetét nem 
egy már előzetesen létezőként elgondolt történetre vonatkoztatva határozhatjuk 
meg. A narrációt és az általa ábrázolt absztrakt történetet azon konstrukciós le-
hetőségek determinálják, amelyeket a modell elkészítésekor a szerző rendelkezé-
sére álló specifikus tezaurusz tartalma megenged. 

A 'narráció' 'konstrukció' általi és az 'elbeszélés' 'modell' általi felcserélése ezen 
klasszikus kifejezések szuggesztív erejét hivatott semlegesíteni, mely különösen 
erős, mikor e szavak szokásos használatának történetéből táplálkozik. így például 
az 'elbeszélés' mint irodalomtudományi műfajmegjelölés azt sugallja, hogy az ezen 
műfajhoz tartozó szövegek létrejötte narrációnak köszönhető. E benyomást tovább 
erősítheti, hogy nem is látjuk különösebb okát annak, hogy az érintett irodalmi 
műfajt keletkezéstörténetileg ne az elbeszélés aktusából, a narrációból vezessük 
le, és hogy az irodalmi modellek mint konstruktumok természetesen imitálhatják 

5 I. Ш . 14. 
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is a koherens narrációt. A modell kvalitásai ugyanakkor nem ebből a körülmény-
ből származnak, mivel az irodalmi produktum lehetséges értékét sem a harmo-
nikus narráció tökéletes imitációja, sem a narráció jegyeinek teljes hiánya nem 
befolyásolja. 

2. Az irodalmi konstrukció elméletének szemiotikai alapjai 

A „kopernikuszi" felfogás, miszerint az eseményeket ábrázoló irodalom szabályok 
által irányított történetkonstrukció eredménye, egyidős Arisztotelész Poétikájával, 
pontosabban fogalmazva: ez a felismerés összhangban áll a Poétika egy lehetséges 
értelmezésével, még akkor is, ha annak recepciója - miként azt az egymástól tar-
talmilag eltérő fordítások is tanúsítják - nem mindig érzékelteti ezt az összhangot. 
Jelen dolgozat keretében lehetetlen a Poétikát, mint irodalmi történetek nyelvi 
konstrukciójának elméletét részletekbe menően revízió alá vetni és az itt bemu-
tatott felfogás arisztotelészi alapjait bemutatni. Meg kell elégednünk azzal, hogy 
a Poétika azon tételeire utaljunk, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak a teljes 
mű konstrukcióelméleti felülvizsgálatához. 

Mint ismeretes, Arisztotelész a művészetet általában véve jelrendszerek segít-
ségével történő mimésziszként határozza meg, írásának a művészeteken belüli szű-
kebb tárgyát, mely „történetesen mindmáig névtelen",1' pedig azáltal specifikálja, 
hogy az jelrendszerként a nyelvet használja, és kizárólag ezzel az ábrázolási esz-
közzel is boldogul. A Poétikában azonban a mimészisz fogalma két jelentésben is 
használatos. Történeti kontextusokban eredeti minták alapján történő modellal-
kotástjelöl, ebben a használati környezetben tehát az „utánzásnak" feleltethető 
meg. Arisztotelész megfogalmazásában: „A költői tevékenységet egészében, nyil-
vánvalóan, két ok teremtette meg, éspedig két természeti ok. Az emberekkel 
ugyanis gyermekségüktől fogva velük született az utánzás [...] és az, hogy mind-
nyájan örömüket lelik az utánozmányokban.'"7 Arisztotelész szerint az öröm érzése 
akkor is jelentkezik, ha maga a modelleredeti boldogtalanságot okozna (ez a meg-
figyelés a művészet lehetséges hatásainak meghatározásánál is releváns). Poetoló-
giai kontextusokban a 'mimészisz' egy szemantikai modell (müthosz) létrehozását 
jelenti, mely események (pragmata) jól definiált szabályok alapján történő össze-
kapcsolásávaljön létre és egy történetet (praxisz) ábrázol, vagyis egy a fentiekben 
bevezetett értelemben vett konstrukciót jelöl. A poétika ugyanis, mint irodalmi 
konstrukciók készítésének tana,8 arra a kérdésre keresi a választ, „miképpen kell 

6 ARISZTOTELÉSZ: Poétika. (Fordította R I T O Ó K Zsigmond) Bp., 1997. 2 1 . (47b9). ( A továbbiakban ARISZ-

TOTELÉSZ: Poétika.) 
7 I. m. 27. (48b4). 
s Itt jegyezzük meg, bogy a név, amellyel Arisztotelész elméletének tárgyát jelöli, az б elméletéig nem 

létezett az ógörögben. A jelen tanulmányban használt fordítás 'költészetnek', vagyis 'poiesis'- nek tol-
mácsolja, melynek alapjelentése „készíteni", latin jövevényszóval kifejezve „konstruálni". A 'poiesis' 
ógörög szó ezen jelentése azért szorult a recepció során háttérbe, mert a latin fordítások nem he-
lyettesítették a latin szókincs megfelelőjével, hanem meghagyták a 'poesis' formát. 
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összeállítani a meséket [eredetiben: müthosz], ha a költői alkotás szép és j ó akar 
lenni".9 Fontos leszögezni, hogy Arisztotelész szerint a szabályokon alapuló müthosz-
konstrukció nem zárja ki egy már előzetesen adott merev müthoszinterpreta-
mens meglétét. Miként az esetleges félreértéseket elkerülendő írja: a költő - ógö-
rögül: poietés, vagyis „készítő", „konstruktőr" -

„[. . .] n e m kevésbé köl tő [konstruktőr] akkor sem, ha t ö r t éne t e sen meg tö r t én t do lgoka t 
fo rmá l is kö l t eménnyé , hiszen semmi akadálya , hogy a m e g t ö r t é n t dolgok közül n é m e -
lyek o lyanok legyenek, amilyen dolgok a valószínűség szerint t ö r t énnek meg, azaz lehet-
séges, hogy m e g t ö r t é n j e n e k - és enny iben б ezeknek a köl tője [konst ruktőre] ." 1 0 

Ennek az az oka, hogy az, ami valóban megtörtént - ógörögül história, „a megta-
pasztalható dolgokról szerzett ismeret" - a költői tevékenység viszonylatában le-
hetséges vonatkozás csupán, a költészetnek mint modellnek egy interpretamen-
se, hiszen „a költészet (poíesis) inkább az általánosat, a történetírás (história) meg 
az egyedit mondja".11 Az általános, melynek felismerését a költői művek tanul-
mányozása lehetővé teszi, olyan szabályok révén nyilatkozik meg, melyek alapján 
egy adott müthosz összeállítása valószínűnek, mi több, szükségszerűnek tűnik. 
Ami pedig a szükségszerűség szerint történik, az egyben lehetséges is, szemben 
azzal a többnyire véletlenszerű ismerethalmazzal, mely valós személyek ténylege-
sen véghez vitt tetteiről szól. Ezek a tettek legtöbbször olyan egyedi események, 
melyek összekapcsolása még a valószínűség szabályai révén sem tűnik lehetséges-
nek: „[...] cselekvése is sok van egy embernek, amelyekből mégsem lesz semmi-
lyen egységes cselekvés [praxiszj."12 A szabályok szerinti konstrukció és a müthosz 
egysége azonban kölcsönösen feltételezi egymást. A szabályok betartása révén el-
érhető koherencia felülírja a tapasztalat vagy a nyelv szokásos használata fényé-
ben hibának tetsző dolgokat, hiszen a helyesség 

„ n e m ugyanaz a pol i t ika [politiké] és a költői művészet , vagy bá rmi más szakma [tekhné] 
és a költői művészet ese tében . [. . .] Ha [a költő] lehe te t lensége t alkot [ lehe te t lenséget 
választ u tánzása tárgyául], h ibát követ el. [Műve] mégis helyes, ha célját e lér i ." 1 3 

9 ARISZTOTELÉSZ: Poétika. 19. (47a9). 
1 0 I . m. 47 k. (51b30). Olof G K . O N fordítása A következőképpen tolmácsolja az eredetit: „Auch wenn 

es sich trifft, dass er [der Dichter] über wirklich Geschehenes dichtet, ist er darum nicht weniger 
Dichter. Denn zuweilen kann wirklich Geschehenes dem entsprechen, was wahrscheinlich und 
möglich gewesen wäre, insofern kann auch jenes als Werk des Dichters gelten." ARISTOTELES: Poetik. 
(Übers, v. Olof GIC.ON) Stuttgart, 1961. 37. Lásd továbbá A legfrissebb angol fordítást is: „So even 
should his poetry concern actual events, he is no less a poet for that, as there is nothing to prevent 
some actual events being probable as well possible, and it is through probability that poet makes 
his material from them." ARISTOTLE: Poetics. (Ed. and transl. by Stephen HALLIWEI.L) Gambridge 
(Massachusetts), London 1999. 62 k. 

1 1 ARISZTOTELÉSZ: Ibétika. 4 5 . ( 5 1 B 7 ) . 
12 I. m. 43. (51al8). 
13 I. m. 105. (60Ы5) és (60b25). 
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A fenti belátás, miszerint egy történetmodellként felfogott szöveg absztrakt tör-
ténetek előállítására szolgáló szabályok alapján alkotott konstruktumként és egy már 
eleve meglévő eredeti utánzataként egyaránt elgondolható, egy módosított Frege-
szemantika segítségével írható le a legpontosabban. Arisztotelész költészetfelfo-
gásának Frege szemantikai szemléletével való ezen összekapcsolását, azaz a Poétika 
egyes tételeinek Frege szemantikai koncepciója segítségével történő pontosítását 
több dolog is megalapozza - nem utolsósorban az a tény, hogy a költészetet, még 
ha különböző szinteken is, mindkét logikus a matematikával is összefüggésbe 
hozhatónak tartja. Arisztotelész a konstrukció két területét a szépség fogalma 
alapján kapcsolja össze, melyet a költői és matematikai konstruktumok „nagysá-
guk", „rendezettségük" és „zártságuk" által birtokolnak.14 Frege szerint a két te-
rületetjelrendszereik alapvető különbözősége elválasztja egymástól, míg ugyanis 
a matematika jelei valódi jelek, addig a költészetben használtak csupán annak 
látszanak, vagyis leginkább 'képeknek' (Bilder) lennének nevezhetők.15 Arisztote-
lész szerint a két terület közti különbség egyebek között abban áll, bog)' a mate-
matika rendje statikus, a költészeté viszont, lévén rendezett események ábrázolása, 
dinamikus. Frege nézetei alapján ez az állítás már nem lenne tartható, hiszen sze-
mantikai gondolatainak egyik forrása épp a matematika egy olyan viszonylag új, 
posztarisztotelészi ága, mely egyfajta „eseménymatematikaként" is értelmezhető. 
A matematikai függvények általa bevezetett szemantikai vizsgálatában egy F(x) tí-
pusú függvény, ahol is az 'x' változó egy individuumnév, az 'F(...)' séma pedig egy 
tulajdonság neve helyett áll - egy esemény kezdő állapotához hasonlóan - bizo-
nyos tulajdonságokkal rendelkező individuumot ábrázol, épp csak a komponen-
sek elnevezése - 'argumentum' (Argument), 'függvénykifejezés' (Funktionsausdruck) 
— más. Állapotváltozással já ró esemény (a függvény értékmenete, Wertverlauf der 
Funktion) eszerint akkor következik be, ha az argumentum vagy tulajdonság meg-
változik. Kérdésfeltevésünk szempontjából azonban ezeknél a párhuzamoknál 
nagyobb jelentősége van annak a fogalomrendszernek, melyet Frege a függvény-
formulák elemzése alapján dolgozott ki és mely - állításával ellentétben - az irodal-
mi konstrukciók szemantikai teljesítményének leírására is alkalmas. A Frege-sze-
mantika ugyanis egy szövegszemantikává is kiépíthető sajátos mondatszemantika, 
ahol a matematikai függvénymodellek egy jelrendszer segítségével történő fél-
építését az eseménysorokból álló irodalmi modellek felépítéséhez hasonlóan nem 
egy modelleredeti, hanem egy szabályrendszer irányítja. 

1 4 ARISZTOTELÉSZ: Poétika. 11-14. (50625-51 b35). Lásd továbbá ARISZTOTELÉSZ Metafizikáját-. 1078a36. 
15 „Kívánatos lenne az olyan jeleket, amelyek csak értelemmel bírnak, külön kifejezéssel illetni. Ha 

pl. képeknek neveznénk őket. akkor a színész szavai a színpadon képek lennének, sőt maga a szí-
nész is kép lenne." (jelen dolgozat terminológiájával élve: a színpadon lévő színészek azon indivi-
duumok interpretamensei, akiket a darab absztrakt története megkonstruált.) Vö. Gottlob FREGE: 

Sinn und Bedeutung. Zeitschrift fur Philosophie und philosophische Kritik NF 100. (1892) 34. Jelen 
fordítás közlési helye: Gottlob FREGE: „Jelentés és jelölet." In uó: Ijogikai vizsgálódások. Válogatott 
tanulmányok. (Szerk. MÁTÉ András. Kommentálta RÚZSA Imre. Fordította MÁTÉ András és B I M B Ó 

Katalin) Bp., 2000. 126., 6. lábjegyzet. A fordítás terminológiájától csak a 'Sinn' 'értelemként' való 
visszaadásában térünk el. ( A továbbiakban FREGE: Jelentés és jelölet.) 



Retorikai műfajelmélet és konstruktivista hermeneutika 1 6 7 

Frege a kijelentő mondatok szerkezetét megfelelteti az F(x) függvényformula 
struktúrájának. Meglátása szerint a nyelvészek által 'alanyként' emlegetett mon-
datrész pozíciójában mindig individuumnév áll, melyet ő 'tulajdonnévnek' (Eigen-
name) nevez. A tulajdonnév pontosan egy meghatározott tárgyat (Gegenstand) je-
löl. Azáltal, hogy ez az egy tárgy különböző nevekkel is megnevezhető, könnyen 
belátható, hogy a tulajdonnevek csak bizonyos aspektusokat, az adott egyedi 
tárgy megadásának különböző módjait (Arten des Gegebenseins) fejezik ki. Frege a 
név által jelölt tárgyat 'jelöletnek' (Bedeutung), a jelölt tárgy megadási módját 'ér-
telemnek' (Sinn) nevezi. Az alanyi pozícióban álló tulajdonnév által megjelölt 
tárgyhoz kapcsolt tulajdonságok a fregei terminológiában a 'fogalom' (Begriff) meg-
jelölést kapják. 

„ A j e l j e lö le té tő l és é r t e lmé tő l [valamint a foga lomtó l ] m e g kell k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a hoz-
zá kapcso lódó képze te t [Vorstellung/. Ha a je l j e lö l e t e érzékileg észle lhető tárgy, akko r a 
róla a lkotot t képze tem egykori érzéki benyomása imra és belső vagy külső cselekvéseim-
re való emlékezésből létrejöt t belső kép. [. . .] A képze t szubjektív: az egyik e m b e r kép-
zete n e m egyezik a másik e m b e r képzetével. [ . . .] Tehát a képze t lényegesen k ü l ö n b ö -
zik valamely je l é r t e lmétő l , amely sokak közös t u l a jdona lehet [...].">6 

Míg tehát a jelölt tárgy mindig objektív, addig az általa kiváltott képzet szubjek-
tív, a tulajdonnév értelme pedig - egy modernebb terminussal élve - interszubjektív. 
Egy érzékeinkkel észlelhető tárgyra vonatkozó információ átadása ezért a tárgy je-
lenlétekor az információcsere folyamatában résztvevő személyek érzéki benyomá-
sainak közös halmazától, a tárgy hiányában képzeteik közös halmazának nagysá-
gától függ. 

Már e rövid, Frege szemantikai fogalomrendszerének csak az alapelemeit tár-
gyaló áttekintésből is kiviláglik, hogy e rendszer kizárja a tárgyi vonatkozás nél-
külijeltípusok tételezhetóségét. Hogyan is tudnának bizonyos jelek, nevezetesen 
a fikcionális tulajdonnevek, kizárólag értelmet kifejezni, ha az értelem a tárgy 
megadási módjaként definiált? A rendszer ezen ellentmondása úgy oldható fel, 
ha elvetjük a koncepció azon elemét, miszerint a 'jelölet' és 'tárgy' terminusok re-
ferenciája ugyanaz és különbséget teszünk a j e l szemantikailag meghatározott és 
ontológiailag meghatározható objektuma között. Eszerint egy tulajdonnév meg-
nevez egy jelöletet és kifejez egy értelmet, a tulajdonnévhez rendelhető tárgy pe-
dig vagy csak a jelhasználó mások számára hozzáférhetetlen képzeletvilágában 
létezik, vagy létezik e szubjektív képzeletvilágon kívül is. Ilyeténképp az irodalmi 
szövegekben előforduló tulajdonnevek is (a) vagy csak olyan tárgyakat jelölnének, 
melyek a jelhasználó képzeletvilágában léteznek vagy (b) objektív, de legalábbis 
interszubjektív dolgokat is (re)prezentálnának. 

Ha valaki figyelmeztette volna Fregét arra, hogy a költészetben használt jelek 
kizárólag értelemmel bíró 'képekként' való meghatározása rendszerének ellent-

1 6 FREGE: Jelentés és jelölet. 1 2 2 . 
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mond, több mint valószínű, hogy a német logikus az (a) megoldást választotta 
volna az ellentmondás feloldására. Nem véletlen, hogy a képzetekről is 'belső ké-
pekként' (innere Bilder) beszél, az irodalom alapvető feladatának pedig épp a kép-
zetek megteremtését tartja. Saját megfogalmazásában: „Egy eposz hallgatásakor 
a nyelv dallamosságán kívül csak a mondatok értelme és az ezáltal keltett képze-
tek és érzelmek ragadnak meg minket."17 Amennyiben tehát abból indulunk ki, 
hogy az elmélet logikájának megfelelően minden tulajdonnév egy jelölettel bír, 
akkor az irodalmi szövegek tulajdonneveinek jelöletét a szerző képzeletvilágában 
kell lokalizálnunk. Ez a fajta irodalomfelfogás azonban inkább a platóni, mintsem 
az arisztotelészi szemléletnek felel meg, hiszen a költészet filozofikussága és a tör-
ténetírással szembeni magasabb rendűsége18 helyett inkább annak a valós meg-
ismeréstől való távolságát állítja.19 

Ha ezért az ellentmondás feloldására a második utat választjuk és megenged-
jük, hogy a 'jelölet', illetve 'tárgy' referenciája két különböző dolog legyen, akkor 
Frege fogalomrendszere hirtelen más problematikus feltevésektől is megszabadul 
és az arisztotelészi irodalomszemlélettel is összhangba hozhatóvá válik. Ezt a meg-
oldást Frege alábbi megfontolásai támasztják alá. Frege a számokat egyedi tárgyak-
nak, a tulajdonnevekként felfogott számjelek jelöletének tekinti. Úgy gondolja, 
hogy a matematika pontatlanságai abból származnak, hogy egy „ma nagyon el-
terjedt hajlam miatt" nem vagyunk hajlandók valami olyat „tárgynak [elismerni], 
amit nem lehet érzékekkel észlelni".20 A matematikai vizsgálódás tárgyai termé-
szetesen nem az érzékelhető tulajdonságokkal bíró számjelek, hanem azok jelö-
letei, melyek az érzékelés számára nem elérhetők és kizárólag aritmetikai tulaj-
donságokat hordoznak. Mint írja: „semmilyen, mégoly kiterjedt mikroszkopikus 
vagy kémiai vizsgálat sem tudná" az l-nek azt a tulajdonságát, „hogy önmagával 
szorozva újra önmagát adja" „felfedezni azon az ártatlan ábrán, amit az egy jelé-
nek nevezünk".21 Minden szám kifejezhető különböző számok kombinációjaként 
is. Példának okáért az '1 -И' , a '3-1', a '6:3' stb. a kettő jelei. A kombinációk a tárgy 
különböző aspektusait és felfogási módjait, egyszóval megadásának különböző mód-
jait (értelmét) fejezik ki. Na mármost, amikor Frege egy matematikai függvény 
struktúráját egy (természetes nyelven megfogalmazott) kijelentő mondat szerke-
zetéhez hasonlítja, akkor a mondatban szereplő tulajdonnévhez (például az 'Anglia 
fővárosa' kifejezéshez) egy észlelhető tárgyat (London) rendel.22 E hozzárendelés 
által aszimmetriát hoz létre a matematikai és a természetes nyelvek szemantikai 
rendszerében, mivel a jelek mindkét osztályában elnyom egy-egy - rendszere kü-

17 I. m. 126. 
M ARISZTOTELÉSZ: Poétika. 45. (51b5). 
19 Vö. PLATÓN: Állam. 10. könyv. (595a IT). (Fordította SZABÓ Miklós) In Platón összes művei. 2 . kötet. Euró-

pa, Bp., 649-651. 
20 Gottlob FREGE: „Függvény és fogalom." In uó: iMgikai vizsgálódások. Válogatott tanulmányok. 

(Szerk. M Á T É András. Kommentálta RÚZSA Imre. Fordította M Á I É András és BIMBÓ Katalin) Bp., 
2000. 76. (A továbbiakban FREGE: Függvény és fogalom.) 
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lönböző szintjein elhelyezkedő - pozíciót. A matematika nyelvében nincs szükség 
ajelölet és a tárgy azonosítására, hiszen a 'kettő' számjel jelöletéhez fizikailag lé-
tező interpretamensek is rendelhetők: minden fizikai tárgyakból álló kételemű 
halmaz betöltheti ezt a feladatot. A természetes nyelvekben a tárgy és jelölet azo-
nosítása felesleges: 'Anglia fóvárosá'-nak mint a magyar nyelv egy kifejezésének 
van olyan jelölete is, melyet „nem lehet érzékekkel észlelni",23 nevezetesen az az 
absztrakt hordozó, amelyhez a szövegben az alanyi helyzetben álló kifejezések 
(például 'a brit királyok lakhelye...') értelme és az állítmány (például ' . . . a Temze 
partjain fekszik') által különböző tulajdonságok rendelhetők. Frege rendszerének 
ezen aszimmetriáját úgy tudjuk megszüntetni, hogy a tulajdonnevek által jelölt 
nem észlelhető, absztrakt tárgyakat jelöletként, a tulajdonnevekhez rendelhető 
interpretamenseket, illetőleg a hozzájuk kapcsolandó jeleredetiket pedig tárgyak-
ként definiáljuk. Frege tulajdonnév-meghatározása szerint - a tulajdonnév olyan 
jel vagy jelcsoport, amelynek pontosan egy jelölete van24 - a tulajdonnév valójá-
ban csak kvantál a hozzá kapcsolható értelmek és fogalmak lehetséges hordozói 
fölött. Csak a tulajdonnevek, azok jelöletei és értelmei, valamint az állítmány és 
a fogalmak tartoznak a szemantika területéhez. A tárgyak, legyenek a jelhaszná-
latot irányító eredetik, vagy a jelhasználatot illusztráló interpretamensek, a prag-
matika területéhez tartoznak, mivel egy jelhasználó hozzárendelő tevékenységét 
igénylik. Ezen megfontolások fényében a jól formált matematikai kifejezések és 
a természetes nyelvek jól formált kifejezései közti tulajdonképpeni különbség ab-
ban áll, hogy míg a matematikában a jelöleteknek csak olyan tulajdonságokat tu-
lajdoníthatunk, amelyeket a matematikai rendszer megenged, addig az egyes ter-
mészetes nyelvek kifejezéseinek jelöleteivel minden olyan attribútum társítható, 
amelyeket egy adott cselekménysorhoz kapcsolódó tapasztalat legitimál. Egy tör-
ténet helyes elbeszélése tehát egy eseménysor meghatározott aspektusainak egy szeman-
tikai modell általi reprezentációjaként fogható fel. A modellek szemantikai teljesítmé-
nyükből kifolyólag azonban csak a jelöletek számának és egyes tulajdonságainak 
('értelmeknek' és 'fogalmaknak') vagyis egy absztrakt tényállásnak a bemutatásá-
ra képesek: egy absztrakt állapotot vagy egy absztrakt történetet ábrázolnak. Az iro-
dalmi modellek felépítését - csakúgy, mint a matematikai kifejezésekét - egy te-
zaurusz határozza meg, amely posztulátumrendszert, axiómákat és definíciókat 
tartalmaz. Csak a tezaurusz képes egy egyedi konstruktumot koherenssé és ezáltal 
értelmezhetővé tenni, nem azok az interpretamensek, amelyek hozzárendelhetők. 

23 I. m. 76. 
2 4 FREGE: Jelentés és jelölet. 1 2 1 . 
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3. Példa az irodalmi konstrukció természetének magyarázatára: 
Heinrich Böll: Egy bohóc nézetei 

Ebben a fejezetben Heinrich Böll Egy bohóc nézetei című regénye egyes aspektusait 
elemzem. Az elemzés célja annak példaszerű bemutatása, milyen előnyök szár-
mazhatnak egy irodalmi mű struktúráinak feltárása és magyarázata tekintetében 
abból, ha a szövegmagyarázat során eg)' olyan koncepcióból indulunk ki, amely 
nem a 'narráció', hanem a 'konstrukció' fogalmára épül. 

A regény olvasói között általánosan elfogadott, hogy a mű szerzője Heinrich 
Böll, a mű által ábrázolt történetet pedig a történet hőse, Hans Schnier „meséli 
el". Ezt a tényállást Karl-Heinz Götze példaértékű tanulmánya a következőkép-
pen konstatálja: 

„Már sötét volt, mikor megérkeztem Bonnba... '"25 - így indul Böll Egy bohóc nézetei című 
regénye. Nem ambiciózus kezdet, inkább hangsúlyozottan tárgyilagos, indulatok nélkü-
li, nem olyan tehát, amely az olvasót rögvest magával tudná ragadni a szöveg világába. 
Tárgyilagos, de egyben tényszerű kezdet, ami informál az események színhelyéről, az 
elbeszélt idő kezdetéről és az elbeszélés módjáró l . Az elbeszélő önmagáról, saját meg-
érkezéséről beszél, tehát én-elbeszélőként lép fel. Ez az elbeszélő perspektíva a regény 
végéig változatlan, semmi sem szakítja meg, és semmi sem egészíti ki. Mindaz, ami a 
regénybe bekerül, az én-elbeszélő optikáján keresztül szűrődik át. [...] A szűkebb érte-
lemben vett elbeszélt idő igen rövid. „Már sötét volt...", amikor az elbeszélő megérke-
zett és elindult bonni lakására. 245 oldallal később, a könyv utolsó lapján, „még nem 
volt fél tíz" (252.), amikor annak a bonni háznak a felvonójával, ahol a lakása van, le-
megy és el indul a pályaudvar felé, hogy ott kalapját látható helyre letéve mint utcai 
énekes kérje az utazók jó té t kegyességét. A regény időtartama nem hosszabb három-
négy ólánál ." 2 6 

A regény természetének történetként és narrációként való leírása - ha eltekin-
tünk a homályos („nem ambiciózus kezdet"27) vagy problematikus („indulatok nél-
küli [kezdet], nem olyan tehát, amely az olvasót rögvest magával tudná ragadni 
a szöveg világába") minősítésektől nagyjából megfelel Genette narratológiai 
elképzeléseinek. A történet elbeszélője Hans Schnier. Az elbeszélés ideje a német 
zsebkönyv-formátumban 245 nyomtatott oldal,28 az elbeszélt alaptörténet időtar-
tama három-négy óra. Az elbeszélt idő tehát valamikor 17.30 és 18.30 között kez-

2 5 Heinrich B Ö L L : Egy bohóc nézetei. (Fordította B O R .Ambrus) Bp., 1982. 9. Bor Ambrus fordításán itt 
változtattunk. Eredetileg: „Már sötéttel érkeztem meg Bonnba." (A továbbiakban B Ö L L : Egy bohóc 
nézetei.) 

26 Karl-Heinz G Ö T Z E : Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns. München, 1985. 22k. (Uni-Taschenbücher 
1368.) (A továbbiakban G Ö T Z E : Heinrich Böll.) Az idézet oldalszámai A német kiadásra vonatkoznak. 

27 Vajon Franz Kafka Kastély című regényének kezdete még kevésbé ambiciózus? „Késő este volt, mi-
kor K. megérkezett. A falu vastag hó alatt pihent." Lásd Franz КЛККЛ: A kastély. (Fordította RÓNAY 

György) Bp., 2004. 5. 
2 8 A magyar fordításban 289 oldal. 
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dődik a bonni pályaudvaron, és 21.30-kor ér véget ugyanazon a helyen - mint az 
a későbbi szövegadatokból megállapítható - 1962 márciusának elején. A meg-
adott időpontok között az elbeszélő, ki inkább pantomim-művész, mint hagyo-
mányos cirkuszi bohóc, a piactéri Beethoven-szobor mögött elhelyezkedő lakásá-
ban tartózkodik. 

A megállapításból, miszerint Hans Schnier saját történetét beszéli el, Götze 
számára természetesen nem következik, hogy Schnierre ugyanazon feltételek vo-
natkoznak, mint egy történeti elbeszélőre. Világosan érzékelteti ezt az a megjegy-
zése is, hogy „az elbeszélő perspektíva a regény végéig változatlan, semmi sem 
szakítja meg, és semmi sem egészíti ki". Ha Hans Schnier történeti elbeszélő len-
ne, nem lenne értelme a perspektíva megváltozására vagy megszakítására vonat-
kozó feltételezéseknek (hacsak nem akarnánk rábizonyítani a hamisítás tényét). 
A tanulmány irodalomértő olvasói helyénvalónak fogják tehát találni Götze meg-
állapítását és informatívnak annak tartalmát: a regény hőse nemcsak az elbeszélő 
szerepet ölti magára, mikor 245 nyomtatott oldalon keresztül29 „beszél magáról"; 
„beszéde" néhány olyan feltételnek is eleget tesz, mely jellemzően a történeti 
narrációhoz köthető. A tanulmány szerzője tehát tisztázza a történetmondás 
egyes sajátosságait, magától értetődőnek tartja azonban, hogy az elbeszélés ezen 
jegyei a regényíróra nézve semmilyen kötelezettséggel nem járnak. Ha valóban 
termékenynek tartaná ugyanis azt a gondolatot, hogy a valós homodiegetikus 
narráció feltételei az irodalmira is kiterjeszthetők, akkor elemzésében nem kerül-
hetné meg a következő kérdések tisztázását: 

(1) Milyen szituáció készteti Hans Schniert arra, hogy elmesélje művészi eg-
zisztenciája összeomlásának történetét? 

(2) Válik-e újra az idő múlásával a nincstelen utcai énekesből „elbeszélni tudó" 
művész? Ha igen, miért nem mond semmit az elbeszélés erről a szerencsés for-
dulatról? 

(3) Ha ez az elbeszélésre alkalmas állapot a történet logikája szerint csak hosz-
szabb idő elteltével állhat elő, miként lehetséges az, hogy Schnier képes arra, 
hogy szó szerint reprodukálja bonni tartózkodása alatt lebonyolított tizenhárom 
telefonhívásának, és (az őt ez idő alatt meglátogató) édesapjával folytatott hosszú 
beszélgetésének folyamatát? 

Legalább ezt a három kérdést fel kellene tennie annak, aki komolyan veszi „az el-
beszélő önmagáról beszéf'-megállapítás előfeltevéseit és következményeit. Götze 
viszont a regénykezdet leírását e kérdések feltevése helyett „az önmagáról beszélő 
elbeszélő" kifejezés rövidítésének bevezetésével folytatja: az elbeszélő „én-elbe-
szélőként lép fel". Ez a rövidítés egyben arra is magyarázatot ad, hogy elemzése 
miért nem tér ki az elbeszélő szituáció tisztázása. Az „én-elbeszélőnek" az „ő-el-
beszélőtől" („én-forma elbeszélőnek" az „ő-forma elbeszélőtől") való megkülön-

29
 A magyar fordításban „ 2 8 9 nyomtatott oldalon keresztül", vö. B Ö L L : Egy bohóc nézetei. 
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böztetése egyedül az irodalmi narráció elméleteiben megszokott. Történeti nar-
ráció esetén az elbeszélő mindig is egy „én", egy individuum, aki vagy magáról 
(is) beszél, vagy kizárólag másokról. Ha azonban az irodalmi narráció nincs alá-
vetve azon feltételeknek, amelyeknek a történeti narráció szükségszerűen meg 
kell, hogy feleljen, továbbá: ha nem létezik olyan konvenció, ami a szerzőt egy va-
lós elbeszélő szituáció lehető legpontosabb utánzására kötelezné, felmerül a kér-
dés: milyen következményekkel j á r egy regény értelmezésére és megértésére néz-
ve az elbeszélésmód megállapítása? Milyen mértékben térhet el egy irodalmi 
narráció a valóstól anélkül, hogy narráció voltát elveszítené? Vagy más aspektus 
felől közelítve: a modellkészítés mely szabályainak áthágása megengedett, és mely 
szabályok megsértése vezet ellentmondáshoz? 

Frank Zipfel, aki az irodalmi fikció és az irodalomtudomány fikció-fogal-
mát tárgyaló munkáját30 Genette narratológiai és fikcióelméleti írásainak expliká-
ciőjaként és pontosításaként fogja fel,31 minden olyan eltérést megengedettnek 
tart, amelyet egy - az emberi képességeket meghaladó tulajdonságokkal felruhá-
zott - „fantasztikus" elbeszélő32 tételezésével elgondolható „fantasztikus" elbeszélő 
szituáció33 lehetővé tesz.34 Kétségtelen, hogy a fantasztikus elbeszélő fogalmának 
bevezetésével könnyen megszüntethetők az elmélet azon ellentmondásai, ame-
lyek abból származnak, hogy Genette az irodalmi narrációt az elbeszélő szituáció 
fogalmából kiindulva értelmezi; egy konkrét regény felépítési sajátosságainak ma-
gyarázatára nézve azonban a fogalomnak semmi hozadéka sincs. A vizsgált Böll-
mű kommentálásakor ráadásul még az a sajátos komplikáció is felmerül, hogy 
Schnier „valóban" rendelkezik egy rendkívüli képességgel - „szagokat érzékelek 
a telefonban"35 - , így már az is kérdéses, hogy kizárólag narrációja „fantasztikus", 
vagy története is az? A felfogás alapján az sem világos, miben különbözik Schnier 
ezen explicite módon kifejezett tulajdonsága története narrációját lehetővé tevő 
azon további képességeitől, mint „végtelen memória" vagy a „gondolatok nyom-
tatott oldalakká való alakítása"? Vajon miért találkozunk a mű szakirodalmában 
mindegyre csak olyan elemzésekkel, melyek - a történet „fantasztikusként" való 
besorolási lehetőségének felvetése nélkül - Schnier fejlett szaglóérzékének funk-
ciójára keresik a magyarázatot, de még csak meg sem említik a fantasztikus képes-
ségeket feltételező elbeszélő szituáció kérdését? A regény konstrukció-koncepció-
j a alapján - és az irodalomtudósok többsége kimondatlan is ezt követi - a válasz 

so Frank ZIPFEL: Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität: Analysen zur Fiktion in der Literatur und zum Fiktionsbegriff 
in der Literaturwissenschaft. (Fikció, fiktivitás, fikcionalitás: Elemzések az irodalmi fikcióról és az iro-
dalomtudomány fikciófogalmáról) Berlin, 2001. (Allgemeine Literaturwissenschaft 2.) (A továbbiak-
ban ZIPFEL: Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität.) 

3 1 ZIPFEL: Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. 122. kk. 203. kk, 316. stb. 
32 I. m . 165. 
33 1. m. 156. kk. 
34 I. m. 165. A fikciók „valószínűtlen vagy fantasztikus és valószínű vagy realista" fikciókra való felosz-

tása is GENETTE-től származik. Lásd: Fiktion und Diktion. (Fikció és Dikció) (Franciából fordította 
Heinz JATHO) München, 1992. 57. 

3 5 BÖLI. : Egy bohóc nézetei. 1 8 . 
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nyilvánvaló: az, hogy egy „elbeszélő" milyen mértékben van felruházva az elbe-
szélő szituáció attribútumaival, ugyanúgy a regény konstrukcióját irányító szabály-
rendszertől függ, mint annak a történetnek a megformálása, amelyet az „elbeszélő" 
„elbeszél". Nincs tehát szükség arra, hogy Schniernek fantasztikus képességeket 
tulajdonítsunk, még akkor sem, ha a valóság egy érvényesnek tekintett koncepciója 
szerint nem létezhet olyan szituáció, amelyben elmesélhetné lecsúszása történe-
tét. Hans Schniert még az a valóban fantasztikus tulajdonsága sem teszi szükség-
szerűen „valószerűtlen" figurává, hogy szagokat érzékel a telefonban. A regény 
átfogó vizsgálatával meg lehetne ugyanis mutatni, hogy a regény világában a tele-
fon, a művész maszkjához hasonlóan, annak a távolságnak a kifejeződése, amely 
az emberi kapcsolatokat szükségszerűen eltorzítja. A távolság torzító ereje ugyan-
akkor nem szimmetrikus: míg a művész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, 
amelyekkel a távolság (részben) áthidalható, partnerei meg vannak fosztva attól, 
hogy megpillanthassák a maszk mögött az „igazi arcát" („wahres Gesicht")36 és 
„megértsék" („verstehen") őt.37 

Az az elmélet, amely megenged egy „fantasztikus elbeszélőt", kénytelen tudo-
másul venni, ha az elmesélt történet egy érvényesnek tartott valóságkoncepció vi-
szonylatában „valószínűtlennek" bizonyul. Zipfel maga is következetesen állapítja 
meg, hogy e két faktor kölcsönösen feltételezi egymást: „A fikcionális elbeszélés 
fikcióspecifikus jogosítványai elbeszéléslogikailag össze vannak kapcsolva az el-
beszélt történet fiktivitásával."38 Meglátását a fent bevezetett terminológiára át-
fordítva a következőket kapjuk: ha egy modellként felfogott regény megalkotását 
nem egy modelleredeti irányítja, akkor semmi sem indokolja, hogy az adott re-
gény elbeszélő-funkcióval rendelkező figuráit valós elbeszélők mint modellere-
detik utánzataiként fogjuk fel. Ezzel teljes mértékben egyet is értenék, ha a meg-
állapításhoz az a kérdés is társulna: mi irányítja a narrációt, ha az elbeszélő és 
története fiktív? Vagy az olvasó szemszögéből nézve: milyen ismeretértéke lehet 
egy fiktív („fantasztikus") elbeszélő által elbeszélt fikcionális („fantasztikus") tör-
ténetnek? 

Ebben az összefüggésben újabb problémát vet fel, hogy regényünk kommen-
tátora számára sem Schnier történetének ideje, sem helyszíne nem tűnik fiktív-
nek. Götze a történet három-négy órás időtartamát a szövegben megadott adatok 
alapján a mi időmérésünk analógiájára számítja ki. A történet színterét pedig 
Bonn valós geográfiai adottságainak és politikai funkciójának ismeretében hatá-
rozza meg „a gazdasági csoda-Németországának fővárosaként".39 Minden bizony-
nyal úgy véli tehát, hogy még ha el is fogadjuk, hogy 1962 márciusának elején a 
szövetségi állam fővárosában nem akadhatnánk a 'Hans Schnier' nevű bohóc 
vagy pantomim-művész nyomára, és ezért annak története a poetológiai konven-
ciók értelmében fiktívnek nevezhető, a regény egyes elemei - nevezetesen az itt 

36 I. m. 262. 
37 I. m. 114. Lásd továbbá 39., 41., stb. 
3 8 ZIPFEL: Fiktion, Fiktivilät, Fiktionalität. 1 6 5 . 

39 „Hauptstadt Wirtschaftswunderdeutschlands", G Ö T Z E : Heinrich Boll. 2 3 . 
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említett időpontok és helyek - lehetnek „eredetik" leképezései is. Nem szabályok 
alapján létrehozott konstruktumok tehát, hanem „valóság-megfelelők", melyek 
teljesen függetlenek attól, hogy Hans Schnier mint elbeszélő és mint történeté-
nek hőse konstruált alak-e, vagy sem. 

Az adott aspektus egy részletesebb elemzése könnyen rávilágít azonban arra, 
hogy egy feltételezett „eredeti" viszonylatában sem a modell időadatai, sem hely-
meghatározásai nem helyesek. Az irodalomkritika már rég felfigyelt arra (bár 
meglátása aztán nem befolyásolta a regény értelmezését), hogy vagy Schnier 
megérkezésének időpontja (17.30 és 18.30 között), vagy a közlés „Már sötét volt, 
mikor megérkeztem", hibás.40 A március eleji bonni fényviszonyokat az érkezés 
lehető legkésőbbi időpontjában is legfeljebb csak „szürkületinek" írhatjuk le. Rá-
adásul a szöveg időadatai is - „Este nyolc" (11. fejezet);41 „Nyolc felé járt már az 
idő, majdnem két órája voltam már Bonnban" (16. fejezet)42 - ellentmondásosak, 
hiszen az események időrendje szerint Hans Schniernek még az apja látogatása 
előtt támadt az az ötlete, hogy „este nyolckor" felhívja Sommerwildet. Az apa lá-
togatása, majd az apa szeretőjével folytatott telefonbeszélgetése után tehát nem 
állapíthatta volna meg, hogy „Nyolc felé járt már az idő".43 

A bonni fényviszonyokra vonatkozó regénykijelentéseket és az olvasó empirikus 
tapasztalatait a legegyszerűbben talán a „sötét" és „szürkületi" melléknevek azo-
nosításával tudnánk összeegyeztetni. A javaslatnak ellentmond azonban a „tény", 
hogy az érkezés időpontjában a piactéri székesegyházat már fényszórók világítot-
ták meg: 

„[.. .] halk nesz emel a magasba , a keskeny l i f tablakon kinézni az é p p következő e lő té r -
be és ezen keresztül ki az é p p következő e lő té rab lakon : egy szobor háta , a tér, a t e m p -
lom, éles fényben , b e t o n f ö d é m fekete sávja és ismét , e n y h é n e l to lódó távlatban há t , tér, 
t e m p l o m , éles fényben, háromszor , negyedsze r re m á r csak tér és t emp lom." 4 4 

A bonni pályaudvar és a bohóc piactéri lakása közötti távolság, melyet Hans Schnier 
expressis verbis a reálisan is létező 'Poststrassén' kellett megtegyen, olyan kicsi („az 
alig két perces utat a pályaudvartól a lakásunkig"45), hogy az idő alatt a fényviszo-
nyok lényegi módon nem változhattak. Hibázott volna Böll (vagy Hans Schnier), 
vagy csak nem a modell-eredeti alapján dolgozott? Hogyan dönthetünk elméle-
tünk alapján és döntésünk milyen konzekvenciákkal jár a regény értelmezésére 
nézve? 

40 James H. R E I D : The Problem of Tradition in the Works of Heinrich Böll. (A hagyomány problematikája 
Heinrich Böll műveiben) Glasgow, 1966. 506. к. A megjelölések közötti ellentét Reid szerint fel-
oldható, ha A „Nyolc felé járt már az idő" megállapítást „Nyolc óra múlt" -ra korrigáljuk, vö. R E I D : 

The Problem of Tradition in the Works of Heinrich Böll. 507. 
4 1 B O L L : Egy bohóc nézetei. 119. 
42 I. m. 205. 
43 Uo. 
4 4 I . M . 1 8 . 
43 I. m. 17. 
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Egy hosszabb elemzés megmutathatná, hogy a teljes sötétség a regény maxi-
málisan négyórás alaptörténetének elején a modell szükségszerű (szabályok által 
meghatározott) tulajdonsága. Tehát nem helyettesíthető a „Bonn, március eleje, 
18 óra körüi"-interpretamensnek megfelelő 'szürkületi', 'világos' attribútumok-
kal. A keletkezéstörténet is azt tanúsítja: a szerző tudatában volt a „hibának", tisz-
tában volt tehát azzal, hogy a regénykezdet fényviszonyai nem felelnek meg a va-
lóságnak. A művész érkezésének időpontja a regény írása közben különböző 
okokból előbbre került, Böll mégis megtartotta a „már sötét volt"46 kifejezést, mi-
vel e jellemzőt végső soron nem az érkezés időpontja határozza meg. Az alaptör-
ténet kezdetének rendelkeznie kell e vonással, a történetnek sötétben kell indul-
nia. Hagyományosabban szólva: Goethe Faust című tragédiájának első, Éjszaka 
jelenetéhez hasonlóan itt is metaforikus sötétségről van szó. 

Teljesen más a helyzet a 11. és 16. fejezet ellentmondó időpontjaival. Az első 
időadat esetében mindössze arról van szó, hogy a művész alkalmatlan időpont-
ban akarja felhívni Sommerwild prelátust, például éjszaka, ehhez viszont a 20 óra 
még túl korai. Könnyen belátható, hogy a modell ezen tulajdonságát egy 19 vagy 
19.30-as időpont is érzékeltethette volna. Ezt az ellentmondást ezért csak pontat-
lanságként tudom kategorizálni, mivel nem magyarázható a regényhez rendelhe-
tő tezaurusszal. A keletkezéstörténet fényében egy a regény korábbi szövegvarián-
sainak időszerkezetére47 visszavezethető „technikai" hibának tűnik. Ha egy lektor 
felhívta volna Böll figyelmét erre a pontatlanságra, az író valószínűleg megszün-
tette volna azt. 

Meglepő eredményhez vezet a helyszín adatainak felülvizsgálata is. Hans Schnier 
piactéri lakása (túlságosan is) pontosan lokalizálható azon egyenes meghosszab-
bításával, amelyet a Beethoven-szobor és a székesegyház összekötésével kapha-
tunk. Egy helyszíni szemle hamar ráébreszt azonban arra, hogy ott, ahol a regény 
szerint Hans Schnier lakása áll, 1962-ben nem állhatott ötemeletes ház, kivált-
képp egy olyan nem, amelynek felvonójából a szoborra és a székesegyházra nyílt 
volna rálátás. Azon a helyen jelenleg is és akkoriban is a posta épülete áll és állt. 
Itt is tévedett volna Böll? 

A fentiek alapján talán megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy a vázolt 
gondolkodásmód terméketlensége a kérdésfeltevésből fakad. A konstruktőr 
fikcióspecifikus jogosítványa nem egy eredetitől való eltérésben áll, hanem abban 
az alapvető szabadságban, hogy nincs szüksége semmilyen eredetire! Ha azonban 
egy modellnek a „szobor háta" jelek által már előzetesen létező interpretamense 
is van - Ernst Hähnel drezdai szobrászművész a bonni székesegyház előtti téren 
felállított Beethoven bronzszobra - akkor fel kell tegyük a kérdést: mely konst-
rukciós elvek követelik meg azt, hogy a bohócnak olyan lakása legyen (méghoz-

46 Lásd a regény keletkezéstörténetét in Heinrich BOLL: Werke. Kölner Ausgabe, Bd. 1 3 . Ansichten 
eines Clowns. Szerk. BERNÁTH Árpád. Köln, 2 0 0 4 . 2 4 3 . к. (Továbbiakban BÖI .L : Werke.) 

47 Az időszerkezet módosításait a szöveg keletkezésének különböző fázisaiban - a „Drugort-változat"-
ban és a „Kölner-változat"-ban - lásd Böt.t.: Werke. 254. kk. 
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zá „rozsdaszínű burkolattal"48), amely - csakúgy, mint a nagy zeneszerző szobor-
arca - a székesegyházra néz. A kérdésre adható egyik lehetséges válasz a következő: 

A művész „szoborszerűen'-rozsdaszínű lakásának a székesegyházzal szembeni 
elhelyezése egy olyan viszonyt képez le, amelyet Ernst Hähnel 1845 augusztusá-
ban Beethoven születésének 75. évfordulóján szobra számára meghatározott. 
Böllnek a regény konstrukciójához szüksége volt erre a helyre, bogy annak relá-
ciói által a regény világában egy olyan szabályt jelenítsen meg, amely a művészi 
egzisztencia kérdését a templom által megjelenített értékek viszonylatában veti 
fel. A szerző ugyanezt a szabályt követi akkor is, mikor a művész maszkját halot-
ti maszkként, majd e halotti maszkot „mint egy kiásott szoborarc"-ot40 ábrázolja. 
És ugyanez a megfigyelés képezi azon kérdés megválaszolásának is az alapját, hogy 
miért használ Böll a felvonóból nyíló kilátás első leírásakor szabad interpretamen-
seket megengedő fregei tulajdonneveket - „templom", „szobor háta", „tér" - és 
csak e környezet második leírásakor olyanokat, amelyeknek előzetesen létező, me-
rev interpretamense is van: „székesegyház", „Beethoven-szobor" és „piactér".50 

Észre kell venni, hogy a „szobor háta" és a „Beethoven-szobor" interpretamensei 
lehetnek ugyan azonosak, de nem szükségképpen azok. Ez nyitja meg a lehető-
séget egy olyan konstrukciós szabály használata előtt, mely megköveteli a szobor 
hátának és arcának egy absztrakt hordozó attribútumaiként történő összekapcso-
lását. E szabály alkalmazásával jön létre az a szobor, mely csak a regény világában 
létezik és a „korszerűtlenné vált" művészt ábrázolja. 

Remélhetőleg sikerült rámutatnom arra, hogy a regény fiktív világa nem a ta-
pasztalati világtól való eltérések révén jön létre. Böll - az én tezauruszom alap-
ján - nem építette át Bonnt, hogy lakást találjon bohócának. Épp fordítva: szüksé-
ge volt a város egy részére ahhoz, hog)' általa e lakásnak specifikus attribútumokat 
tulajdoníthasson. Ilyen operáció csak irodalmi konstrukcióban lehetséges. Ugyan-
ez érvényes az irodalmi művek elbeszélő szituációjára is. Böll nem „poétikai jo-
gosítványok" miatt hagyhatja nyitva azt a kérdést, hogy Schnier miért és mikor 
beszéli el saját történetét. Konstruktivista jogosítványa biztosítja számára a sza-
badságot arra, hogy az elbeszélő szituáció csak azon részeit használja, amelyek 
konstrukciója specifikus céljainak eléréséhez szükségesek. 

Genette mint irodalomtörténész az irodalomelméletben nem képvisel „puris-
ta" álláspontot:51 tisztában van azzal, hogy a szerző nincs alávetve a történeti el-
beszélés értelmében vett narráció feltételeinek. Leíró rendszerének használata-
kor nyíltan bevallja, mikor ütközik határokba. Proust regényében számtalan olyan 
hely van - írja -

4 8 B Ö L L : Egy bohóc nézetei. 17., 18. stb. 
49 I. m. 2 8 8 . 

so I. m. 74. 
5I G E N E T T E : Die Erzählung. 1 4 8 . 
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„ahol Proust nyilvánvalóan megfeledkezik az önéletrajzi elbeszélés fikciójáról és az ah-
hoz tartozó fokalizálásról [...] azért , hogy elbeszélését egy ha rmad ik móduszban fogal-
mazhassa meg, mely esetében nyilvánvalóan nullfokalizációról van szó, vagyis a klasszikus 
regényíró mindentudásáró l . Ez mellesleg lehetet len lenne, ha Az eltűnt idő nyomában, 
mint azt egyesek máig gondol ják, valójában önéle t ra jz lenne. [...] végső soron e lméle-
tileg összeegyeztethetetlen fokalizálások vetekednek egymással, ami a narratív repre -
zentáció teljes logikáját megrendí t i" . 5 2 

Genette azzal menti ki magát a klasszikus narratológiák ellentmondásaiból, hogy 
megkülönbözteti a narráció fókuszát és hangját. Ezt új instanciák bevezetése ál-
tal éri el, amelyek saját szintjükön vissza tudják állítani a narratív reprezentáció 
egy másik szinten megrendült logikáját. Megkülönböztetései kétségkívül szüksé-
gesek, szintjei megfelelnek a történeti narráció aspektusainak. Mi több, az elmé-
letbe további szinteket is be kellene vezetni, ha keretei között olyan kérdéseket 
szeretnénk megválaszolni, mint például: „Mi határozza meg Heinrich Böll Egy 
bohóc nézetei című regényében a homodiegetikus elbeszélő eltérő szóhasználatát 
ugyanazon tényállás (a lakás környezete) kétszeri leírásánál?" Konstruktivista szem-
szögből nézve ez nem stilisztikai-retorikai probléma. Annak lehetősége, hogy egy 
történetábrázoló modellhez hozzárendeljük a tapasztalati világ egyes részeit és a 
történeti narráció egyes aspektusait - csakúgy, mint e hozzárendelés helyessége 
is - kizárólag az irodalomtudós által konstruált tezaurusz azon elemeitől és sza-
bályaitól függ, melyek a modell egyes kvalitatív rétegeit meghatározzák. 

Németből fordította Dácz Enikő és Szabó Erzsébet 

52 I. m. 148k. 
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mint a költészetelméletek provokációja -

A neves német tudósok együttműködéséből szerveződő Poetik und Hermeneutik ku-
tatócsoport 1964-ben második tanácskozását a modern irodalom kérdéskörének 
szentelte. Az előadások és a hozzájuk kapcsolódó diszkussziók két évvel később 
könyv formájában is megjelentek.1 A kötet előszava felvázolja azt a horizontot, 
amelyen belül a meglehetősen sokirányú vizsgálódások megfogalmazódtak: esze-
rint 1850 és 1920 között az irodalomban olyan változások játszódtak le, amelyek 
elméleti megközelítései túlnyomórészt negatív kategóriákat alkalmazva reflektál-
tak a poétikai alakulásformákra, amennyiben olyan fogalmakkal operáltak, mint 
az elidegenítés, a tárgyiatlanítás, a kifejezésformák felszámolása, a provokáció és 
a homályosság. A közreadott írások az ily módon pusztán elmarasztaló ítéletek 
poétikai relevanciáira is rákérdezve szerteágazó művészetfilozófiai problémák 
tárgyalására vállalkoznak: így többek között a modernitás történeti szituáltsága, a 
költői én misztifikációja, a költészetnek az előzetesen adott tárgyiasság alóli fel-
szabadítása s ezzel összefüggésben a művészet leképező funkciójának elutasítása, 
a modern irodalom „költőiségének" kérdésessége kerül a vizsgálódások közép-
pontjába, s bár a kötet általános esztétikai, képzőművészeti, retorikatörténeti tanul-
mányokat is tartalmaz, mégis mindenekelőtt a lírára irányul a szerzők érdeklődése. 
A líra azért válhat a modern irodalom paradigmájává, mert a könyv szerkesztői 
szerint a formai áttörések e műnemen belül valósultak meg a leghamarabb és a 
legátütőbb erővel.2 

A kötet koncepcióját heves kritikák érték: Paul de Man és Hans-Georg Gadamer 
egyaránt éles hangon szóltak a megjelent szövegekről, s bár míg de Man elsősor-
ban a német kutatók történeti előfeltevéseit marasztalja el, addig Gadamer Hans 
Blumenbergnek a nyelv „poétizálására" irányuló fejtegetéseivel, valamint Dieter 
Henrichnek a hegeli esztétikát a modern irodalom vizsgálata számára aktualizál-
ni igyekvő törekvésével polemizál, mindkét szerző különös figyelmet fordít a könyv 

1 W. ISER (ed): Immanente Ästhetik, Ästhetische Reflexion: Lyrik als Paradigma der Moderne. Wilhelm Fink 
Verlag, München, 1966. 

2 Vö. i. m. 9. 
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két Mallarmé-értelmezésére, Wolf-Dieter Stempel és Karl-Heinz Stierle tanulmá-
nyára, szembetűnő módon igen erőteljes megfogalmazásokat téve a referenciali-
tásra, illetve a költészet nyelviségére vonatkozóan. A nagyívű kijelentések minden 
bizonnyal azért is kaphattak hangot, mert a bírált szövegek maguk is radikális ál-
lításokat fogalmaznak meg Mallarmé költészettörténeti-poétikai szerepét illetően. 
Olybá tűnik azonban, hogy nemcsak az eddig említett szerzők számára válik alap-
vetően fontossá Mallarmé költészete. A francia költő életműve a 20. századi iroda-
lom- és költészetelméletek meghatározó szerzőihez intéz kihívást: összekapcsolja 
ezeket a teoretikusokat, hogy a mallerméi költészet értelmezése során vagy in-
terpretációs elveik „demonstrációs terepeként" szembesülnek e költészettel, vagy 
éppen alapvetői meggondolásaikat fogalmazhatják meg a vele való találkozás 
eredményeképpen. 

A Poetik und Hermeneutik csoport elsősorban Hugo Friedrich Die Struktur der 
modernen Lyrik című könyvére támaszkodva a modern költészet alakulásának 
meghatározó állomásaként tekint Mallarmé költészetére, mindenekelőtt a tiszta 
közlést felfüggesztő homályos költészet fogalma alapján. Jacques Derrida a mi-
mézis hatalma alatt álló költészet történetének megszakításaként értékeli Mallarmé 
munkásságát, s a számára alapvetően fontos disszemináció fogalmával igyekszik 
jellemezni e lírát. Paul de Man Stierlével polemizálva Mallarmé líráját a reprezen-
táció hatása alatt állónak nevezi, különös, de talán feloldható feszültségbe kerül-
vén Derridával. Blanchotdz irodalmi tér című könyve, amely jóval korábban jelent 
meg, mint Derrida vonatkozó írása, A kettős ülés, több szempontból rokonítható 
Derrida szövegével, különös tekintettel arra a Mallarmé-felfogásra, amely a köl-
tői nyelv sajátos működésmódjára helyezi a hangsúlyt, e nyelv nem-mimetikus, 
nem-referenciális vonására irányítva a figyelmet. Gadamer azon túl, hogy más-
ként értelmezi a mimézis fogalmát, mint Derrida, akinek elemzendő szövegében 
a görög kifejezés fontos szerepet játszik, a poésie pure olyan értelmezését nyújtja, 
amely a költészet e típusát végletes, extrém formaként ragadja meg, amely nyel-
vi entitás lévén minden radikalitása ellenére sem térítendő el az értelemvonatko-
zás megkívánt lehetőségétől. 

Elsősorban e vázlatosan jellemzett Mallarmé-értelmezéseket tekintjük át, azzal 
a nem titkolt céllal, hogy a líraértelmezések normativitásának kérdésére is választ 
találjunk, vagyis arra a felettébb kényesnek tetsző problémára is próbáljunk meg-
oldást kínálni, hogy mi alapján részesíthető előnyben egy költészetelmélet, feltéve, 
hogy ez lehetséges, vagy még inkább, megengedhető - ami talán nem szigorúan 
tudományos kérdés, de részben éppen ezért tűnik olyannyira sürgetőnek. 

Mallarmé költészetének hatástörténetét vizsgálva nem lehet cél Mallarmé egyéb-
iránt igen kiterjedt önértelmezésének tanulmányozása. Ebből következik az is, hogy 
mellőzni kell azokat a munkákat, amelyek eredményeinek áttekintése széttartóvá 
tenné a vizsgálódást. Ugyanis a következőkben a tárgyalt szerzők elgondolásainak 
számbavétele során egyszerre kell érvényesíteni irodalomtörténeti, irodalomel-
méleti, művészetfilozófiai és filozófiai szempontokat, feltételezve, hogy az elem-
zett szövegek relációba vonható következtetéseinek összevetése lényegi belátásokra 
ad lehetőséget. Mallarmé hatástörténete egyebek mellett arra is erősen rávilágít, 
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hogy az említett vonatkozások szinte elválaszthatatlanul egybekapcsolódnak. Szük-
séges megjegyezni, hogy jelen tanulmány a rendkívül kiterjedt francia Mallarmé-
recepcióból csak Blanchot és Derrida munkáit értelmezi. Ennek az az oka, hogy 
az itt olvasható vizsgálódások szűkebb értelemben vett irodalomtörténeti hátterét 
elsődlegesen a Die Struktur der modernen Lyrik, illetve a hozzá kapcsolódó német 
elemzések képezik, a legfontosabb elméleti problémákat pedig a dekonstrukció 
és a filozófiai hermeneutika veti fel. 

Mallarmé helye a modern költészet rendszerében - Friedrich 

Hugo Friedrich 1956-ban megjelent könyve, a Die Struktur der modernen Lyrik* a 
modern líra jellegzetességeit vizsgáló klasszikus munka. A mű igen nagy hatást 
gyakorolt a Poetik und Hermeneutik csoportra is. Jól jelzi ezt, hogy a Stempelt és 
Stierlét bíráló de Man és Gadamer egyaránt kritikával illetik Friedrich könyvét is. 
Friedrich alapfeltevése szerint a 19. század közepén jelentkező franciaországi lírai 
törekvések, mindenekelőtt Baudelaire, Rimbaud, illetve Mallarmé művészete és 
a 20. század első felének európai költészete között lényegi rokonság mutatkozik. 
A megfigyelhető hasonlóságok „egy struktúrához, vagyis egy alapszerkezethez 
tartoznak, amely feltűnő állandósággal köszön vissza a modern líra változatos 
jelenségeiben".4 A könyv célja tehát a Baudelaire korától az 1950-es évekig terje-
dő időszakkal azonosított modernitás költészetében kimutatható közös vonások 
feldolgozása. S bár Friedrich megjegyzi, hogy nem a modern líra történetét kíván-
ja megírni, tekintve, hogy máskülönben jóval több szerzővel kellene foglalkoznia, 
a könyv szervezőelvének linearitása és a hivatkozott költők nagy száma miatt ne-
héz nem történeti munkaként olvasni a művet. 

Friedrich az irodalom helyzetének alapvető megváltozását a 19. század első fe-
lére helyezi. A fordulat döntően társadalmi-politikai indíttatású: az irodalom szem-
bekerül a társadalommal, gyógyulást többé már nem kereső szenvedésnek hangot 
adó nyelven felpanaszolja a világ tudományos racionalizálását, a társadalmi nyil-
vánosság költőietlenségét, s szakít a fennálló poétikai hagyományokkal. Az újsze-
rű költészet legtisztább és legmagasabbrendű megnyilvánulási formájává pedig a 
líra lép elő.5 Friedrich kiemeli, hogy a változás olyannyira radikális, hogy a lírát 
jellemezni kívánó megnevezések negatív jellegűvé válnak. Friedrich mintegy ka-
talógusszerűen gyűjti egybe az általa megfigyelt negatív kategóriákat. Elsőként az 
érthetetlenséget említi. A modern költészet - modernitáson a friedrichi megha-
tározást értve - talányosan és homályosan beszél. Homályossága éppúgy magával 

Hugo F R I E D R I C H : Die Struktur der modernen Lyrik. ( 1 9 5 6 ) Hamburg, Rowohlts Enzyklopädie, 1 9 9 6 . 
4 „Es sind Gemeinsamkeiten einer Struktur, d. h. eines Grundgefüges, das mit auffallender Beharr-

lichkeit in den wechselvollen Erscheinungen der modernen Lyrik wiederkehrt." I. m. 9. 
5 I. m. 2 0 . 
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ragadja, mint ahogy összezavarja olvasóját. Az ily módon felkeltett nyugtalanság-
ból fakadó „disszonáns feszültség" a modern művészet alapvető célja.6 

Friedrich felfogása szerint a modern költeményben alapvető változáson esik át 
a költészet valóságvonatkozása. Míg a romantikus költészet alapján megfogalma-
zódó poétika az érzések, a lélek megnyilvánulásaként tekint a lírára, addig a mo-
dernitás a költészet három alapvető viszonyulásmódja, az érzés, a megfigyelés és 
az átformálás közül az utóbbira helyezi a hangsúlyt. A modern vers tehát nem írja 
le meghittséggel a valóságot, hanem átformálja, idegenné teszi.7 A realitásvesz-
tés (Entrealisierung) folyamatát az elszemélytelenedés (Entpersönlichung) kíséri. 
A modern költemény eszerint elutasítja az élményiséget, az érzelmességet, a köl-
tő személyének megnyilatkozását. Ennek stratégiája többféle lehet: Baudelaire-
nél a költemények En-je nem identikus, hanem a lehetséges emberi tudatállapo-
tokat jut ta t ja szóhoz,8 a rimbaud-i költészet „kollektív mélyrétegek" hatalmának 
szolgáltatja ki az En-t.9 (A referencialitás és a személyesség itt központi problé-
mánk lesz.) A modern költemény egyik friedrichi meghatározása már-már megdöb-
bentő élességgel előlegezi meg Blanchot és Derrida Mallarmé-interpretációját: 
„A költemény önmagába záruló képződmény. Nem adja tovább sem az igazságot, 
sem a »szív bódultságát«, egyáltalán nem ad tovább semmit, hanem van: the poem 
per sc."10 

Az említett két alapvető változás nyelvi-formai átrendeződésekkel is összefüg-
gésbe állítható. Friedrich szerint a modern irodalomban a megszokott nyelv és a köl-
tői nyelv közötti feszültség rendkívüli módon kiéleződik. A költői nyelv elkülönülé-
sében Friedrich szerint nagy szerepet játszik az átlátható szintaktikai kapcsolatok 
szétforgácsolódása. A nyelvi differenciálódás és a tartalmi homályosság együttesen 
megütköztetik az olvasót.11 Az egyértelmű közlés helyére a „nyelvi mágia" lép,12 

a költő a mágushoz válik hasonlóvá, hiszen az olvasót befolyása alá vonja, még-
pedig azáltal, hogy a nyelv már nem utal valami rajta kívül álló valóságra, hanem 
önállóságra szert tesz,13 a költői nyelv ennyiben a matematikai formulákkal rokon, 
tekintve, hogy egy önmaga számára való világot konstituál. A sajátos szintaxis, 
a költői nyelv természete és az olvasóra gyakorolt hatás szintén az alapvető kér-
déseit érintik Mallarmé hatástörténetének. 

Igencsak szembetűnő, hogy a kötet bevezető fejezeteiben tárgyalt fogalmak 
egymás mellé rendelődnek, Friedrich nem határoz meg ok-okozati összefüggése-
ket közöttük. Az egyes életművekről értekező fejezeteknek azért is lesz nagy je-
lentőségük, mert a felsorakoztatott negatív kategóriák kapcsolódásaira, s ami 

6 Vö. i. m. 15. 
7 Vö. i. m. 16. 
8 Vö. i. m. 37. 
9 Vö. i. m. 62. 

10 „Das Gedicht selbst ist ein sich geschlossener Gebilde. Es vermittelt weder Wahrheit noch » Trunken-
heit des Herzens«, vermittelt überhaupt nichts, sondern ist: the poem per se." 

11 Vö. i. m. 17. 
12 Vö. i. m. 27. 
1 3 FRIEDRICH egyenesen a „Selbstsprache" szót használja: i. m. 28. 
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még fontosabb, eredetükre is igyekeznek fényt deríteni. Ily módon Friedrich sze-
rint Mallarmé költészetének homályossága,14 sőt érthetetlensége,15 személyte-
lensége,16 realitásvesztése,17 szintaxisának szervetlensége18 valamely metafizikai 
háttérből következik. Mallarménál „a költészet az egyetlen olyan hely, ahol az ab-
szolútum és a nyelv találkozhat. Ennélfogva a líra az antikvitás utáni irodalomban 
még soha nem látott magasságokba emelkedik".19 

A magasztalt művészi teljesítményt Friedrich értelmezésében egy ontológiai 
séma alapozza meg. Eszerint Mallarmé költészetének már említett realitásveszté-
se konkrét cél szolgálatában áll, nevezetesen az idealitás felé törekvést kívánja le-
hetővé tenni. A szóban forgó idealitás mindenesetre nem rendelkezik metafizikai 
léttel: a neve ezért - mind Mallarmé verseiben, mind levelezésében, értekezései-
ben - a semmi (le néant). (Mallarmé költeményeinek és más jellegű írásainak 
együttes vizsgálata abból a friedrichi meglátásból táplálkozik, hogy a modern 
költészet önreflexivitása az esztétikai fejtegetéseket is magában foglalja.) A sem-
mi negativitása feltétlenségéből, abszolút voltából következik. Az abszolútum füg-
getlen az időtől, a tértől, bármely dologtól - a semmi a maga idealitásában a lét-
tel is azonosítható.20 Az abszolútummal kapcsolatban Mallarmé elméleti jellegű 
írásaiban sem bocsátkozik bővebb fejtegetésekbe - ezért Friedrich „üres idealitás-
ról" („leere Idealität") beszél. A kifejezés a Die Struktur der modemen Lyrik alapvető 
kategóriája: a modern költészet meghatározatlanul hagyja a művekben feltűnő 
transzcendenciát, csupán a valamin történő túllépés alapszerkezetét rajzolja meg.21 

A poésie pure, a tiszta költészet, amelynek reprezentatív megvalósulásaként gyak-
ran Mallarmé líráját tekintik, a tárgyiatlanítást (Entdinglichung) előfeltételezi. 
A fogalom Friedrichnél több mindent magában hordoz: mellőzését „a minden-
napi tapasztalatoknak, a tanulságos vagy bármilyen módon célszerű tartalmaknak, 
a gyakorlati igazságoknak, az átlagos érzéseknek, a szív bódultságának".22 A kife-

14 „Költészetének félelmetes homályossága jól ismert." („Gefürchtet und berühmt is die Dunkelheit 
seiner Lyrik.") I. m. 95. 

15 „[Mallarmé] azért beszél, hogy többé ne lehessen megérteni." („Er spricht, um nicht mehr verstan-
den zu werden.") I. m. 120. 

16 „Mallarmé eleddig [a korábbi lapokon] tárgyalt költeményeit nem lehet életrajzilag magyarázni." 
(„Keines der vorhin besprochenen Gedichte Mailarmes könnte biographisch erklärt werden.") I. m. 
109. 

17 „Mallarmé a végsőkig viszi azt a Baudelaire óta vallott felfogást, hogy a művészi fantázia nem esz-
ményesítő leképezés, hanem a valóság deformálása." („Mallarmé vollendet die seit Baudelaire 
bekannte Auffassung, daß die künstlerische Phantasie nicht ein idealisierendes Abbilden, sondern 
ein Deformieren der Wirklichkeit ist.") 1. m. 96. 

18 „Mallarmé arra törekszik, hogy a szavak ne grammatikai kapcsolódásaiknak köszönhetően válja-
nak közlővé, hanem önmagukból sugározzák ki többrétű értelemlehetőségeiket." („Mallarmé will, 
daß die Worte nicht mittels grammatischer Beziehungen sprechen, sondern aus sich selbst ihre 
mehrfachen Sinnmöglichkeiten ausstrahlen.") I. m. 101. 

I!) „[...] will Dichtung der einzige Ort sein, an dem das Absolute und die Spache einander begegnen 
können. Damit ist die Lyrik auf eine Höhe gerückt, die sie in der nachantiken Literatur noch nie 
eingenommen hatte." I. m. 96. 

2» Vö. i. m. 124. 
2' Különösen tanulságos Baudelaire Elevation című versének elemzése: lásd i. m. 47. sk. 
22 „Abgesehen von alltäglichen Ehrfahrungsstoffen, von lehrhaften oder sonstwie zweckhaften Inhalten, 

von praktischen Wahrheiten, von Jedermannsgefuhlen, von der Trunkenheit des Herzens." I. m. 136. 
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jezés kitüntetett értelmében mindazonáltal arra vonatkozik, hogy az idealitás ak-
kor közelíthető meg, ha a reális létezők deformálódnak, eltűnnek, vagy egyenesen 
megsemmisülnek. Mallarmé költeményeiben a tárgyakkal - vázákkal, tükrökkel, 
legyezőkkel, könyvekkel, hárfákkal, ablakokkal - mindig ezek a folyamatok ját-
szódnak le. A tárgyak átalakulását, akár megsemmisülését a nyelv viszi végbe - az 
a nyelv, amely mégis képes „szellemileg jelenlévővé" tenni azt, ami empirikus lété-
ben feloldódott. A költészet pedig a nyelv legnagyobb hatóerejű formája.23 Friedrich 
szerint ugyanakkor a költemény nyelve csak annyiban kapcsolódik az abszolú-
tumhoz, hogy éppenséggel az ember és az abszolútum találkozásának lehetetlen-
ségéről ad számot - legalábbis Friedrich interpretációjában erről tanúskodnak 
Mallarmé verseinek egyes metaforái (például a hajótörés, a zátony).24 E sikertelen-
ség eredményeként „a költő magára marad a nyelvével. Nála leli meg hazáját és 
szabadságát, azon az áron, hogy éppannyira lesz érthető, mint amennyire érthe-
tetlen".25 

Friedrich referencialitás-szemlélete sajátos kétértelműséget mutat: Mallarmé köl-
tészete elszakad a valóságtól, amennyiben nem leképezi a realitást, ugyanakkor 
meg is őrzi a valóságvonatkozást, mivel a valóság deformálását költi meg, annak 
érdekében, hogy egy magasabbrendű valósághoz jusson el. Vagyis a költemények 
önreferencialitása egy metafizikai referencialitás - sikertelen - kiharcolását célozza 
meg. E felfogás paradoxitása az utóbb idézett gondolatban csúcsosodik ki: kérdé-
ses, hogy a nyelv - a költői nyelv is - mennyiben lehet egyéni, mennyiben tartoz-
hat egyvalakihez. A probléma legerőteljesebben Gadamer költészetfelfogásában 
bontakozik ki. 

Mallarmé és a „homályos költészet" - Stempel, Stierle 

A Poetik und Hermeneutik csoport két tagja, Wolf-Dieter Stempel26 és Karl-Heinz 
Stierle27 foglalkozik Mallarmé költészetével. Friedrich könyvét alapul véve mind-
két tanulmány a homályos költészet problémájára fókuszál, s azzal a kritikával élve, 
hogy Friedrich értelmezésében a modern költészet újszerű eljárásai öncélú for-
mákként tűnnek fel, a homályosság által konstituált poétikai lehetőségeket igye-
keznek számba venni. 

Stempel felhívja rá a figyelmet, hogy a homályosság korántsem a modern iro-
dalombanjelenik meg először - a modernitás fogalma máskülönben körülhatáro-
latlan marad, alighanem Friedrich meghatározását követi - , hanem például már 

23 Vö. i. m. 99. 
24 Vö. i. m. 131. sk. 
25 „Der Dichter ist allein mit seiner Sprache. Hier hat er seine Heimat und seine Freiheit, um den Preis, 

daß man ihn ebensogut verstehen wie nicht verstehen kann." I. m. 139. 
26 Wolf-Dieter STEMPEL: „Syntax in dunkler Lyrik (zu Mallarmés/1 la nue accablante)." In W. ISER (ed.): 

i. m. 33^16. 
27 Karl-Heinz STIERLE: „Möglichkeiten des dunklen Stils in den Anlangen moderner Lyrik in Frankreich." 

In W. ISER (ed.): i. m. 157-194. 



1 8 4 Görföl Balázs 

Gongóra költészetében is feltűnik.28 Ám Stempel szerint míg a homályosság a spa-
nyol költőnél kizárólag szintaktikai természetű, kimerül a kihagyásos szerkezetek 
alkalmazásában, s a művek jól érthetők maradnak, vagyis a homályosság csupán 
kvantitatív jellegű, azaz felszámolható, addig a Stempel által a modern hermetikus 
költészet előkészítőinek tartott költők, Baudelaire és Rimbaud lírájára a kvalita-
tív természetű homályosság a jellemző: bár csak elszórtan élnek az elidegenítésre 
szolgáló szintaktikai eszközökkel, verseik szintaktikailag nem nevezhetők szokat-
lannak, azonban „tartalmilag" bonyolulttá, többértelművé válnak, a homályosság 
nem oldható fel valamilyen egyértelműen megragadható értelemben.29 Stempel 
interpretációjában végül Mallarmé lesz az, akinek költészetében maga a szintaxis 
is részt vállal a költemény rejtélyessé tételében, mégpedig oly módon, hogy egy-
úttal a mű többértelműsége is megőrződik. 

Stempel az A la nue accablante kezdetű szonettet elemzi, amelynek olvasásakor 
„rögtön szembetűnővé válik, hogy nemcsak az támaszt nehézséget, hogy képtele-
nek vagyunk felfogni a költemény értelmét, hanem már maga a megértés alapja, 
a nyelvi kijelentés is többféleképpen kérdésessé válik".30 Bár a vers egyes elemei 
Stempel szerint szemléletesnek és konkrétnak hatnak, összekapcsolódásuk bi-
zonytalan marad. A német irodalmár a távirattal állítja párhuzamba a költeményt: 
a távirat szintaktikája is teljességgel eltér a grammatika normáitól, a maga össze-
függésrendszerében azonban e sajátosság nem számít fogyatékosságnak. Ugyanígy 
a mallarméi költemény is redukció alá vonja a nyelvi kijelentéseket, de a távirattal 
ellentétben nem az információ lényegi magjának szorít helyet, hanem sajátos 
„esztétikai összminőséget" (ästhetische Gesamtqualität) biztosít, elkerülvén a pró-
zai közlésmódot.31 Stempel szerint ezáltal a költemény nyelve tehermentesül a vi-
lágos közlés követelménye alól, és a költői eszközök nem korlátozódnak a díszí-
tésre. Ennek ellenére a szintaktikai szabadság mindig csak az adott költeményen 
belül érvényes, s arra szolgál, hogy a költemény értelme ne merüljön ki a tárgyi 
tartalomban, nem pedig a kaotikusság előtt nyit utat. Bár Stempel a dolgozatához 
kapcsolódó diszkusszióban megemlíti, hogy nem szabad, hogy az olvasón úrrá le-
gyen a tehetetlenség, meghatározatlan marad az esztétikai tapasztalat minősége, 
s a tanulmány meglehetősen formális meghatározásokkal szolgál. 

Stierle tanulmánya Stempel írásához hasonlóan történeti beágyazottságában 
vizsgálja Mallarmé líráját. Stierle értelmezése szerint a romantika irodalma bár-
mennyire felfedezett is olyan poétikai lehetőségeket, amelyek a rendelkezésre ál-
ló irodalmi hagyomány számára addig ismeretlenek voltak, az újszerű eljárások 
nem léptek túl azokon a kereteken, amelyeket a szépség előíró autoritása, illetve 

2 8 A líra homályosságának költészettörténen előzményeire - köztük Góngora művészetére - Friedrich 
is figyelmet fordít: lásd FRIEDRICH: Die Struktur der modernen Lyrik. 118. sk. 

2 9 V ö . STEMPEL: i . m . 3 8 . 
30 „Man wird sofort erkennen, daß die Schwierigkeit nicht nur darauf zurückzuführen ist, daß wir den 

Sinn des Gedichts nicht verstehen, sondern daß darüber hinaus die Grundlage für das Verständnis 
selbst, die sprachliche Aussage, vielfach in Frage gestellt ist." STEMPEL: i. M . 3 9 . 

•u Vö. i. m. 44. 
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a dispositio és az elocutio retorikai követelményei jelöltek ki. Először Baudelaire 
költészetében tematizálódott a csúf és a rossz, Nerval pedig retorikailag függet-
lenítette magát a korábbi konvencióktól, stíluselemmé emelve a homályosságot, 
ami által költeményeinek elemei a maguk különállóságában elzárják az utat az 
egyértelmű közlés elől.32 A homályos költészet Stierle szerint alapvetően rányomta 
bélyegét a modern lírára, amelynek képviselői közül Nerval, Mallarmé és Rimbaud 
művészetét értelmezi. A német irodalmár Mallarmé Tombeau című versét választ-
ja az elemzés tárgyául; Stempelhez hasonlóan б is nagy hangsúlyt helyez a vers 
szintaktikájára - meglátása szerint azáltal, hogy a költemény, legalábbis egyes 
szakaszai, az interpunkció elhagyásával nem rögzítik egyértelműen a szintaktikai 
viszonyokat, az olvasó azzal a helyzettel találja szemben magát, hogy bár a vers-
ben kirajzolódnak konkrét kapcsolódási lehetőségek, ezek soha nem szilárdulnak 
meg kizárólagosan egy adott kontextusban.33 Stierle ezen a ponton a referen-
cialitás problémáját vonja be értelmezésébe: a költemény felépítése ugyanis az 
eddig elmondottak alapján nem a szukcesszivitás logikáját követi, nem történést 
jelenít meg, hanem „allegorikus tárgyiasítást" (allegorische Vergegenständlichung) 
alkalmaz. Amin azt kell értenünk, hogy bár a költeményben szintaktikai átlátha-
tatlansága ellenére nagy nehézségek árán meghatározható egy absztrakt képzet 
(Vorstellung) - a Tombeau eszerint annak allegóriája, hogy Verlaine költészete el-
lenáll a helytelen megközelítéseknek - , ehhez azonban nem társítható szemlélet, 
az allegória nem a szemléltetés funkcióját tölti be („Mallarménál a tárgyiasítás 
többé már nem jár együtt szemléletességgel"34). A vers első szekvenciája a saját 
akaratából gördülő szikláról beszél, amely nem képzelhető el, nem jeleníthető 
meg. Ez a fajta allegorikus tárgyiasítás, Baudelaire költészetétől eltérően, amely-
ben az allegória a költői szubjektum projekciója, nem is az én szolgálatában áll, 
amiből következően Mallarmé költészete nélkülözi a személyességet.35 

A két német szerző tehát eloldja Mallarmé költészetét a referencialitástól, amikor 
arról írnak, hogy Mallarmé ellenszegül a hagyományos költészet prózai beszéd-
módjának, a költeményekben nem ragadható meg egy információegész, ezáltal 
megváltozik a költői nyelv is, a vershez nem, vagy csak részlegesen köthető szem-
léletesség, ennek ellenére hangsúlyozzák azt is, részben az olvasó szerepére tekin-
tettel, hogy a felsorolt jellegzetességek nem implikálnak „kaotikusságot" (Stempel),36  

a mű egysége megőrződik (Stempel kiemeli, hogy a szintaktikai szabálytalansá-
gok csakis a konkrét költemény rendjében érvényesülhetnek,37 Stierle a szonett 
hagyományos és rögzített műfaji sajátosságait a feszültség okaiként említi38), s 

3 2 V ö . STIERLE: i . m . 1 5 7 . s k . 
33 Vö. i. m. 175. 
34 „Bei Mallarmé bedeutet Vergegenständlichung nicht mehr zugleich Veranschaulichung." STIERLE: 

i. m. 178. 
15 Vö. i. m. 180. 
3 6 V ö . STEMPEL: i . m . 4 2 . 
37 Vö. i. m. 44. sk. 
3 8 V ö . STIERLE: i . m . 1 8 2 . 
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- a dadaizmus, és ami még fontosabb, Mallarmé Kockadobásának kudarca után -
a költészet, ha konkrét témát nem is, legalább „tematikus impulzust" (themati-
scher Impuls) megkövetel (Stierle).39 

Stempel és Stierle értelmezői stratégiája jól körvonalazható: Hugo Friedrich 
eredményeit szigorúan irodalomelméleti szempontból kívánják hasznosítani. Vagyis 
elsőként a költemények szintaktikai sajátosságait igyekeznek megragadni, s a gram-
matikai viszonyok átláthatatlanságából következtetnek a jelentéstani kapcsolódá-
sok rögzíthetetlenségére. A Die Struktur der modernen Lyrik kategóriát oly módon 
vetik össze, hogy úgyszólván „demitologizálják" Friedrich Mallarmé-értelmezését. 
A valóságvonatkozások feloldódása és a személyesség eliminálódása a német iro-
dalmárok tanulmányaiban nem vezethető vissza semmilyen metafizikai eredetre 
vagy szándékra. Mallarmé költészetét sokkal inkább egy poétikatörténeti folya-
mat végállomásának tekintik. Úgy tűnik tehát, hogy a referencialitás lehetősége 
mintegy eleve kizáródik. 

Diskurzusok összehasonlításakor aligha fordulhatunk termékenyebb gondolati 
fogódzóhoz Paul Ricoeur munkásságánál. Ricoeur Az élő metafora című művében4 0 

kifejti, hogy az irodalmi művek esetében alapvetően kettős értelemben beszélhe-
tünk jelentésről. Egyrészt vizsgálhatjuk azt, hogy az alkotás mit mond el, milyen 
érzelmeket, tárgyakat, gondolatokat vetít az olvasó elé, vagyis milyen világot jele-
nít meg. Ezt nevezzük a mű referenciájának. Másrészt el is tekinthetünk ezektől 
a szempontoktól, s ekkor a mű immanens viszonyaira fordítunk figyelmet. Ebben 
az esetben irodalomkritikai értelemben vett jelentésről beszélünk. „A diskurzus 
spontán használata során a megértés nem áll meg a jelentésnél, túlmutat rajta, 
és a referencia felé visz el. [...] Az irodalomkritika viszont felfüggeszti ezt a spontán 
mozgást, megáll a jelentésnél, a referencia problémája pedig csak a jelentésma-
gyarázat fényében foglalkoztatja."41 Ricoeur több szerző, így Monroe Beardsley, 
Roman Jakobson, Northrop Frye, Tzvetan Todorov és Jean Cohen munkáiban is 
kimutatja a szóban forgó irodalomkritikai, irodalomelméleti szemléletet. Az alap-
vető kérdés az, hogy az irodalomelméleti redukció az irodalom létmódjából követ-
kezik-e, vagy pedig a referencialitásnak - jó l lehet megváltozott formában - tovább-
ra is van létjogosultsága. Paul de Man szerint a Poetik und Hermeneutik csoport 
kutatói nemcsak irodalomkritikai, hanem lineáris történeti megközelítésük miatt 
is szükségszerűen elutasítják a referencialitást, még a fentiekben említett „ellen-
súlyozó" pontosítások mellett is. 

Mint látni fogjuk, a dolgozatban tárgyalt szerzők radikálisabb álláspontot kép-
viselnek, mint a két német kutató: a referencialitás hiánya Blanchot-nál a lét 
megszólaltatásaként értelmeződik, amely alámossa a mű identitását, Derrida szá-
mára pedig a szöveg rögzíthetetlen, az értelemegészt felfüggesztő disszeminativi-
tásához vezet. Derrida tehát mintegy a végsőkig viszi a referencialitás elutasítását. 

Vö. i. ш. 194. 
•«О Paul R I C O E U R : AZ élő metafora. (1975) Osiris, Bp., 2006. 
4i 1 m. 139. 
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Blanchot Friedrichhez hasonlóan metafizikai távlatokban értelmezi Mallarmé 
költészetét, ám a német irodalomtörténésznél radikálisabb következtetésekre jut , 
főként az irodalmi mű egységével kapcsolatban. Gadamer ellenben amellett száll 
síkra, hogy a költészet, még a mallarméi költészet is, nyelvi művészet lévén, nem 
gondolható el a mimézis fogalma nélkül, ezáltal azt hangsúlyozva, hogy a kitün-
tetett nyelvi létmóddal rendelkező költészet a befogadás tapasztalatában nyeri el 
a maga tulajdonképpeni értelmét. 

Mallarmé mint az én és a reprezentáció költője - de Man 

Paul de Man Lyric and Modernity című tanulmányában42 a megjelölt fogalompár tag-
jainak bonyolult viszonyára igyekszik rámutatni: eszerint ama 18. századi elgon-
dolások perspektívájából például, amelyek a költészetre mint ősnyelvre tekintenek, 
szemben a rideg és racionális modern prózával, a líra modernitásáról beszélni 
egyenesen képtelenség, s talán az sem véletlen, hogy a francia irodalomban a noveau 
román, és nem a nouvelle poésie forog közszájon - a franciaországi strukturalista 
irodalomtudomány is inkább prózával foglalkozik, semmint lírával.43 Németor-
szágban azonban „továbbra is a lírai költészet élvez előnyt a modernitás megha-
tározására irányuló kutatások terén". 44 De Man kiemeli Hugo Friedrich nagyha-
tású könyvét, amelyet igen éles kritikával illet: a Die Struktur der modernen Lyrik de 
Man szerint adós marad az előtérbe állított folyamatok, a reprezentációval való 
szakítás és az elszemélytelenedés fogalmainak reflektált összekapcsolásával, nyers 
és történetietlen megállapításokat tesz, amelyek nem nélkülözik a pszichologista 
felhangokat sem, s amit de Man a legnagyobb problémának tart, Friedrich munká-
j a genetikus történelmi összefüggésben tárgyalja a modern költészetet, amennyi-
ben annak történetét lineárisan íija le: Baudelaire költészete a Rousseau és Diderot 
által kijelölt úton halad, Mallarmé ott folytatja, ahol Baudelaire művészete véget ér, 
Rimbaud Mallarméhez képest további lépéseket tesz, amelyek már a szürrealisták 
munkásságához vezet, s a sor folytatható. De Man szerint a Poetik und Hermeneutik 
csoport tagjai, így Jauss és Stierle, bár szakítanak Friedrich egyes gondolataival 
(például azokkal, amelyek morális jellegűek), történeti előfeltevéseit továbbra is 
osztják: Stierle írásában pedig Mallarmé műve valóban a romantikusokat megha-
ladó Nerval és Baudelaire eredményeinél is tovább jutó költészetként jelenik 
meg. De Man azt sugallja, hogy részben a szóban forgó, a „történészek álmaként" 
megvalósulni vélt, folyamatos előrelépésen alapuló, kontinuus interpretáció az, 
ami Stierle Mallarmé-elemzésének apóriáihoz vezet.45 

42 Paul DE MAN: „Lyric and Modernity." (1971) In: Blindness and Insight. Minneapolis, University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1983. 166-186. 

43 Vö. i. m. 167. sk. 
44 „lyric poetry remains the preferred topic of investigation for a definition of modernity." I. m. 169. 
45 Vö. i. m. 186. 
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De Man a Stierle által elemzett Tombeau első sorában felbukkanó szikla allego-
rikus értelmezését végzi el: a részletes interpretáció nagy hangsúlyt fektet Mallarmé 
más költeményei motívumrendszerének vizsgálatára, és de Man más lehetséges 
olvasatok mellett a sziklát maga Verlaine, egy csillagokat eltakaró felhő, valamint 
Krisztus lehetséges allegóriájaként mutatja be, a metamorfózis alakzatát haszno-
sítva. A fenti megoldások mind azt eredményezik, hogy Mallarmé verse konkrét 
kontextusokban olvasható, amelyek Stierle intenciójával ellentétben korántsem 
szakadnak el a referencialitástól. De Man szerint „Stierle már kezdettől fogva ar-
ra akar rábírni bennünket, hogy hagyjunk fel minden reprezentáló vonatkozás-
sal, anélkül, hogy kísérletet tenne valamely reprezentáló olvasat elvégzésére".46 

Ehhez képest de Man szerint a költemény alapvetően mimetikus - „Mallarmé való-
jában a reprezentáció és az én költője marad, bármilyen személytelenné, testi jelenlé-
tétől megfosztottá és ironikussá váljék is ez az én például a Kockadobás »Mesterének« 
alakjában".47 Ezért egyáltalán nem arról van szó, hogy Mallarmé meghaladná 
Baudelaire-t: a genetikus viszony feltételezése de Man tanulmánya szerint nem 
tartható, a kezdeti szakítási kísérletek ellenére Baudelaire egész munkássága során 
„kísértette" Mallarmét.48 A referencialitás és az allegorizmus nem írható le egysze-
rű ellentétként, nincs történeti átmenet egyikből a másikba: de Man szerint maga 
a nyelv ambivalens, egyszerre reprezentáló és nem-reprezentáló. A reprezentáló 
költészet mindig allegorikus is, az allegorikus költészet pedig óhatatlanul 
reprezentáló.49 Annak felgöngyölítéséhez, hogy közelebbről mit is jelent az, hog)' 
Mallarmé a „reprezentáció és az én költője marad", s miként jellemezhető a nyelv 
említett ambivalenciája, de Man egy másik tanulmánya, A szimbolizmus kettős as-
pektusa nyújthat segítséget.50 

A költői nyelv problematikájának sajátos felfogását magukénak tudó francia 
alkotók költészeti hagyományaként értett szimbolizmus egyik aspektusa de Man 
értelmezésében a szimbólumhoz az egymástól különvált szubjektum és világ új-
bóli egységbe állításának reményét fűzi, a szóban forgó törekvést azonban olyan 
feszültségek hatják át, amelyek hatására az egység iránti vágy a halál tematizálá-
saként artikulálódik, létrehozva „a kozmikus pusztítást képviselő nyelvet".51 A tu-
dat önállóságát megőrizni kívánó Mallarmé költészete ellenben más irányba ha-
lad: a szimbólum nem az azonosítás, hanem a közvetítés feladatát hivatott ellátni, 
célja, hogy az elme a tárgyak vizsgálatával eljusson önmaga megismeréséhez. Mi-
vel ily módon a tárgyak csak a tudat relációjában léteznek, reprezentálják a tudat 
mozgását: Mallarmé költeményeiben a tárgyak mindig átalakulásban vannak, a 

46 „Stierle [...] wants us to give up any representational reference front the start, without trying out 
some of the possibilities of a representational reading." I. m. 179. 

47 „Mallarmé remains a representational poet as he remains in fact a poet of the sell, however imper-
sonal, disincarnated, and ironical this self may become in a figure like the »Maitre« of Un Coup de 
Dés." I. m. 182. (Az első kiemelés tőlem.) 

48 Vö. i. m. 184. 
49 Vö. i. m. 185. 
511 Paul nr. M A N : „ A szimbolizmus kettős aspektusa." In: Olvasás és történelem. Gsiris, Bp., 2 0 0 2 . 9 8 - 1 1 7 . 
5 1 I . M . 1 1 0 . 
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szimbólumok a metamorfózis alakzatával írhatók le, miként a Lyric and Modernity 
versértelmezésében is láthattuk. Csakhogy a tudat e törekvése de Man szerint 
nem érvényesülbet maradéktalanul. „A természeti létezőnek a tudat feletti ere-
dendő elsőbbsége annyira hatalmas, hogy minden olyan kísérlet, amely uralni 
akarja, kezdettől fogva sikertelenségre van ítélve."52 A tudat ezért „fájdalomnak" 
és „pusztulásnak" van kitéve, saját maga is destruálódik. Horváth Györgyi alapos 
tanulmányában felhívja rá a figyelmet, hogy de Man interpretációja szerint a Koc-
kadobásban „az én destrukciója elér egy olyan fokot, hogy az egész kozmosz a tel-
jes meghatározhatatlanságra és véletlenszerűségre redukálódik, s az én is majdnem 
ebbe a semmibe olvad".** Mallarmé csak abban az értelemben tekinthető az én és a 
reprezentáció költőjének, hogy lírájában mind az én, mind a reprezentáció kérdé-
sessé válik: a tudat destruálódik, nem egy „benső önti szavakba magát" (Hegel), 
s a megjelenített létezők egymásba alakulnak. Sem az én, sem a reprezentált vi-
lág nem identikus. így de Man Mallarmé-értelmezése - miként Horváth Györgyi 
is hangsúlyozza írása végkövetkeztetéseként - nem esik olyan távol Derrida in-
terpretációjától, aki már kiindulópontként eltávolítja Mallarmé életművét a rep-
rezentáció (egy meglévő világ és eg)' szubjektum reprezentációja) poétikájától. 
„A nyelv szemantikai és formális oldalának összeegyeztetésére törekvés, a szilárd 
értelmi megfelelőkkel rendelkező lexikai jegyek beazonosítása, a mallarméi köl-
tészetnek a reprezentációval társítása mindkét szerző számára olyan kitüntetett 
viszonyítási pont, melyhez képest a Kockadobás kimozdul, a látszólagos ellenvéle-
mény hangsúlybeli eltérésekké transzformálódik."54 A Blanchot-fejezetben látni 
fogjuk, hogy de Man milyen nagy mértékben a francia irodalmár írásaiból merí-
ti gondolatait. 

Disszemináció és mimézis - Derrida 

Amennyiben a derridai dekonstrukciót olyan eljárásnak tekintjük, amely hangsúlyo-
zottan nem körülhatárolt, a maga kereteit egy szervezőelvként funkcionáló közép-
pont köré kialakító elmélet leágazásaként gondolja el magát, s nem is a rendsze-
rességet nélkülöző, ám bizonyos szempontrendszert magáénak tudó és azt követő 
metodológiaként működik, úgy Derrida szövegeinek értelmezése maga sem von-
hatja ki magát az előzetes, s ennyiben reflektált tematizálás kényszere alól. Még 
szembetűnőbb a probléma, ha olyan dekonstruktiv szövegre irányul a vizsgáló-
dás, amely maga is kitüntetetten interpretáció. Az értelmezés ilyenkor választhat-
ja azt az utat, hogy részt vállal a szövegek további egymást-írásában, egymásba fű-
zésében, jóllehet ez esetben alighanem kikerülhetetlenül mellőzi azt a diszkurzív 
beszédmódot, amely az (akár feltételezett) olvasó megértésében bizakodik, s eh-

52 1. m. 113. 
5 3 H O R V Á T H Györgyi: Kockadobás: Jacques Derrida versus Paul de Man ? A dekonstrukció ambivalens Mallarmé-

értelmezése. Déli Felhő 2000/1. 54-63., 63. (Kiemelés tőlem.) 
54 Uo. 
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hez az (ismételten akár csak potenciális) olvasóhoz igazodik. Magam egy másik 
lehetőség mellett döntenék: Derrida szövegének ama szakaszait igyekszem kom-
mentálni, amelyek beilleszthetők egy lehetséges vitapozícióba, s amelyekről úgy 
vélekedem, hogy önmagukban megálló gondolatokként, a szöveg más, rendkívül 
sűrű, különböző szövegekkel már-már felismerhetetlenül összeszövődő részeitől 
eltérően tézisekként foghatók fel. 

Derrida A kettős ülés című írása55 rendkívül szövevényes helyzet elé állítja az ér-
telmezőt. Hiszen ez a szöveg nemcsak interpretáció, hanem egy olyan irodalmi 
szöveget dekonstruál, amely maga is egy, sőt több szöveget ír tovább. S így a 
szöveg(ek) íródása egyúttal a műfajok közötti határ elbizonytalanítását is elvégzi. 
Orbán Jolán Derrida-monográfiájában kiemeli, hogy Derrida értelmezése alap-
j án „az irodalom az a terület, amely minduntalan a szöveg írott voltával, a gon-
dolkodás differenciatív jellegével, a nyelv normatív szabályainak áthágásával 
szembesít, és ezáltal kényszerít arra, hogy megnyugtatónak és biztosnak tűnő 
megalapozó kérdéseinket újragondoljuk".56 Hozzátehetjük, hogy Derrida e szö-
vegében olyan irodalmi művet értelmez, amely az irodalomra vonatkozóan tesz 
megállapításokat. De mielőtt engednénk a metareflexiók további sorakoztatása 
vágyának, nézzünk szembe inkább egy újabb kétséggel. Bár a szöveg az irodalom-
ról (is) író irodalmi szöveget értelmez, mégsem egyszerűen az irodalom miben-
létét kívánja meghatározni: „ez a kettős ülés, amelyről soha nem fogom harcos 
ártatlansággal kijelenteni, hogy a mi az irodalom kérdésével foglalkozik, a maga 
zugát az irodalom és az igazság KÖZÖTT fogja megtalálni, az irodalom és aközött, 
amit a mi az irodalom kérdésre válaszolni kell."57 Az ily módon feltett kérdés, füg-
getlenül attól, milyen válasz adatik rá, azt implikálja, hogy kérdezettje, jelen eset-
ben az irodalom, definiálható, megadhatók klassziflkációs jegyei. Ám a Derrida-
szöveg olyan közöttiséget ír körül, amely a meghatározhatósághoz szükséges szilárd 
pozícióktól elkülönböződik. A derridai olvasat így nem azt a logikát követi, amely 
a szövegben tett tételes állítások megragadásában érdekelt (ami azonban elmond-
ható a jelen dolgozatról), hanem mindenekelőtt kiteszi magát a szöveg vélelmezett 
jelentésszóródásának, vállalván az interpretáció alinearitását. A kérdés elbizony-
talanítása azzal is együtt jár, hogy Derrida még jellemzendő mimézis-értelmezé-
se csak fenntartásokkal sorolható egyszerűen az esztétikum autonómiáját hang-
súlyozó elméletekhez. Ezért, bár igyekszem felderíteni bizonyos állításokat, nem 
hagyható figyelmen kívül, bogy a derridai szöveg folyvást eltérül tőlük: éppen ez 
a nagyon szoros szövegolvasás, szövegírás58 teszi lehetetlenné a dekonstruktiv 

5 5 Jacques DERRIDA: „A kettős ülés." In: A disszemmáaó. Jelenkor, Pécs, 1998. 170-275. 
5 6 ORBÁN Jolán: Derrida írás-fordulata. Jelenkor, Pécs, 1 9 9 4 . 6 0 . 
57 A kettős ülés. 175. 
5 8 „A megfejtés helyett Derrida szövege a felfejtés, a disszeminatív szövegmozgás folyamatát írja, 

anélkül azonban, hogy egy abszolút olvashatóság vagy feltárhatóság ígéretét hordozná. Ez a dissze-
mináció az olvasat szövegére éppúgy jellemző, mint az értelmezett szövegre. A szövegezésmódot il-
letően sem válik el szükségszerűen Derridánál e kettő egymástól. Az olvasat íródik (s'écrit), olvasó-
dik (se lit), belevonódik, megidéződik, rávésődik, beoltódik az értelmezendő szövegek felületébe(n) 
[ . . . ] . - ORBÁN Jolán: i. m. 252. 
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szöveg rekonstruálását - ám, ha az interpretáció a szöveg olvasására, és nem írására 
törekszik, feltételezve, hogy a kettő elválasztható, kénytelen vállalni a redukciót. 

Az irodalom mibenlétére vonatkozó kérdés megingatása a cím elbizonytalanítá-
sával egészül ki. A címet nagyon hasonló pozíció illeti meg, mint a mibenlét kérdé-
sét. Hiszen a cím közli, előre közli, hogy mi a szöveg, amely felett áll: „Mallarmé 
egyrészt előírja a cím felfüggesztését, mely akárcsak a fej, a tőke, a jóslatszerű, túlsá-
gosan fennen hordja az orrát, és túlságosan fennen beszél, egyszerre azért, mert 
megemeli a hangját és elnémítja a rá következő szöveget, és azért, mert fent he-
lyezkedik el a lapon, és ez a fent így kitüntetett középponttá, kezdetté, parancs-
noklássá, főnökké, arkhónná válik."59 A cím lekerekítettsége helyett Mallarmé fi-
gyelme a lap, a papír űrjére helyeződik, a fehér közökre. A szöveg grafikus volta, 
a lapon való elhelyezkedése ebben az értelemben a maga megírtságával tüntet, 
Derrida nyelvhasználatával olyan redőket borít, amelyek ellenállóak, s valamik 
közé hajlanak. S már itt nyilvánvaló, hogy Derrida mennyire az elemzett, olvasott 
szöveghez alakítja saját szövegének írását: a Tel Quel, amelynek hasábjain A kettős 
ülés első alkalommal megjelent, szerkesztőségi jegyzetben tesz említést arról, 
hogy a szöveg kezdetben nem viselt címet. 

Ám a szövegek intertextualitása nemcsak a derridai és a mallarméi szövegek 
között érvényesül. Mallarmé Mimusjáték című írása, amelynek értelmezésére vagy 
szétírására a szöveg elsősorban vállalkozik, Platón Philébosza mellett kap helyet. 
A következő lapon Platón és Mallarmé szövegei már grafikusan is egymásba íródnak. 
A Philébosz és a Mimusjáték egymás mellé helyezése indítja meg a mimézis kérdé-
sének tárgyalását. Am a két szöveg nem csupán a lapon különül el, hanem közöttük 
„egy történelem" húzódik.60 Miben is áll mármost ez a történelem? A Platón-dia-
lógussal kapcsolatban Derrida négy dologra hívja fel a figyelmet. Először is a szö-
vegben a könyv mint néma beszéd merül fel. Amikor nem nyílik lehetőség a pár-
beszédre, akkor lép elő a könyv metaforája a logosz helyettesítőjeként.6] A Derrida 
által csonkolásként leírt némaság és a fehér említése Mallarmé Mimusjátéka felé 
közelítik a platóni dialógust. Derrida értelmezésében a könyvet alárendelő gesz-
tus fono- és logocentrizmusa egészen Mallarméig meghatározó volt. Másrészt e 
belső írás alá van vetve az igazság rajta kívül álló kritériumának - méghozzá úgy, 
hogy e kritérium alapján eldönthető a könyv igaz vagy hamis volta. Helyettesítő 
létmódjánál fogva tehát olyasvalaminek függvényében tételeződik az értéke, 
amely maga már identikus.62 A Platón-dialógus harmadik kitüntetett vonása, amely 
természetesen az első két sajátosságból is adódik, hogy a könyv önmagában nem 
ér semmit, nincs belső értéke. A ráutaltság körülírásakor Derrida már a mimézis 

5 9 DERRIDA: A kettős ülés. 175. sk. A középponttal párhuzamba vont funkciók visszaköszönnek a Platón 
patikájában is, ahol a pharmakon az, ami felforgatja a hierarchikus viszonyokat: Jacques DERRIDA: 

„Platón patikája." In: Л disszemináció. 61-169. 
B,) A kettős ülés. 180. 
61 Vö. az írás mint a logosz - a beszéd és az (uraló) értelem - helyettesítőjének Platón Phaidroszábó\ 

kiinduló dekonstrukciójával: Platón patikája, uo. 
62 „Mindig úgy dönthetjük el, hogy az írás igaz-e vagy sem, megegyez.ik-e avagy »ellentétes« azzal, ami 

igaz, hogy annak igazságához folyamodunk, ami van, magukhoz a dolgokhoz." Л kettős ülés. 181. sk. 
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szót használja, amely Platón dialógusaiban az affirmativ gesztusok63 ellenére több-
nyire elmarasztaló és leértékelő kritikát kap, de ami még fontosabb, az értéktéte-
lezéstől függetlenül fenntartja a hierarchikus viszonyt.64 Derrida negyedrészt a 
kép, a képzeletbeli, a képzetes jelenségét vizsgálja. Szókratész és Prótarkhosz dia-
lógusában a festő metaforája hivatott megjeleníteni a lélek helyzetét, amikor olyas-
valamit szemlél, amely a szemlélet során már nem adódik érzékien az észlelés 
előtt, csak mint kép van jelen. így a képzeletbeliség tekinthető a mimézis tovább-
gyűrűződésének, amennyiben a már származékos íráshoz tartja magát, ám elgon-
dolható úgy is, mint ami a lényeg „tiszta feltárójaként működik".65 

A Philébosz olyan rendet rajzol meg, amelyben éles különbség választja el a je-
lenvalót annak megjelenítőjétől, s függetlenül attól, hogy a megjelenítés miként 
megy végbe, a megjelenítő eltávolítja azt, amit megjelenít, ám éppen a távollévő 
az, amitől a jelenlévő megjelenítő léte függ. S ez az ontológiai felosztás, amely 
ennyiben nemcsak a művészet vonatkozásában uralkodott el, hatja át azt a törté-
nelmet, amely Derrida szövegében Platónt és Mallarmét elválasztja. A hierarchia 
akkor is megőrződik, ha az utánzó művészetből alkotó művészet konstruálódik: 
a bináris oppozíciók nem dekonstruálhatók a tagok rangjának felcserélésével.66 

Derrida hangsúlyozza, hogy a mimézisnek az igazság relációjában történő felfo-
gása töretlen marad. Heidegger igazságfogalma - feltűnően megőrizve a platóni 
utánzás (az emlékeztetés értelmében) és anamnézis kettősségét - mintegy össze-
foglalja a szóban forgó értelmezéstörténetet. Heidegger az adaequatio értelmében 
felfogott, tehát a kijelentés és a kijelentés által intencionált dolog megfelelése-

6 3 Derrida lábjegyzetben az Állam azon szakaszát idézi, amely az erényes személyek cselekedeteinek 
megjelenítését dicséri. Emellett Szókratész az istenekről megfelelően beszélő költeményeket tekin-
ti az utánzás legitim formáinak. 

B4 „dártsuk meg a sematikus törvényt, mely Platón párbeszédét korlátozta: egyszerre kellett a mimé-
sziszt elítélnie önmagában, mint a megkettőzés folyamatát, bármi legyen is a mintája, és csupáncsak 
az »utánzott« minta okán hiteltelennek tekintenie, miközben a mimetikus művelet önmagában 
semleges, illetve ajánlott maradt. De a mimészisz mindkét esetben az igazsághoz rendelődik: akár 
magának a dolognak a feltárását akadályozza, másolatával vagy másodlatával helyettesítve be a léte-
zőt; akár a másodlat hasonlósága (homoioszisz) révén szolgálja az igazságot. Maga az írás által után-
zott logosz csak mint igazság ér valamit; Platón mindig ezen a címen vizsgálja." A kettős ülés. 183. sk. 

e5 A kettős ülés. 185. 
6(i „Kétségtelen, hogy ezt a rendet látszólag vitatták, illetve megfordították a történelem folyamán, 

több menetben. De utánzott és utánzó abszolút megkülönböztethetőségét, sem az előbbi elsődleges-
ségét az utóbbihoz képest nem mozdították el soha egy metafizikai rendszer segítségével. A »kri-
tika« vagy a költői mesterség területén ugyan hangsúlyozták, hogy a művészet mint utánzás (meg-
jelenítés, leírás, kifejezés, elképzelés stb.) nem lehet »szolgai« (ez az állítás tagolja a poétika húsz 
évszázadát), és bogt' következtetésképpen a művészet ebben a szabadságban, amelyet a természettel 
élvez, alkothat, teremthet olyan műveket, amelyek többet érnek, mint amit utánoznak. De minden-
ezen származtatott szembeállítások ugyanarra a tőre utalnak vissza. Az értéktöbblet vagy léttöbblet 
a művészetet gazdagabb, szabadabb, szeretetreméltóbb, alkotóbb: természetesebb természetté teszi." 
A kettős ülés. 188. A folyamat némiképpen árnyaltabb, Platónt, Arisztotelészt és Hegelt értelmező, 
végkövetkeztetésében dekonstruktiv jellegű összefoglalását nyújtja John SALLIS írása: „Mimézis és A 

művészet vége." In BACSÓ Béla (szerk.): Fenomén és mű. Kijárat, Bp., 2002. 179-193. Rendkívül rész-
letes és sokoldalú, a teológiai vonatkozásokra is kitérő írás olvasható Hans BIXIMENBERG-től: „A ter-
mészet utánzása: A teremtő ember eszméjének előtörténetéhez." In BACSÓ Béla (szerk.): Kép, fenomén, 
valóság. Kijárat, Bp., 1997. 191-219. 
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ként meghatározott igazságfogalomnál eredendőbbnek tételezi a görög alétheia 
szóra visszavezetett igazságot, amelyet „Unverborgenheit"-nak, elrejtetlenségnek 
fordít: eszerint tehát a kijelentés egyáltalán csak azért vonatkozhat - megfelelően 
vagy nem megfelelően - valamire, mert amit megragad, az már eleve megnyilat-
kozik.67 Függetlenül attól, hogy az igazság melyik felfogása van érvényben, a mi-
mézisnek - amelynek értelme ennyiben többrétű - Derrida megállapítása szerint 
„mindenkor követnie kell az igazság folyamatát".68 

Mallarmé azért válik igen lényegessé Derrida számára, mert értelmezésében a 
francia költő nem folytatja a szóban forgó hagyományt. A Mimusjáték egyik mon-
data szolgálhat az elemzés kiindulópontjául: „A jelenet, tényleges cselekmény 
nélkül, pusztán egy eszmét szemléltet."69 Félrevezető lenne csak a tényleges cse-
lekmény hiányára figyelmet fordítani: a külső realitások utánzásának elhagyása 
ugyanis önmagában nem lép ki a mimetikus struktúrából, hiszen az eszme szem-
léltetése mintha pontosan a megjelenítés tényét hangsúlyozná. E szerint az olva-
sat szerint annyi a különbség, hogy a Mallarmé írásaiban gyakran előforduló „esz-
me" válik megjelenítené, függetlenül attól, hogy az eszme platóni (idea vagy forma), 
descartes-i vagy hegeli értelmében gondolódik el. Derrida azonban egy más ér-
telmezés talaján áll: „Olvashatjuk így Mallarmé szövegét, és visszavezethetjük egy 
ragyogó irodalmi idealizmusra. [...] Az olvasásnak azonban [...] egy mozgásban 
lévő láncot, egy háló hatásait és egy szintaxis játékát kell helyreállítania. Ekkor a 
Mimusjátékot egészen másként, nem neo-idealizmusként vagy neo-mimetologiz-
musként olvassuk.'"70 A szintaxis láncolata megbontja a mimézist. „Nincs utánzás. 
A Mimus semmit nem utánoz. És főként nem utánoz. Nincs semmi gesztusai írá-
sa előtt. Semmi nincs előírva neki. Semmiféle jelen nem fogja megelőzni vagy fel-
vigyázni írása rajzolódását. Mozdulatai olyan alakzatot formálnak, amelyet nem 
előz meg és nem kísér semmiféle beszéd.'"71 Derrida szavai vonatkoztathatók 
mind az irodalomra, mind Mallarmé szövegére, mind a Mallarmé által jellemzett 
szövegkönyvre vagy akár az előadásra, mind a mimusjátékra. Derrida szövege így 
maga is egy „tükrökkel tapétázott szöveglabirintussá" változik. A lap fehérsége és 
a Mimusjáték Pierrot-jának fehér arca egymásba játszódnak. 

A Mimusjáték című szöveg voltaképpen egy mimodráma szövegkönyvéhez írt kom-
mentár. Az írásnak több változata van, s az a történet, amelyre vonatkozik, maga 
is számos alakban létezik. A forrásoknak való utánajárás befejezhetetlen: a szöve-
get érthetjük úgy is, mint amely egy hipotetikus architextust mímel. Derrida a szö-
veg azon részeit emeli ki („a jelenet, tényleges cselekmény nélkül, pusztán egy 
eszmét szemléltet"; „hallgatag óda [...] néma monológ, amelyet mindvégig saját 
lelkéhez intéz arckifejezéssel és mozdulatokkal a még íratlan papírlap fehérségű 

67 Vö. Martin H E I D E G G E R : „ A Z igazság lényegéről." In Útjelzők. Osiris, Bp., 2 0 0 3 . 1 7 3 - 1 9 4 . 
68 A kettős ülés. 189. 
69 A Mimusjáték az idézett kiadás 173. oldalán olvasható. 
to A kettős ülés. 190. 
и Uo. 
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kísértet"), amelyek arra utalnak, hogy a mimus nem utánoz sem előzetesen adott 
történést („cselekmény nélkül"), sem beszédet („hallgatag óda"). Az önmagából 
kibomló működés fontos Derrida számára: „A Mimusnak egyedül íródnia kell egy 
fehér lapra, ami 6, tehát beleírnia önmagát a gesztusokba és az arckifejezés játé-
kába.'"72 Ez az íródás egy tiszta terepen megy végbe, amelyben csak magát míme-
li.73 A jelenlét vágya és a vágy beteljesülése közötti távolság megszűnik: hümenről 
van szó, olyan egyesülésről, amelyben „nem csak a különbség szűnik meg (a vágy 
és a beteljesülés között), hanem a különbözés és a nem-különbözés különbsége 
is".74 Azonban nem oldódik fel a kettősség egy egyetlen javára, hanem Derrida 
szerint a két tag különbsége az, ami nem működik többé. A közöttiség számít (a hű-
men lényegében csak a jelentésszóródása miatt termékenyen használható kifejezés). 
Ezt talán a tükör metafora világíthatja meg. A tükör semmit nem enged át ma-
gán, hanem mindent visszaver. 

A szöveg második felében Derrida a Mallarmé-értelmezések (részleges) törté-
netével és lehetőségeivel néz szembe. A tematikus kritika és az értelemvezérelt 
interpretáció Derrida szerint fennakad a szöveg hümenjén.7 5 Richard Lunivers 
imaginaire de Mallarmé című szövege mint a tematikus kritika reprezentatív darab-
ja az értelmezés tárgya. Richard minden fenntartása ellenére tulajdonképpen dia-
lektikusan szintetizálja a Mallarménál megfigyelt ellentétpárokat, lehetővé téve a 
témák megragadását. Ezzel szemben Derrida azt hangsúlyozza, hogy „az összeg-
zés lehetetlen anélkül, hogy mégis meg nem haladná egy értelem- vagy jelentés-
tartalom végtelen gazdagsága".76 A redő, a fehér olyan szintaktikát képez, amely 
a rögzíthetőségek között bomlik ki. A szöveg íródása, írottsága, textualitása, tükör-
szerkezete (itt kiemelhetőek a rímek) lehetetlenné teszik a legfeljebb a poliszémikus-
ság látszólagos gazdagságáig merészkedő tematikus kritikát.77 Derrida tehát első-
sorban az értelem totalitását kérdőjelezi meg. Mint Peter V Zima, a dekonstrukció 
egyik értelmezője fogalmaz: „Derrida nem a Richard által tárgyalt témák (mint 
amilyen például a pli, a blanc, az azúr) létezését vonja kétségbe, hanem azt, hogy 

72 A kettős ütés. 194. 
73 „A művelet, mely nem tartozik immár az igazság rendszeréhez, nem nyilvánít meg, nem hoz létre, 

nem fed fel semmiféle jelenlétet; még kevésbé létesít megegyezést a hasonlóság vagy megfelelés 
értelmében egy jelenlét és egy megjelenítés között. Mégsem egység, hanem egy színpad többszö-
rösjátéka az, ami önmagán kívül semmit, sem beszédet, sem cselekvést nem illusztrálván, semmit 
nem illusztrál." A kettős ülés. 203. 

74 A kettős ülés. 205. 
75 „Mármost ha látni véljük, hogy a »fehér« és a »redő« nem uralható témaként vagy értelemként, ha 

valamiféle hűmen redójében és fehérében megjegyződik a szöveg textualitása, akkor már fel is vá-
zoltuk a tematikus kritika határait." A kettős ülés. 238. 

76 A kettős ülés. 242. 
77 „Ha tehát nincsen újraelsajátítandó tematikus egység vagy totális értelem, a textuális pillanatokon 

túl, egy képzeletbeliben, intencionalitásban vagy megéltben, akkor a szöveg immár nem egy igaz-
ság kifejezése vagy (többé-kevésbé szerencsés) megjelenítése, amely eg)' poliszémikus irodalomban 
szóródna szét vagy szedődne össze. A poliszémia e hermeneutikus fogalmát kellene a disszeminá-
cíóéval helyettesíteni." A kettős ülés. 253. 
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az említett témákat valamilyen fogalmi totalitássá lehetne egybefoglalni, amelyet 
Mallarmé költészetének »igazságaként« foghatnánk föl."78 Derrida több Mallarmé-
szöveget idézve nagyon aprólékos írásmódot folytat, amely minduntalan össze-
szálazza saját szövegét Mallarmé szövegeivel, az interpretátort szinte megoldhatat-
lan helyzet elé állítva: a textualitás és a jelentésszóródás játékát, úgy tűnik, nem 
lehet diszkurzívan felfüggeszteni. 

Véleményem szerint igencsak kérdéses, hogy Derrida mennyiben hagyja el az 
irodalomkritika távlatát. Szövege legfontosabbnak nevezhető állítása, hogy Mallarmé 
költészete szakít a mimézissel. Rendkívül figyelemreméltó, hogy Ricoeur már em-
lített szövegében a referencia és az irodalomkritikai értelemben vett immanens je-
lentés megkülönböztetését a mimézissel összefüggésben tárgyalja. „A kritika ezt 
a második jelentéselképzelést [tudniillik a referencia ellenében használt jelentés-
fogalmat] a miithosznak a mimésziszről való leválasztásával, illetve a poieszisznek a 
müthosz felépítésére való redukálásával hozza létre.'"79 A dolgozat utolsó fejezete 
be kívánja bizonyítani, hogy a mimézis elutasítása milyen radikális elméleti pozí-
cióhoz vezet. 

Antireferencialitás és az irodalom ontológiai szemlélete - Blanchot 

Blanchot Az irodalmi tér című, 1955-ben megjelent művének80 második fejezete 
Mallarméval foglalkozik. Blanchot Mallarmé egy levelének szakaszát idézi, amely-
ben az írással való szembenézés gyökeres létváltozást okoz. A vers mélyére hatol-
va a bizonyosságok leomlanak, s olyan hiány tárul fel, amely sürgetően igényli a 
hozzájárulást, az aflirmációt. Ez a tapasztalat (a fejezet címe: Mallarmé tapasztalata) 
nyelvi eredetű, nyelvileg tételeződik, a nyers és a lényegi beszéd különbözőségének 
belátásából fakad. Blanchot a két beszédet úgy jellemzi, hogy bennük egyaránt a 
csend, a némaság működik, de míg a nyers beszéd elfedi, eltagadja e némaságot, 
addig a lényegi beszéd a csendhez alakulva artikulálja magát. 

A két nyelv különbözősége összekapcsolható a Derrida által értelmezési szem-
ponttá emelt mimézis-problematikával: „A nyers beszéd a »a dolgok valóságával 
kapcsolatos«. »Az elbeszélés, a tanítás, sőt a leírás« jelenlévővé teszi, »reprezentálja« 
a dolgokat. A lényegi beszéd eltávolítja, eltünteti őket, mindig homályosan utal 
rájuk, szuggerál, felidéz."81 Blanchot szerint ez utóbbi sajátosság a gondolkodásra 
jellemző. A nyers beszéd, a hétköznapi nyelv magát a szót távolítja el, teszi sem-
missé, hogy a dolgot igyekezzen jelenlévővé tenni, azonban ez a törekvés szükség-

78 „Derrida leugnet nicht die Existenz der von Richard kommentierten Themen (z. B. pli, blanc, azur), 
sondern die Möglichkeit, sie zu einer begrifflichen Totalität zu bündeln, die als die »Wahrheit« von 
Mallarmés Dichtung aufzufassen wäre." Ffeter V ZIMA: Die Dekonstruktion. Francke Verlag, Tübingen/ 
Basel, 1994. 71. 

7 9 R I C O E U R : i . m . 1 3 9 . 
80 Maurice B L A N C H O T : AZ irodalmi tér. (1955) Kijárat, Bp., 2005. 
8 ' I . m. 25. 
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képpen sikerületlen marad.8 2 Ezzel szemben a gondolkodás által az ember „el-
szakad a léttől", mégis a világba küldetik vissza. Ennyiben Blanchot értelmezése 
szerint a gondolkodás csak a lényegi nyelv egyik aspektusát jeleníti meg, amazt 
méghozzá, amely a nyers beszédhez áll közel. A költői beszéd a gondolkodás 
nyelvével is szembenáll. „E beszéd már nem utasít a világhoz - sem a menedék, 
sem a célok világához. E beszédben a világ háttérbe húzódik, s a célok megszűn-
tek; a világ hallgat; végül már nem a gondjaikkal, terveikkel, tevékenységükkel 
foglalkozó emberek beszélnek benne."83 A világ háttérbe szorulásával más kezd 
el beszélni, más igyekszik szóhoz jutni: a heideggeri ontológiai differencia hatásá-
ról árulkodó különbségtevés szerint a lét, és nem a létezők. „A költői beszéd a lé-
tezők hallgatását fejezi ki. [...] A létezők hallgatnak, de ekkor a lét szeretne újra 
beszéddé válni, s a beszéd létezni akar. A költői beszéd már nem egy adott em-
ber beszéde: senki nem beszél benne, és az, ami beszél, senki; olyan ez, mintha 
egyedül a beszéd beszélné önmagát."84 Az önmagát beszélő nyelv éppúgy elsza-
kad a mimézistől, ahogyan Derrida értelmezésében a semmit sem utánzó Mimus. 

Blanchot szerint Mallarménál ennek az a következménye, hogy az identikus 
műtől a mű eredetére terelődik a figyelem. Az irodalomra vonatkozó kérdés ma-
gává az irodalommá válik - ami érthető úgy, hogy az irodalomra nem adható az 
irodalom működésén kívül megfogalmazódó válasz. Ez a felfogás rokonítható 
az irodalom körülhatárolhatatlanságának derridai képzetével. Az irodalmi alko-
tás a létezők kizárásával a létre korlátozza magát, „az a feladata, hogy legyen", 
hogy azt mondja, valami van.85 Azonban ezáltal maga már nem egy általában vett 
létező, hanem egy olyan középpont köré szerveződik, amelyet Blanchot mint két-
értelműséget határoz meg. A Derrida által is jellemzett dinamikusság, az önmaga 
határait elbizonytalanító műalkotás mozgásban levése Blanchot Mallarmé-értelme-
zésében is alapvető: „Nézzük meg újra a verset: mi lehetne ennél valóságosabb, 
ennél nyilvánvalóbb [...]. E nyilvánvalóság ugyanakkor nem mutat semmit, nem 
nyugszik semmin - maga a mozgásban lévő megfoghatatlan."86 Blanchot számá-
ra a vers a létezők elfedettségéből kimozduló létet bírja szóra, oly módon, hogy 
a világot szertefoszlatva maga is szertefoszlik. így bár Blanchot-nál is kétségbe vo-
nódik a mű identitása, ez mintha nem a szöveg disszeminativitásán alapulna, hanem 
tulajdon jelenléte és a dolgok hiánya között támadó paradox mozgáson. 

Még egy fontos vonatkozásra ki kell térnünk. Blanchot irodalomfelfogása - s mint 
láttuk, ez az elgondolás Mallarmé kapcsán igen erőteljesen kibontakozik - hang-
súlyozza az irodalom személytelenségét. A létet kimondó mű elsőbbséget élvez 

82 „Ez egy olyan szó, amely nem nevez meg és nem jelenít meg semmit, amely után semmi sem marad, 
még csak nem is szó, használata során pedig valami csoda folytán azonnal, teljes egészében eltűnik." 
Uo. 

83 1. m. 27. 
84 Uo. Az önmagát beszélő nyelv feltűnik már Novalisnál is, később Heidegger írja le a költeményt a 

nyelv bíztatására hallgató beszédként. A hasonlóságok természetesen nem számolják fel az speku-
latív eltéréseket. 

«5 I. m. 28. 
89 I. m. 29. 
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mind a szerzővel, mind a befogadóval szemben: „Az, aki a mű függőségében él, 
akár mert írja, akár mert olvassa, annak a magányához tartozik, ami csak annyit 
mond: létezni, az egyetlen szót, amit a nyelv elrejtve óv vagy a mű hallgatag üres-
ségében eltüntetve mutat fel."87 Paul de Man Blanchot-tanulmányában88 szintén 
nagy jelentőséget tulajdonít az alkotás és a befogadás blanchot-i meghatározásá-
nak. De Man kiemeli, hogy semmiképpen sem beszélhetünk a szerző és az olva-
só interperszonális vagy interszubjektív aktusáról, amely két identikus személyi-
ség találkozását feltételezi. Ezzel szemben a két szubjektivitás kölcsönösen eltéríti 
egymást részleges önazonosságától.89 Ami azt jelenti, hogy a szerzőt annak lehe-
tősége, hogy olvasni fogják, arra készteti, hogy nyelvét a puszta kifejezés helyett 
művé szilárdítsa, míg az olvasó az olvasás során egy pillanatra azzá válik, ami az-
előtt lehetett volna, hogy különálló szubjektummá alakult volna.90 Vagyis Blanchot-
nál nem csupán a szerzői szubjektum, hanem a befogadó szubjektuma is elvész, 
hogy egyedül a „mozgásban lévő megfoghatatlan" maradjon fenn. A referenciali-
tás elutasítása, vagy ha úgy tetszik, a Friedrichnél tárgyalt paradox referencialitás 
radikalizálása azzal a következménnyel jár, hogy a befogadó önazonossága nem 
tartható fenn tovább. Csakhogy úgy tűnik, nem a befogadó megváltozásáról van 
szó, hanem a szubjektum ideiglenes (egy pillanatra szóló) felbomlásáról. A mi-
mézist rehabilitálni igyekvő hermeneutikának ezért a befogadás folyamatáról is 
számot kell adnia. Végül a hermeneutika válaszát mutatom be. 

Hermeneutika és költészet - Gadamer 

Gadamer filozófiai hermeneutikájában a művészet megkerülhetetlenül fontos 
szerepet játszik. Már az Igazság és módszer azon igénye, hogy érvényt szerezzen a 
szellemtudományok igazságának, a művészet esztétikai meg nem különbözteté-
sen alapuló megközelítéséből nyert tapasztalat alapján válik megfogalmazhatóvá. 
Gadamer rendkívül differenciált módon, különböző tanulmányaiban más-más 
megközelítést alkalmazva foglalkozik a költészet kérdésével. E gazdag költészet-
felfogás azon szegmenseit kívánom érinteni, amelyek a leginkább relációba állít-
hatók az eddig tárgyalt szerzők gondolataival. 

A Poetik und Hermeneutik csoport hivatkozott könyvéről írt recenciójában91 Gada-
mer kétséggel fogadja a homályos költészettel foglalkozó tanulmányokat. Véle-
ménye szerint a mallarméi költészetet a referencialitástól elválasztó irodalmárok 
eljárásával szemben a mimézis semmiképpen sem száműzhető a költészet poéti-

87 I. m. 10. 
88 Paul DE MAN: „Impersonality in the Criticism of Maurice Blanchot." ( 1 9 7 1 ) In: Blindness and Insight. 

University of Minnesota Press, Minneapolis, 1983. 60-78. 
89 Vö. továbbá: ANGYALOSI Gergely: „ A lírai személytelenség kérdéséhez." In Kritikus határmezsgyén. 

Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999. 29-36., különösen 33. 
90 Vö. Paul DE MAN: Impersonality in the Criticism of Maurice Blanchot. 64. 
91 Hans-Georg GADAMER: „ Z U Poetik und Hermeneutik: Lyrik als paradigma der Moderne." In Gesam-

melte Werke. Bd. 8, J . С. B. Mohr, Tübingen, 1993. (A továbbiakban GW 8.), 58-64. 
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kájának területéről. S nem azért, mert a költeménynek az lenne a feladata, hogy 
megjelenítse az előre adott tárgyiasság világát: sokkal inkább azért, mert a költé-
szet nyelvi művészet, s mint ilyen, az embernek a nyelv által történő otthonra ta-
lálásához kapcsolódik, tehát az ember létmódját érintő vetülete van. A költemény 
szavai olyan szavak, amelyek olvasása, meghallása visszaemlékezésként, újrafelis-
merésként hat. „A költészet a szó művészeteként másféleképpen művészet, mint 
a többi művészet, és a poétika más értelemben művészettan."92 

A német filozófus Dichtung und Mimesis című tanulmánya,93 amely a görög poé-
zis kettős értelmére (a létrehozás műveletére, illetve a költői alkotásra) utalva a 
csakis szavak által történő létrehozásként, illetve lenni hagyásként megvalósuló 
költészetet (Dichtung) a létrehozás ideáljaként jellemzi, szintén a mimézis felől 
igyekszik eljutni a költészet megragadásához. Gadamer azt hangsúlyozza, hogy 
az utánzó megjelenítés értelme nem az, hogy a megjelenítő többé-kevésbé sike-
resen megközelíti az ábrázoltat. Ehelyett Arisztotelész mimézis-felfogása nyújthat 
fogódzót, aki a nézőnek a dologra való ráismerését emeli ki. A néző az ábrázo-
lásban magát az ábrázoltat látja, ismeri fel. Nem más ez, mint újrafelismerés, amely 
azonban minőségileg más, mint egy valamikor megismert újbóli felismerése. A kö-
rülmények egyszerisége és esetlegessége megszűnik. Gadamer szerint Platón na-
gyon is tudatában volt annak, hogy „ott, ahol művészetről beszélünk, nem az ábrá-
zolás és az ábrázolt létbeli megkülönböztetése, hanem az ábrázolttal való tökéletes 
identifikáció képezi az ábrázolás lényegét", s erről éppen a Philébosznak a komé-
diával foglalkozó szakasza tanúskodik.94 Ez alapján „a mimézis nem igazán azt je-
lenti, hogy egy adott dolog valami másra utal, amely az ősképe, hanem azt, hogy 
valami önmagában mint értelemmel bíró van jelen".95 A mimézis így nemcsak va-
lami felettünk állót hoz közel számunkra, hanem egyúttal ki is emel bennünket 
többé-kevésbé megszokott világunkból.96 Derrida mintha azt hagyná figyelmen 
kívül, hogy az alétheia értelmében vett igazsághoz vagy az anamnézishez igazo-
dó mimézis nem pusztán megjelenít valamit, hanem ez a megjelenítés át is ala-
kítja a megjelenítés terét. Másrészt pedig maga a megjelenített léte is módosul a 
megjelenítéstől, Gadamernél gyarapodik.97 Gadamer tanulmányát a következő-
képpen zárja: „Aki úgy véli, hogy a művészetről már nem lehet megfelelően gon-
dolkodni a görög fogalmak segítségével, nem gondolkodik kellőképpen görögül 
- és nem is gondolkodik helyesen."98 

92 „Poesie ist als Kunst des Wortes auf eine andere Weise Kunst als die anderen Künste, und Poetik ist 
in einem anderen Sinne Kunstlehre." I. m. 62. 

93 Hans-Georg GADAMER: Dichtung und Mimesis. G W 8. 80-85. 
94„Daß dort, wo wir von Kunst reden, gerade nicht der Seinsunterschied von Darstellung und Darge-

stelltem, sondern die volle Identifikation mit dem Dargestellten das Wesen der Darstellung aus-
macht, hat er [Plato] in anderem Zusammenhang sehr wohl anerkannt." I. m. 84. 

95 „Mimesis ist dann nicht so sehr, daß etwas auf ein anderes verweist, das sein Urbild ist, sondern 
daß etwas in sich selbst als Sinnhaftes da ist." I. m. 85. 

96 Vö. Jean G R O N U I N : Einführung zu Gadamer.]. С . B. Mohr, Tübingen, 2000. 67. 
97 Lásd például az Igazság és módszer vonatkozó fejezetét: „ A kép létrangja." Hans-Georg GADAMER: 

Igazság és módszer. Osiris, Bp., 2003. 165. skk. 
98 „Wer meint, Kunst sei nicht mehr mit den Begriffen der Griechen angemessen zu denken, denkt nicht 

griechisch genug - und nicht gut genug." Dichtung und Mimesis. 84. 
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Gadamer a Miként járul hozzá a költészet az igazság kereséséhez című tanulmányá-
b a n " azt írja, hogy a költemény a közelség tapasztalatát nyújtja. Annyiban a gada-
meri nyelvfelfogás fő koncepcióját képező beszélgetés struktúráján is kívül helyez-
kedő, kitüntetett nyelvi tapasztalatról van szó, hogy a költemény nem egyszerűen 
továbbviszi a nyelv munkáját, hogy tudniillik konstituálja az ember világban való 
otthonossá válását, letelepedését, hanem „ami ebben megjelenik, az nem a világ, 
és végképp nem ez vagy az a mozzanat a világból, hanem maga a közelség, ma-
ga az otthonosság, melyben egy időre megállunk".100 Ám ez a közelség mégsem 
a lét beszéde, mint Blanchot-nál, a költemény nemcsak annyit mond, hogy vala-
mi van, hanem nem hagyható figyelmen kívül differenciált értelemvonatkozása sem. 
A költemény olyan hangzás- és értelemegész, hangzásnak és értelemnek más 
megnyilvánulásokban elérhetetlen egysége, amely mindig a maga sajátos módján 
nyilvánul meg. A „tiszta költészet", s annak reprezentatív életműve, a Mallarmé-
oeuvre a költészet bizonyos végletét, extremitását jelenti Gadamer számára. 

Gadamer Philosophie und Poesie című tanulmánya101 szerint - Heideggert követ-
ve, aki arról írt, hogy a színek akkor színek igazán, amikor egy nagy festő képe-
in tűnnek föl, a kő pedig akkor kő igazán, amikor a görög templom oromzatát 
tartja - a szó és a nyelv a költeményben válik leginkább szóvá és nyelvvé. Hogyan 
lehetséges ez? Gadamer kiemeli, hogy a költemény bizonyos hangzó elemei - rím, 
ritmus, asszonánc stb. - stabilizáló funkciót töltenek be, megállásra bírva a nyelv 
széttartó szavait, ezáltal egy képződmény egységét konstituálva. Azonban ez a kép-
ződmény egyúttal egy beszéd (Rede) egysége is.102 Mármost Gadamer szerint a 
„tiszta költészet", így Mallarméé is, a legtakarékosabban bánik a szintaktikai esz-
közökkel, így az egyes szó a maga ön-állóságában (Fürsichstehen) tesz szert jelen-
létre és kap erőre. A szavak konnotációja, „szemantikai gravitációja" a szintaktikai 
meghatározatlanságnak köszönhetően szabad játékba kezd. Az ekképpen támadó 
többértelműség és homályosság, amely komoly fejtörést okoz az értelmező szá-
mára, e költészet strukturális eleme.103 

Azonban mégsem mellőzhető a kérdés, hogy mit jelentenek a költemény szavai. 
A „tiszta költészetre" hermetikus jellegénél fogva az jellemző, hogy a „szótöm-
bök" megőrzik kontúrjaikat, olyannyira, hogy egyesek a modern versek esetében 
jogosulatlan elvárásként utasítják vissza a beszéd (Rede) értelmének egységére 
vonatkozó igényt - közéjük sorolhatnánk jóformán valamennyi eddig tárgyalt 
szerzőt, különös tekintettel Derridára. Am Gadamer szerint jogtalanul: „Az érte-
lem egysége nem veszíti érvényét a beszéd jelenlétében."104 Még ha úgy gondol-
nánk is, hogy a szavak által megnevezett „dolgokra" lehetetlen pillantást vetni, 

99 Hans-Georg GADAMER: „Miként járul hozzá A költészet az igazság kereséséhez." In A szép aktualitása. 
TTwins, Bp., 1994. 142-156. 

190 I. m. 156. 
"И Hans-Georg GADAMER: Philosophie und Pesie. G W 8. 232-239. 
юг Vö. i. m. 235. 
юз Uo. 
104 „Die Einheit von Sinn ist nicht aufgegeben, wo Rede ist." I. m. 236. 
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hogy a szavak nem illeszkednek egy gondolatsor egységébe, vagy nem olvadnak 
össze a szemlélet egységébe, vélekedésünkkel szemben látnunk kell, hog)' a hang-
zás- és az értelem-energiák feszültsége, találkozása, kölcsönhatása mégis megké-
pez egy egészet. „A költemény egyetlen szavára sem igaz, hogy ne jelentené azt, 
amit mond."105 A „tiszta költészet" szava azonban úgy hajtja végre ezt, hogy ön-
magába fordul vissza, csak hogy elkerülje a beszéd prózaiságát, e prózaisághoz kap-
csolódó retorikával együtt. A költemény idegensége ellenére nem értelem-nélkü-
li.106 A műalkotás kimeríthetetlensége nem vonja maga után a mű önmagában 
nyugvó azonosságának túllépését. Gadamer tévedésnek tartja, „ha ezt a lezárhatat-
lan sokféleséget a mű megingathatatlan azonossága ellen játsszák ki. [...] Derrida 
dekonstruktivizmusával [...] szemben azt kell mondanom, hogy egy szöveg értelem-
azonosságához való ragaszkodás nem jelent visszaesést egy klasszicisztikus esztéti-
ka túlhaladott platonizmusába, és nem is a metafizikába való belegabalyodás".107 

Gadamer igyekszik igazolni, hogy a disszeminatív olvasattal szemben, amely a 
szövegek megragadhatatlanságát hangsúlyozza, a mű egységének fenntartása nem 
jár naiv, egysíkú jelentéstulajdonítással: „Egy irodalmi műalkotást valójában nem ar-
ra tekintettel olvasunk, hogy milyen információkat kínál, hanem mindegyre a kép-
ződmény egységére vettetünk vissza, amely egyre differenciáltabban artikulálódik."108 

Az intertextualitás vizsgálata pedig, amely Derrida, s kisebb mértékben de Man 
számára is alapvető stratégia, Gadamer szerint azért vihet tévútra, mert mindaz, 
ami előzetesen adott, ami fellelhető más szövegben is, a költeményben egészen 
új formában valósul meg, ami által a költemény olyan színben tűnik fel, mintha 
most mondódna ki első alkalommal.109 Ezért mint minden igazi költeményre, 
úgy Mallarmé verseire is igaz, hogy a jelentésvonatkozás betöltésén és az üres 
szemléleti terek kitöltésén felül - gadameri szóhasználattal - a „feltöltésben" nye-
rik el valódi létüket. 

„A »feltöltés« itt azt jelenti, hogy az olvasó (vagy a hallgató) túlnyúl azon, ami 
magában a nyelvi képződményben megragadható és ami megjelenéshez jut , és-
pedig mintegy annak az irányában, amit a nyelvi képződmény mondani akar, ami 
felé mutat. Erre a feltöltésre mindannyian képesek vagyunk, ha egy nyelvi képződ-
mény költői módon fogott meg bennünket. Ekkor saját, szubjektív és személyes 

105 „Kein Wort eines Gedichts meint das nicht, was es besagt." Uo. 
106 Gadamer ezt az összefüggést egy helyütt kimondottan Hugo Friedrich ellenében állapítja meg: 

„Ahogy látom, nagy félreértések uralkodnak. Hugo Friedrich ismert könyvének megjelenése óta 
még elsőrangú szakemberek is védelmükbe veszik azt a nézetet, hogy a modern irodalom érthetet-
len, és nem vonják le a következtetést, hogy ezzel általában nyelvi jellegét kellene megtagadniuk. 
Valamit mindig megértünk - és a megértés mindig azt jelenti, hogy az értelmessel meghitt vi-
szonyba kerültünk." Hans-Georg GADAMER: „Filozófia és irodalom." In: B A C S Ó Béla (szerk.): Az esz-
tétika vége - vagy se vége, se hossza? Ikon Kiadó, Bp., 1 9 9 5 . 4 1 - 6 2 . , 5 3 . 

107 Hans-Georg GADAMER: Fenomenológia és dialektika között. Vulgo 2 0 0 0 / 3 - 5 . 4 - 1 8 . , 7 . 
108 Hans-Georg GADAMER: Hören-Sehen-I^sen. GW 8 . 2 7 1 - 2 7 8 . , 2 7 7 . : „Wir lesen ja auch wirklich ein 

literarisches Kunstwerk nicht auf das hin, was es an Information bietet, sondern werden immer 
wieder auf die Einheit des Gebildes zurückgeworfen, das sich immer differenzierter artikuliert." 
(Kiemelés tőlem.) 

109 Vö. Hans-Georg GADAMER: Ende der Kunst ? Von Hegels I^hre vom Vergangenheitscharakter der Kunst bis 
zur Anti-Kunst von heule. G W 8 . 2 0 6 - 2 2 1 . , 2 1 9 . 
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tapasztalati világunkat teljesen feloldjuk benne. Szemet hunyunk a képződmény 
gyengébb és esetlegesebb helyei fölött. Feltöltjük azt - s csak ebben a kényszerí-
tő feltöltésben nyeri el a műalkotás a tulajdonképpeni valóságát. Csak ekkor tűnik 
el minden ellentét az intenció (Meinen) és a lét között, minden ellentét aközött, 
amit a művész mondani akart, és amit abból a befogadó magáévá tett. Ezek eggyé 
váltak. Ez az oka annak, amiért elveszítették a személyesség minden maradékát, 
s így még a költői mű életrajzi és alkalmi vonatkozása is általánossá vált. Ez az 
oka annak, amiért a művészet alkotásai mindazok számára, akik bűvkörükbe lép-
nek, lehetővé teszik, hogy szembesüljenek önmagukkal. '4 1 0 Azért idéztem ilyen 
hosszan Gadamer szavait, mert rendkívül határozottan jelzik, hogy a mű önállósá-
ga és a befogadás nem zárják ki egymást: a transzcendens költemény megváltoz-
tatja befogadóját, aki túlnő önmagán, miközben bizonyos értelemben beteljesíti 
a művet. A költemény, legyen bármilyen „homályos", „tiszta", érthetetlen, ezzel 
a tapasztalattal - amely bizonyos értelemben Kant, Schiller vagy Heidegger ta-
pasztalata is - szembesít bennünket - legélesebben és egyúttal a legdifferenciál-
tabb módon talán éppen Mallarmé költészete. 

Végül a fogalmi egységesítés érdekében ismét Ricoeur filozófiájához fordulok. 
A Temps et récit első részének harmadik tanulmánya Л hármas mimézis címet viseli.111 

Ricoeur hármas értelemben beszél mimézisről. Először is, az irodalmi mű azért 
képes utánozni az emberi cselekvéseket (Arisztotelész Pöétikájának egyik alapmeg-
határozásával összefüggésben), mert többszörösen alapul veszi az emberi cselekvé-
sek előzetes megértését. Képesek vagyunk egy folyamatot cselekvésként azonosíta-
ni, hiszen képesek vagyunk használni egy olyan fogalmi struktúrát, amely magában 
foglalja a cselekvés célját, motiváltságát, a cselekvő alanyt, a cselekvés következ-
ményeit és körülményeit, valamint a cselekvés interaktivitását és kimenetelét. 
Emellett a cselekvések mindig szimbolikus rendszerekbe ágyazódnak, amelyek is-
meretében meg tudjuk ítélni a cselekvések, így tehát az irodalmi művekben meg-
jelenő cselekvések értelmét, értékét. Az irodalom továbbá a cselekvések időbelisé-
gének ismeretét is előfeltételezi. Csakis az emberi cselekvések ily módon felvázolt 
előzetes megértését alapul véve képes az irodalmi mű sajátos konfigurációs telje-

110 „»Auffüllen« meint hier, daß der Leser (oder Hörer) noch über das hinausgreift, was in dem 
sprachlichen Gebilde selber wie greifbar ist und zur Erscheinung kommt und das gleichsam in 
der Richtung dessen, was es sagen will, über es hinausgeht. Dies Auffüllen vermögen wir alle, 
wenn uns ein sprachliches Gebilde dichterischer Art gepackt hat. Dann lassen wir unsere eigene, 
subjektiv-private Erfahrungswelt ganz in ihm aufgehen. Wir sehen und hören über schwächere 
oder dünnere Stellen eines Gebildes hinweg. Wir füllen es auf - und erst in dieser zwingenden 
Auffüllung gewinnt das Kunstwerk seine eigentliche Wirklichkeit. Dann erst verschwindet jeder 
Gegensatz von Meinen und Sein, jeder Gegensatz zwischen dem, was der Künstler sagen möchte, 
und dem, was der Aufnehmende daraus aufnimmt. Sie sind eins geworden. Das ist der Grund, wa-
rum sie jeden Rest von Privatheit verloren haben, so daß etwa auch der biographisch-okkasionelle 
Aspekt eines dichterischen Werks ins Allgemeine gewandelt ist. Das ist der Grund, warum Werke 
der Kunst allen, die in ihren Bannkreis treten, eine echte Selbstbegegnung gewähren." I. m. 219. 

1,1 Paul R ICOEUR: „A hármas mimézis." In: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Osiris, Bp., 1999. 
255-309. 
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sítményére: „Az irodalom [...] érthetetlenségre lenne kárhoztatva, ha nem azt 
alakítaná át, ami az emberi cselekvésben már formált alakzatként jelentkezik."112 

A mimézis második értelme erre a konfigurációs munkára vonatkozik, vagyis 
arra, hogy az irodalmi mű az események egymás mellé rendeltségét valamely 
jelentésteli egésszé rendezi, s ily módon követhetővé teszi a történetet az olvasó 
számára. E folyamat a Ricoeur által a mimézis harmadik formájának tekintett 
cselekvésben teljesedik be, amely tulajdonképpen az irodalmi mű befogadása. 
A világ megértéséből fakadó műnek az olvasó egzisztenciális horizontját kell bő-
vítenie. S jóllehet már e rövid összefoglalásból is kiderülhetett, hogy Ricoeur el-
sősorban az irodalmi narrációból indul ki, következtetéseit kiterjeszthetőnek véli 
a líra műnemére is: „A költői szövegek [Ricoeur a megelőző mondatokban a lírai 
költeményeket is közéjük sorolja] is a világról beszélnek, noha nem-leíró módon. 
[...] A metaforikus referencia abban áll, bogy a leíró referencia eltűnéséről [...] 
kiderül, hogy csupán negatív feltétele annak, hogy még radikálisabb referenciális 
erők és lehetőségek szabaduljanak fel világban-létünk aspektusaira vonatkozólag, 
amelyek közvetlenül nem mondhatók ki."113 

Nem véletlen, hogy Ricoeur a mimézis harmadik formáját az applikáció gada-
meri fogalmának felelteti meg.114 Hiszen a költői mű csak annyira távolodhat el 
a világtól, amennyire képes visszatéríteni hozzá az olvasóját. A referencialitástól 
való eltávolodás mértékét az applikáció lehetősége szabja meg. S a lírai költe-
mény applikációja, a vers megértése korántsem valamiféle bölcsesség belátása 
vagy gyönyörködés. Mallarmé költészete nemcsak az irodalmi hagyománytól ide-
genül el, hanem bennünket is elidegenít megszokott viszonyulásainktól. „A ben-
nünket megérintő műalkotás nemcsak meghittségben részesít bennünket, hanem 
titokzatos módon meg is ütköztet, s lerombolja megszokottságainkat. Nemcsak 
azt mondja: »Ez vagy te!«, [...] hanem azt is: »Meg kell változtatnod életed.«"115 

иг i. ni. 274. 
u s I. m. 298. 

I. m. 285. 
1 , 5 „Die Vertrautheit, mit der das Kunstwerk uns anrührt, ist zugleich auf rätselhafte Weise Erschütte-

rung und Einsturz des Gewohnten. Es ist nicht nur das »Das bist du!«, [ . . . ] - es sagt uns auch: »Du 
mußt dein Leben ändern.«" Hans-Georg GADAMER: Ästhetik und Hermeneutik. GW 8. 1-8., 8. (a Rilke-
idézet esetében eltértem Tóth Árpád fordításától.) 
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Kálmán С. György 

ÍRÁSOK A METALEPSZISRŐL ÉS A MISE ENABYME-RŐL - BEVEZETŐ 

A történeteket elbeszélő szövegeken belül gyakran vannak más történetek; ezek 
olykor „tükrei" azoknak a történeteknek, amelyekbe beágyazódnak. Máskor elő-
fordul, hogy a külső történet valahogyan „beleszól" a beágyazottba - vagy éppen 
fordítva. Megint máskor a szerzői hang jelenik meg a történetben. Ezek a furcsa, 
nemegyszer meghökkentő jelenségek (részint tehát a belső tükör: a mise en abyme, 
részint pedig a szintváltás: a metalepszis jelenségei) újabban igencsak foglalkoz-
tatják az irodalomtudományt és az irodalmi elemzést. 

Az itt következő szövegek a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Dok-
tori Iskola (vezetője: Thomka Beáta) narratív kutatócsoportjának műhelykonfe-
renciájához kapcsolódnak. 2006 májusában Mise en abyme és metalepszis - öntükrözés 
és transzgresszió az elbeszélői diszkurzusban címmel az Iskola hallgatói és oktatói vi-
tatták meg az elbeszélés két jellegzetes és egyre nagyobb érdeklődést kiváltó alak-
zatát. A konferencia különös aktualitását az adta, hogy megjelenés előtt állt (azóta 
meg is jelent) az ugyancsak Pécsett oktató Z. Varga Zoltán fordításában Gérard 
Genette fontos könyve a metalepszisről. 

A konferencián Bene Adrián és Jablonczay Tímea bevezetője után Z. Varga Zoltán, 
Thomka Beáta, Dian Viktória, Kucserka Zsófia, Orbán Jolán, Kálmán C. György, Mekis 
D. János, Horváth Péter, Fenyvesi Kristóf, majd ismét Bene Adrián adott elő. Jelen 
számunkban az ott elhangzott előadások átdolgozott változataiból adunk ízelítőt. 
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„EVVEL A DALBAN" 

1. Metalepszisen többnyire azt a jelenséget értjük, amikor a szerző beleszól (vagy 
valamiképpen belenyúl) az általa elmesélt történetbe, vagyis átlépi azt a határt, 
amely őt az elmesélttől elválasztja.1 Ez igencsak laza megfogalmazás, és természe-
tesen a metalepszisnek számtalan más formája is van, de a szintváltás vagy a ke-
retek hierarchiájának megbontása, összezavarása valamennyi metalepszisnek kö-
zös vonása. A metalepszis - mint Genette írja - alapvetően helyettesítéses alakzat: 
Dumarsais szavaival, „az előzménnyel helyettesítik a következményt, midőn vala-
mely leírás helyett a leírás tételezte eseményeket vetítik a szemünk elé"2 - vagy 
másként, a beszélő belehelyezkedik mindabba, amiről beszél, részesévé válik a sa-
já t maga által elmondottaknak. Vagyis a két keret - az „elbeszélés" eseménye mint 
keret és az „elbeszélt" esemény mint keret - összenyílik, határsértés történik. 

A metalepszis, ahogyan arról Genette számot ad, mindenekelőtt az elbeszélő 
művekben érhető tetten. Ezt az elbeszéléshez köthető metalepszis-fogalmat, ame-
lyet Genette tárgyal, nevezhetjük középpontinak, s így érdemes volna innen oldal-
ra, hátra és előre is kitekinteni. Az elbeszélés mellett a narratív szálat nem szükség-
képpen tartalmazó lírai költészetre egyrészt, az elbeszélést megelőző megszólalásra 
másrészt, és az elbeszélésen túlhaladó szövegközi kapcsolatokra harmadrészt. A kö-
vetkezőkben az utóbbi két problémát éppen csak említem; célom az, hogy a me-
talepszis és a líra kapcsolatáról szóljak néhány szót. 

2. „A bekeretezés [enchássement] határának szándékos megsértése"3 természetesen 
akkor értelmezhető, ha tudjuk, hol is helyezkednek el voltaképpen ezek a keretek. 
Ami azt illeti, az elbeszélésben mindig is benne van a metalepszis lehetősége, hi-
szen (ha igaza van Balnak4) a beágyazás eleve benne rejlik a történetmondásban: 
az elbeszélő, a „fokalizáló" és a szereplő különbsége (s ezért: különbözőségének 
lehetősége) révén. De mehetünk még hátrébb: ahhoz a ponthoz, ahol a metalep-

1 Köszönöm BEZECZKY Gábor kritikai megjegyzéseit. 
2 Gérard G E N E T T E : Metalepszis. Ford. Z. VARGA Zoltán. Kalligram, Pozsony, 2 0 0 6 . 8 . 

3 I. m. 11. 
4 Mieke BAL: Notes on Narrative Embedding. Poetics Ioday 2 : 2 ( 1 9 8 1 ) 4 1 - 5 9 . 
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szis alapesetei megteremtődnek. Már a megszólalás maga is tekinthető efféle ha-
társértésnek: a beszélő én és a kimondott szó, ha úgy tetszik, más és más szinten 
vannak, más keretben helyezkednek el - amikor a beszélő kimondja: „én", akkor 
máris a metalepszis lehetőségéről beszélhetünk, hiszen a kereten belül lévő nyel-
vi elem a kereten kívülre utal, éspedig éppen arra, aki ezt a szót kimondta, vagyis 
egy extradiegetikus világra; s mivel ez az extradiegetikus világ éppen a megszó-
laló, ez egyszerre alapesete a metalepszisnek és az önreflexiónak is.5 A nem szö-
vegszem (és szövegen kívüli) szubjektivitás a szövegben jelenik meg; erről a prob-
lémáról például Benveniste, de jóval előtte Hegel is írt.6 

Ugyanakkor az irodalomban a helyzet bonyolultabb, hiszen itt soha nem beszél-
hetünk „közvetlen" „megszólalásról", a szöveg „én"-je egészen más státusban van, 
mint a közvetlen mindennapi kommunikációban, ahol ezt az „én"-t probléma 
nélkül azonosítjuk az ugyancsak problémátlanul felismert megszólalóval. A szint-
átlépésnek ezek a formái mégis annyira megszokottak, „természetesek" (még az 
irodalmi kommunikációban is), hogy láthatatlanok maradnak - egészen addig, amíg 
fel nem hívják rá a figyelmet. (Például úgy, hogy az „én" azonossága megkérdő-
jeleződik, hogy az „én" „ő"-vé válik, és így tovább.) Addig azonban az egész problé-
ma nem tűnik fel problémának, sőt ennek taglalása maga is „badarságnak látszik": 

„A halmazelméletben, amely ritkán használt absztrakciókkal foglalkozik, a típuselmé-
lethez hasonló rétegződés elfogadható, még ha kicsit furcsának látszik is - amikor 
azonban a nyelvre kerül a sor, ami az életnek mindent átható része, akkor az ilyen ré-
tegződés képtelenségnek tűnik. Amikor különféle dolgokról beszélünk, nem úgy gon-
dolkodunk, mintha nyelvek hierarchiájában ugrálnánk le-föl. Egy eléggé tárgyilagos 
monda t , mint például az, hogy „ebben a könyvben a típusok elméletét bírálom", két-
szeresen is tiltva l enne a tárgyalt rendszerben. Először is, megemlíti „ezt a könyvet", 
amely csak egy metakönyvben szerepelhetne, másodszor megemlít engem - egy olyan 
személyt, akiről egyáltalán nem szabadna beszélnem! Ez a példa kiemeli, hogy a típu-
sok elmélete ismerős környezetben milyen badarságnak látszik."7 

Amellett, hogy a keret átlépésének számít egyrészt a szövegről magáról szóló szö-
veg a szövegen belül („ebben a könyvben"), másrészt az elbeszélő „én" megjele-
nése a szövegben („bírálom"), vedd észre, kedves olvasó, hogy ugyanilyen határ-
sértés az aposztrophé is, vagyis az a jelenség, amikor az elbeszélő olvasójához (vagy 
bármely, az elbeszélés keretein kívüli személyhez) fordul. „A diegézisbe kénye-
kedve szerint bejáró szerző képessége könnyen kiterjeszthető az extradiegetikus 

5 Ez a megállapítás univerzálisnak és kontextusfüggetlennek tetszik, ezért joggal érheti bírálat; ment-
ségem, hogy ez minden bizonnyal Genette sok megállapításáról is elmondható. 

6 Emilé BENVENISTE: De la subjectivité dans le langage. (1958). In uó: Problems de linguistique generale. 1. 
Gallimard, Paris, 1966. 258-276.; G. W. F. H E G E L : A szellem fenomenológiája. 1. Akadémiai, Bp., 1979. 

7 Douglas R . HOFSTADTER: Gödel, Escher, Bach. Ford. LIPOVSZKI Gábor. Typotex, Bp., 2 0 0 2 . 2 2 . 
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világ másik lakójára, az olvasóra is" - írja Genette.8 De itt azután végképp nemcsak 
elbeszélő szövegre kell gondolnunk, hiszen az aposztrophé nagyon is jellegzetes 
alakzata a lírai költészetnek. Sőt a líra talán sokkal jobban őrzi az én-megszólalás 
és a hozzád-fordulás (az aposztrophé) nyomait, mint az elbeszélő műfajok.9 

Mind a megszólaló „én"-re, mind a megszólított „te"-re történő utalás magára 
a megszólalásra és a résztvevőkre irányítja a figyelmet; a megszólalás elveszíti 
„természetességét", „adott" jellegét, észrevenni vagyunk kénytelenek azt, aki be-
szél, és azt, aki meg van szólítva. Vagyis, más szóval, a szintek különbsége válik 
érzékelhetővé, ami pedig már maga a metalepszis. Nagy a kísértés, hogy ne csak 
az egymásba ékelt történetekről vagy egymásról beszélő szereplőkről, a szereplő/ 
beszélő/olvasó/megszólított különbségeiről szóljunk, hanem a nyelv/metanyelv/me-
ta-metanyelv szintátlépéseit is ide vonjuk Erre a nem narratív szövegek esetében 
szükség is lehet.10 

Az, hogy a költészetben szó esik a versről, ősi toposz. Az elbeszélő irodalom is 
metalepszissel kezdődik: „Férfiúról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott..." — itt a be-
szélő (aki a „nékem" énje) nem ugyanabban a történetben szerepel, mint a „férfiú", 
ahhoz képest külső, tehát más szinten van; és ugyanez mondható el a megszólított 
„Múzsáról". Az elbeszélő szava, megszólalása tehát itt metaleptikus. A metalep-
szisnek ez a lehetősége benne rejlik minden olyan elbeszélésben, amely nem én-
elbeszélés (amelynek az elbeszélője nem egyes szám első személyben szólal meg); 
mert ott mindig megjelenhet az én, aki külső lesz az elbeszélt történethez képest. 
Ekkor pedig szintátlépés következik be, vagyis metalepszis, ami a klasszikus rea-
lista regényben (Fielding, Thackeray) is bőséggel előfordul. 

Ami nem azt jelenti viszont, hogy metalepszis az én-elbeszélésben ne fordulhat-
na elő - és ezzel egy lépéssel közelebb kerültünk a líra problémájához. De vajon 
az én mikor metaleptikus? Amikor az elbeszélő én és az elbeszélt én különbözik 
egymástól - vagy kettéválik?11 Amikor az elbeszélő és az írói én látványosan kü-
lönbözik? 

« I . m. 85. 
9 Bár a Világirodalmi lexikonban FÓNAGY Iván éppen azt fejtegeti, hogy az aposztrophé az elbeszélő 

művek sajátja, és bőven idéz erre példákat is. 
1 0 A s z ö v e g e n b e l ü l i n y e l v i / m e t a n y e l v i s t b . s z i n t k ü l ö n b s é g e k e g y i k l e g m u l a t s á g o s a b b p é l d á j a J o s e p h 

HELi .ERtól s z á r m a z i k : 
„— ...Na. Hol is tartunk? Olvassa vissza az utolsó mondatot. 
- Olvassa vissza az utolsó mondatot - olvasta a tizedes, aki tudott gyorsírni. 
- Nem az én utolsó mondatomat, maga hülye - süvöltötte az ezredes. - Valaki másét. 
- Olvassa vissza az utolsó mondatot - olvasta vissza a tizedes. 
- Ez megint az én utolsó mondatom - sikoltotta az ezredes, és bíborszínt váltott dühében. 
- Nem, ezredes úr - helyesbített a tizedes. - Ez az én utolsó mondatom. Egy perce olvastam fel ön-
nek. Nem tetszik rá emlékezni, ezredes úr? Hisz csak egy perce volt." (A 22-es csapdája. Ford. PAPP 
Zoltán. Európa, Bp., 1972. 95-96.) 

11 Vö. „Nemcsak a költemény maga, hanem adója és címzettje is részese a többértelműségnek. A szer-
zőn és az olvasón kívül jelen van a lírai hős vagy a költött elbeszélő 'én'-je, és a drámai monológok, 
könyörgések és levelek állítólagos címzettjének 'Ön'-je vagy 'te'-je." „A kettős jelentésű közlemény-
nek megfelel A kettős adó, a kettős címzett, és ezen kívül a kettős referencia..." Roman JAKOBSON: 
Nyelvészet és poétika. [1958]. In uó: Hang- jel-vers. Gondolat, Bp., 1972.'-' 263. 
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Nem azt akarom sugallni, hogy mindenhol metalepszis van, csak annyit, hogy 
éppen a metalepszis észrevehetősége szorul magyarázatra, mert azért jelenléte gya-
koribb, mint azzal számolni szoktunk. Észre pedig azt vesszük, ami eltér a megszo-
kottól, a konvencionálistól. A teljesen konvencionalizálódott metalepszisek fel sem 
tűnnek - ne csak Homérosz kezdősoraira gondoljunk, hanem a mesék végére is: 
„Itt a vége, fuss el véle", „így volt, mese volt", vagy „Még ma is élnek, ha meg 
nem haltak" - ezek metalepszisek, részint a fiktív hallgató szintjét keverik össze 
az elbeszélt történet szintjével, részint a fiktív történet idejét azonosítják az olva-
sás/hallgatás (extradiegetikus) jelenével, részint a szöveget magát („mese") vagy a 
szöveg egy részét („vége") nevezik meg (ezt nevezem önreflexív metalepszisnek). 

Még sokkal rövidebben említem azt a fajta metalepszist, amikor „kifelé" hala-
dunk a keretezésben, túl a művön magán; amikor a mű egy másik mű révén ke-
reteződik be. Az intertextualitás ugyanis potenciális metalepszisnek tekinthető.12 

A szöveg, amely a szóban forgó szöveget (fel)idézi, keretként szolgál, és ezt a be-
keretezettséget (s a szint átlépését) láthatóvá, feltűnővé teszi. Különösen szép pél-
dája ennek Márton László Testvériség-trilógiája, amely egy régi magyar regényt fog-
lal keretbe, egyúttal mozgásba is hozva azt, szereplőt is kölcsönözve belőle; Kästner 
Május 35-ében Ajax I. és Ajax II. teniszeznek; de akár Dantéra is gondolhatunk, 
akinek Poklában bőséggel vannak irodalmi szövegekből származó alakok. 

3. írásom fő kérdése viszont éppen az volna, hogy különbözik-e vajon - és ha 
igen, miben - az elbeszélő és a lírai művek metalepszise. 

Az első trubadúr, Guilhem de Peitieu híres verse, a Farai un vers de dreyt nien 
kezdetű nemcsak azért érdekes, mert a semmiről szól, s nemcsak azért, mert „el-
vileg... olyannak ellene lennie, mintha szerzője lóháton s álmában készítette vol-
na"13 („Qu'enans fo trohatz en durmen / Sobre chevau"), hanem mert magáról a versről 
szól (vagy a verscsináiásról): önmagáról. Ha úgy tetszik, az európai lírai költészet 
egy korszakának a kezdetén éppen az önreflexió áll - amely mindig metalepszis, 
hiszen szintátlépés. A szöveg szintje mindig más, mint a szöveg mondójának (el-
mondójának, kimondójának, a megnyilatkozónak, a beszélőnek vagy az elbeszélő-
nek stb.) a szintje, és más, mint a hallgató (a befogadó, a megszólított, a címzett 
stb.) szintje. A szöveg mondójának minden megszólítása és minden önmagára-
utalása metalepszis, még ha alig észrevehető és ezért csaknem „jelöletlennek" tet-
sző eset is. 

„Meglepetés e költemény"; vagy: „íme, itt a költeményem. I Ez a második sora"; vagy: 
„Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is!" - ezeknek a József Attila-idé-
zeteknek mindegyike magáról a versről szól, éspedig nem általában a versről, ha-
nem éppen arról, amelynek maga is része. Vagyis szembeszökően önreflexív mind-
három és metaleptikus is; a vers megszólal, és ugyanakkor meg is neveződik (tehát 

12 Feltéve persze, hogy az irodalmi szöveget egyedi és egyszeri, zárt határokkal rendelkező egységnek 
tekintjük - ami nem az egyetlen lehetséges elgondolás. 

1 3 H O R V Á T H Iván: A vers. Három megközelítés. Gondolat, Bp„ 1991. 102. 
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van valaki kívül, a kereten túl, aki ezt a megnevezési műveletet végrehajtja, s e te-
vékenysége része a versnek magának) - vagyis van vers, és van „vers". 

Vissza az idézett versrészletekhez. A fenti három idézet közül talán csak a má-
sodik, a „Költőnk és Kora" első sorai („íme, itt a költeményem. / Ez a második sora") ér-
ződik nagyon erősen, már-már a groteszkig vagy a komikusig metaleptikusnak. 
(A metalepszis váratlanságának, határsértésének, azt hiszem, gyakran van a ko-
mikumhoz hasonló hatása. Egyébként utalnak erre a lexikonok is, holott ezek a 
metalepszis Genette előtti, klasszikus retorikai meghatározását adják.) Ez nyilván 
nem azért van így, mert József Attila ezen versében magáról a versről van szó (hi-
szen ebben közös a többiekkel), hanem mert egy lépéssel túlmegy ezen. A „szo-
kásos", a közhelyes megoldás az, hogy amikor a beszélő a megszólalásról magáról 
beszél, azt csak általában nevezi meg: vers, költemény, dal, ének, legfeljebb szonett a 
szokásos megnevezések. Itt azonban részletekbe megyünk, a második sorról kü-
lön sor (a második sor) szól; a túlrészletezés (a retorikában talán evidentiának vagy 
descriptiónak neveznék) pedig groteszk - már azt várnánk, hogy a harmadik sor 
a harmadikról fog szólni, és így tovább... 

4. Ami a lírai és az elbeszélő műfajok metalepszisének különbségét illeti, hipoté-
ziseim a következők: hogy a lírában mindenekelőtt a fent vázolt önreflexív meta-
lepszisről beszélhetünk; hogy ez toposszá vált, sokkal inkább, mint az elbeszélő 
művek hasonló metalepszisei; valamint hogy ez a metalepszis olyan befogadói je-
lentésadást provokál, amely a művi/művészi (s nem természetes, megalkotott) kon-
notációs mezejét mozgósítja. 

Ami az elsó hipotézist illeti, túl sok bizonyításra nincs szükség. Ha van par 
excellence lírai metalepszis, akkor ez az önreflexió volna az. A lírában a történet-
mondás aktusa és az elmondott történet nem gabalyodhat össze, hiszen ezek nem 
is lényeges részei a lírának - tehát ezért annyira gyakori és észrevétlen ott a 
metalepszis. Csakhogy még ha történetnek ugyan valóban egyáltalán nem kell 
lennie a lírában, beszélő és elmondott/kimondott dolog, énonciation vagy megnyi-
latkozás nagyon is van. A nem elbeszélő költészetben narratív szintek nem lévén, 
más szintek különbségeivel lehet csak játszani: a megszólaló/megszólalás, a meg-
szólalás/megszólított, a megszólaláson belüli nyelvi elemek és a rájuk adott intra-
textuális (metanyelvi) reflexió, vagy az intertextuális kapcsolatok határait lehet 
megsérteni. 

Könnyen igazolható az is, hogy nem valami modern fejleményről van szó; csak 
két példát hoznék: 

Jer, Kazinczym, jer, öleld meg e sorokba hívedet, 
Aki ilyen néma szókkal jött köszöntni tégedet. 

(Csokonai Vitéz Mihály: Trocheus lábakon) 
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Tisztelőid közt barátod 
Látogat ma téged: 

Versajándék van kezében, 
Mert egyéb s jobb kincse nincs, 

Mert Apollo zöld borostyánt 
Ültetett számodra is, 

S mint reá méltó halandót 
Közseregtől elfogott. 

E Tavaszt immár kalászos 
Nyár sietve kergeti; 

Majd előjő más, s óhajtóm, 
Többet is érj, Antalom! 

Lp erőben víg, serény légy, 
Mint ezen Vers, úgy Te is 

(Virág Benedek: Sztrokaynak) 

A metalepszisnek ez az önreflexív formája nem köthető korhoz - bizonyára sok-
kal kevésbé, mint az elbeszélő művek esetében. Az, hogy a költészetben szó esik 
a versről, ősi toposz, és ezért gyakran alkalmazza a populáris kultúra is. 

Magyar népdalban ilyesmire nem emlékszem; ez nyilvánvalóan nem véletlen. 
Viszont a magyar nótákban előfordul (ti. a „nóta" említésével - kérdés, hogy a ci-
gány vagy a hegedű motívuma nem efféle önreflexív metalepszis-e), s ha meg-
hallgatunk néhány szomorkás portugál fádot vagy zöldfoki mornát, felfigyelhe-
tünk rá (nem kell hozzá ismerni a nyelvet), hogy a dalok jó részében szerepel a 
fado és a morna szó. Hasonló a helyzet számos blues esetében. Ezek az énekelt po-
puláris műfajok annyiban hasonlítanak egymásra, hogy a szó szigorú értelmében 
nem a népköltészethez, hanem a népi(es) műköltészethez tartoznak. A dal magá-
ról (is) szól, megnevezi magát, és elmondja azt, hogy elmond (a dallal) valamit. 
A dalnok színre viszi önmagát és dalolását. Ezzel magát a megnyilatkozást mint 
megalkotottat, mint saját alkotó tevékenységének eredményét helyezi a közép-
pontba. 

Ha ennyire gyakorinak és természetesnek látszik a lírában (magas és populáris 
lírában egyaránt) az efféle önreflexiós metalepszis, míg az elbeszélő szövegekben 
sokkal ritkábbnak, s ezért gyakran feltűnőnek látszik - mi lehet ennek a magya-
rázata? És miért, mikor válik mégis feltűnővé a lírában? 

A feltételes válaszhoz hadd hozzak egyetlen példát. 
Az önreflexióra épülő populáris zenei (akár sláger-)szövegek nagyszerű paró-

diája Sickratman szívhez szóló dala, amelyben a dalról énekel, és arról, hogy el-
mondja azt, amit elmond. 

„Evvel a dalban mondom el, hogy a szívem üzenetét, 
Hogy vártalak, hogy rádtaláljalak..." 
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Az „üzenet" („a szívem üzenete") maga a dal: nemcsak, hogy az elbeszélő „én"-
ként nevezi meg magát, s „te"-ként a megszólítottat, az üzenet és az üzenet meg-
örökítése is összecsúszik. A parodisztikus hatás éppen ennek a toposznak a bana-
litásában (és - jelen esetben feltétlenül - ürességében) rejlik: a szerelmes mint 
alkotó ember, költő, dalnok mutatja be és meg önmagát, s művészetének termé-
ke éppen az a szöveg, amit olvasunk/hallunk. Ehhez képest a szöveg maga silány, 
nyelvtanilag legalább is gyanús, szavait, motívumait, jelentésegységeit tekintve 
tökéletesen sematikus - a büszke exhibíció gesztusa így nevetségessé válik. 

Azt szeretném tehát sugallni, hogy van valami állandó - noha igencsak tág -
jelentéstartományuk a lírai szövegekben az önreflexív metalepsziseknek: a befo-
gadónak ráirányul a figyelme a megszólaló tevékenységére, s számot kell vetnie 
ezzel; a megszólalót a szöveg megalkotójaként - tehát verselőként, dalnokként, 
sőt művészként - kell azonosítania, a szöveget pedig nem afféle természetes meg-
szólalásként, hanem tudatosan megcsinált, alakított, teremtett szövegként. Ez rög-
tön valamiféle szereposztást is sugall: a költő-szerep (kortól, kultúrától függően) 
lehet afféle kiszolgáló, mulattató, szolgáltató pozíció (így Villon aposztrophéiban), 
vagy - másik szélső esetben - a clairvoyeur, a zseni, az útmutatást adó művész po-
zíciója. Az olvasó/hallgató ugyancsak elhelyezi magát (a megszólított vagy a kívül-
álló kibic) helyzetébe, mindenesetre szükségképpen más szerepbe, mint a meg-
szólaló. És főként: a szöveg sajátos minőségre tesz szert, immár nem tekinthető 
adottnak, jelöletlennek, természetesnek, hanem szükségképpen „vers", „dal", 
„mese", „szonett" stb. lesz, kiemelkedik a hétköznapiságból - művi/művészi lesz. 
A bajok akkor vannak (mint Sickratmannél), ha a szöveg nem felel meg bizonyos 
mércéknek, s így azután a dalnok pozíciója sem. De hát itt, „evvel a dalban", ép-
pen ez a cél. 



Kucserka Zsófia 

BEÉKELT ELBESZÉLÉS ÉS KARAKTERFESTÉS A BÉLTEKY-HÁZBAN 

Amikor 1833-ban Bajza József megpróbálja meghatározni, hogy mi a valódi re-
gény, és mi teszi azt azzá, akkor az emberiség karakterének ábrázolását nevezi 
meg, mint a műfaj elsődleges célját.1 A karakterfestés lesz nála - több 19. száza-
di kritikushoz hasonlóan - az a kritérium, ami a nehezen meghatározható és bi-
zonytalan státusú regény mércéjévé és esztétikai normájává válik. Az eposszal 
szembeállított és összehasonlított regénynek a karakterfestés válik meghatározó 
jegyévé: „(A) regény psychologiai igazságú charakterei, életfestése által az embe-
ri lélekkel ismertet meg. A hősköltemény a fenség ideája, a regény a charakter-
festés ideája nélkül nem képzelhető. [...] Charakter s életábrázolat egyfelől, s a 
nemzeti érdekű történet s a fenség ideája másfelől" - írja. Majd lejjebb: „A való-
di regénynek, mint eddig mondottainkból látható, nagy, nemes czélja van, az em-
beriség charakterének ábrázolata."2 

A hiteles jellemrajz a korabeli regénnyel szemben támasztott egyik legfonto-
sabb elvárásnak tűnik, ami a vezető kritikusok és irodalmárok szövegein túl is vissz-
hangzik. Hogy a tétel milyen széles körben volt elterjedt és elfogadott, jól látszik 
abból, hogy a század második felének legtöbbet használt magyar nyelvű retorika 
tankönyve is a hiteles jellemábrázolást nevezi a regény legfőbb feladatának. „A re-
gényi személyek jellemzése egyik fő feladata a költőnek" - uja Szvorényi József.3 

Egy iskolai használatra szánt retorika tankönyv nyilván nem részletezi vagy ár-
nyalja ennek a bizonyos jellemfestésnek a problémáit, illetve lehetőségeit: egy-
szerűen leszögezi Arisztotelészt parafrazeálva, hogy „A regényi személyek jelle-
me főleg azoknak cselekvése által fejlődik ki, és e cselekvések öszvesége alkotja a 
regény történetét".4 

A regénybeli jellemzés mikéntjéről szólva Bajza is szűkszavúnak bizonyul. Annak 
ellenére, hogy a regény legfontosabb eleméről van szó, írásából keveset tudunk 

1 BAJZA József: A román-költészetről. In Bajza József Összegyűjtött munkái IV. Franklin Társulat, Bp., 
1 8 9 9 . (Harmadik, bővített kiadás) 1 0 2 - 1 3 5 . 

2 I . M . 1 1 8 . , 1 1 9 . 
3 SZVORÉNYI József: Ékesszólástan. ( 1 8 5 0 ) Heckenast, Pest, 1 8 7 0 . 1 9 2 . 
4 I . m. 1 9 3 . 
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meg a karakterfestés konkrét szövegbeli módjairól, lehetőségeiről. A karakter 
Bajza-féle definíciója a következő: „azon szín, melyet a lélek [...] a cselekedetek-
nél magára vesz".5 A karakter nála nem a tettekben/cselekedetekben mutatkozik 
meg, hanem a cselekedetek módjában. A leghatékonyabb jellemzőnek pedig 
nem a cselekedeteket, hanem a szereplői beszédet tartja, ez az az írói eszköz sze-
rinte, amely lehetővé teszi, hogy a tettek mögé lássunk. („A személyek beszédei-
re szükség fő gondot fordítani", „a beszéd tehát alkalmasabb eszköz költőnél a lé-
lekábrázolatra" (mint a tett - K. Zs.), „nem a tett magyarázza a szívet, hanem a 
szív és ennek beszéde a tettet."6) A legnehezebb regénybeli feladatnak a női ka-
rakter ábrázolását tartja Bajza, ugyanis szerinte „nekik kevesebb individuális véd-
jegyök van, s jobban hasonolnak egymáshoz, mint a férfiak".7 Bajza ez után nem 
tér ki arra, hogy mégis hogyan, milyen eszközökkel volna megoldható ez a lehe-
tetlennek tünő feladat: tudniillik, hogy jellem és individualitás nélküli nőket kel-
lene hitelesen megjeleníteni a regényben. 

Fáy András Bélteky-házában a karakterfestési módok vizsgálatát több tényező is 
indokolttá teszi. Ez a legtöbbre értékelt regény Bajza szövegében, éppen jól sike-
rült karakterfestései miatt. „(A) charakterfestői tehetségnek maximumát az egész 
magyar literatúrában Fáy Bélteki-házában láthatni. [...] Ezek a való életből vannak 
merítve, cosequentiával tartva, s rajtok nemzeti szín és sajátság ismerszik meg" -
írja.8 Л Bélteky-liáz olyan regény tehát, ami példaszövegként szerepel Bajzánál, és 
így a regény szövegéből, annak karakterfestési technikáiból következtethetünk 
arra, hogy hogyan, milyen szövegbeli eszközökkel tűnt megoldhatónak a korban 
(a sikeres) regénybeli jellemábrázolás. Ráadásul Л Bélteky-ház egyik női főszerep-
lőjének jellemzése azt is megmutatja, hogy hogyan volt teljesíthető a legnehe-
zebb feladat: a női karakter ábrázolása - mégpedig nem tettekkel, hanem szerep-
lői beszéddel. 

A regénybeli karakterfestések közül Lauráé a legizgalmasabb. Laurát mint az 
idős Uzay ifjú feleségét ismeri meg az olvasó és Gyula is. A regény pedig azzal zá-
rul, hogy miután Uzay meghalt, a szerelmes Gyula elveszi őt feleségül: az övék az 
egyik a három esküvőből, melyek a regény zárlatát alkotják. A cselekmény e két 
pontja között számos bonyodalmat és akadályt kell legyőzniük a fiataloknak. Nem-
csak a környéket fosztogató rablóbandával kell elbánniuk, de mindkettőjük jelle-
me kétes megítélésűvé válik a másik szemében: tehát elsősorban magukat kell 
tisztázniuk a másik előtt, és bizonyítaniuk kell jellemük feddhetetlenségét. Gyula 
esetében a félreértésre az ad okot, hogy álnéven van jelen az Uzay-házban, míg 
mások az ő nevével visszaélve követnek el gonosz tetteket. 

Minket azonban most Laura jellemének regénybeli kibontakozása érdekel job-
ban. A főhősnő karaktere akkor válik ellentmondásossá és titokzatossá az olvasó 
és Gyula számára, amikor a regény szereplői kirándulást tesznek a várromhoz. 

5 BAJZA: i. m . 1 2 1 . 
fi I. m. 125. 
7 Uo. 
» I. m. 135. 
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Vezetőjük elmeséli a vár régi legendáját Dorkó asszonyról, aki hűtlensége miatt 
megérdemelt, de szörnyű halált halt. A monda szerint Dorkó asszony gyűrűje lelep-
lezi a hűtleneket. Amikor Laura felhúzza a gyűrűt, elkezdődik a titokzatos esemé-
nyek sora. A gyűrűt felhúzva Laura elájul, a legendát mesélő ügyelő pedig eltű-
nik. A nő kedélye zaklatott lesz, és betegesen félni kezd. Kiderül, hogy vezetőjük 
nem az ügyelő volt, a gyanú a rablókra terelődik. Aznap éjjel a rablók elrabolják 
a Laura szobájában alvó Cilit, a környéken egyre jobban elharapóznak a foszto-
gatások; mígnem egyik este betörnek a kastélyba, és a rablóvezér fegyverrel ke-
zében így szól Laurához: „Laura, most szabad vagy ismét! szóla halkkal az irtóza-
tos, mit várhatok Laura? - Laura élethagyott arczára borítá kezeit, 's nem szóla." 
(297.) A rendet sikerül Gyulának és barátainak helyreállítania, és minden rende-
ződni látszik; az immár tisztázott Bélteky Gyula megkéri Laura kezét, aki igent 
mond, ám a végső döntés előtt: „Édes Béltekym! így szólt egy idő múlva Laura 
[...] 's arcán búsongó homály terült el; körültem Várfokra kerülésem óta olly kü-
lönös események zajgottak el, hogy azok erkölcsöm feddetlenségét ön előtt mél-
tán gyanúba hozhatják. Tán nem is egészen vagyok ártatlan. [...] Cili tudja éltem 
korábbi történetét; hallja meg ön azt előbb tőle, 's úgy Ítéljen felőlem. - Laura 
kimene, 's Cili előadá az ifjaknak Laura lyánkori történetét." (304.) Cili elbeszé-
lése szerint Laura Pozsonyban nevelkedett egy kissé léha, hiú nagynénjénél. Itt 
ígért örök hűséget első szerelmének, Olmaynak, akit azonban később elhagyott. 
Olmay - akinek egyik jellemzője a szöveg szerint, hogy rossz regények olvasásával 
rontotta meg amúgy is féktelen természetét - „dühössé lett", és féltékenységében 
más rablókból bandát szervezve a kastély körül dúlt, hogy Laura közelében lehes-
sen, és az alkalmas pillanatban visszaszerezze a nőt - bármilyen eszközzel is. Cili 
Laura fiatalságával és a nagynéni rossz hatásával mentegeti az ifjúkori botlást. 
A Cili által elbeszéltek adnak magyarázatot a regény számos homályos és titokzatos 
jelenetére: kiderül például, hogy a Dorkó asszony legendáját elmesélő ügyelő 
Olmay volt, a hűtlenséget eláruló csodagyűrű pedig Laura régi gyűrűje, amit hű-
sége zálogául adott Olmaynak évekkel ezelőtt. Cili elbeszélése meggyőzi Béltekyt 
Laura ártatlanságáról (vélhetően az olvasót is), és immár semmi akadálya a bol-
dog egybekelésnek. 

A regény történetére való hosszabb kitérést az tette szükségessé, hogy szemügy-
re vehessük a jellemrajznak vagy karakterfestésnek azokat a narratív és retorikai 
eszközeit, melyek felépítik az olvasó számára a regényi személyt, Laurát. Laura 
karakterét két, a regény szövegébe beépült szereplői elbeszélés értelmezi szá-
munkra: (1) Dorkó asszony legendája és (2) múltjának Cili által elbeszélt története. 
Világos, hogy a két elbeszélés verseng egymással; Laura karakterének két ellen-
tétes, egymást kizáró értékelése szervezi az egyes elbeszéléseket. (Dorkó asszony 
legendája szerint Laura bűnös és hűtlen nő, Cili elbeszélése szerint csak egy meg-
tévedt, ártatlan, fiatal lány.) Fáy András regényében az olvasó (és a főszereplő) 
ítéletéért két párhuzamos narráció küzd, mint vád- és védőbeszéd. A regény nar-
ratív megoldása lehetővé teszi, hogy a szereplői jellem az olvasásban dinamikus 
erőként vegyen részt. Az olvasónak aktív szerepet kell vállalnia a szereplói jellem 
megalkotásában, mégpedig oly módon, hogy a regény két különböző perspektí-
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vából kínálja fel a szereplő értékelését, és - a főszereplő Gyula mellett - az olvasó-
nak is döntenie kell ezek között. Nemcsak arról van szó, hogy az ellentétes értel-
mezések vetélkedése bonyolultabbá és árnyaltabbá teszi a szereplőt, hanem arról 
is, hogy a szereplői személyiség értelmezése és értékelése a regény cselekményében 
meghatározó, döntő tényezővé válik. A regény szövegébe beékelt elbeszélések be-
folyásolják magának a regény cselekményének a menetét. Laura bizonytalan meg-
ítélésű személyiségén fordul meg a regény története: egészen egyszerűen a záró 
(happy ending) házasság az ő jellemének megítélésétől függ. 

Magánál a döntésnél azonban talán érdekesebb lehet, hogy az hogyan születik 
meg. Kenneth és Mary Gergen narratív identitásról szóló kutatásaikban azt hang-
súlyozzák, hogy az énről szóló narratívum nem a magányos elmélkedésekben alakul 
ki, hanem mindig már eleve társadalmi gyakorlatokba ágyazottan létezik.9 A sze-
mélyiséget értelmező narratívumok olyan társas konstrukciók, amelyek az inter-
akciók során változnak és alakulnak. Gergenék tétele mögött annak a belátása 
húzódik, hogy csak az a narratívum válhat hatékony önérteimezővé, amit mások 
(egy adott közösség vagy a másik) elismernek és elfogadnak. Az énről szóló 
narratívumot a társas interakciók gyakorlata legitimálja, módosítja, vagy akár le 
is építi. A Bélteky-ház elemzett részlete ilyen értelemben felfogható úgy, mint ennek 
a társadalmi gyakorlatnak az irodalmi modellje. Az olvasó annak a folyamatnak 
lesz tanúja, illetve abba a folyamatba kell bekapcsolódnia, amelynek során a re-
gény szereplói megvitatják a Laurát értelmező narratívumokat, és mérlegelésük 
után az egyiket elfogadják, a másikat pedig elvetik. A várfoki közösség Cili elbe-
szélését tarja hitelesnek, és Olmay elbeszélését kizárja Laura személyiségének ér-
telmezéséből. 

A dinamikus folyamatot, amelynek során a regény női főszereplője végül meg-
nyugtató identitáshoz jut az olvasásban, számos tényező befolyásolja. A két elbeszé-
lést és azoknak egymáshoz való viszonyát talán úgy érdemes összevetnünk, hogy 
először (időlegesen) leválasztjuk a keretelbeszélő szerepét, és eltekintünk attól, 
hogy mindkét Laurát értékelő elbeszélés csak egy ilyen közvetítettségen keresztül 
érhet el az olvasóhoz. Valamint a szereplők közti viszonyokat is kizárjuk az elem-
zésből, hogy a két beékelt elbeszélés formai jegyei pontosabban leírhatók legyenek. 

A legszembetűnőbb különbség közöttük a történetek különböző státusa. Cili 
elbeszélése az egyedi és egyszeri történés narrációja. Elbeszélése közvetlenül vo-
natkozik Laurára, az б múltjának eseményeiből magyarázza a jelen eseményeit, 
és ez a közvetlen narráció adja a személyiség kulcsát. Az egyszeri és egyedi ese-
ménytől csak az elbeszélés legvégén, a nevelésre vonatkozó tanulság megfogal-
mazásakor történik elmozdulás az általános felé. A történet ezen sajátosságai egy-
szerűen összefoglalhatók annak műfaji megjelölésével: Cili elbeszélése egyszerű 

9 Kenneth J. G E R G E N - M a r y M. G E R C E N : A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In Narratívak 5 . 

Narratív pszichológia. Szerk. LÁSZLÓ János, T H O M K A Beáta. Kijárat Kiadó, Bp., 2 0 0 1 . 7 7 - 1 1 9 . , külö-
nösen: 7 9 - 8 1 . 
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narráció, a Szvorényi-féle retorika tankönyv definíciója szerint „valamit mint múl-
tat beszél el".10 

Olmay elbeszélése ezzel szemben - a történet jelentőségének megértése során 
- példának, parabolának bizonyul. Olmay olyan műfajt használ mondanivalója 
közvetítésére, ami - ahogyan Arisztotelész mondja - a részből a részre következ-
tet,11 ahol mindkét rész egy általános dolog alá tartozik. Vagyis Dorkó asszony 
egyedi története a hűtlenség általánosabb képzetén keresztül vonatkozik Laura 
történetére. Ebben az elbeszélésmódban az általános tanulság nem az egyedi tör-
ténetből bomlik ki, hanem már eleve adott, a műfaj eleve az általánosban mozog. 
Az egyedi történet csak eszköz, ami megvilágítja vagy erősebben érzékelteti az ál-
talános tanulságot. A klasszikus parabola műfaji jellemzőjét Theo Elm abban lát-
ja, hogy az egy logikai, egzakt és szilárd tudást vagy tételt tanít. A parabola és a 
mese olyan megismerés-költészet, ahol a fogalmi világosság és a műfaj nyelvi 
struktúrái didaktikus célt szolgálnak:12 az erkölcsi maxima megvilágítását, szem-
léltető kibontását. A parabola és a mese felvilágosodás kori elméletíróit idézve 
Theo Elm arra a megállapításra jut, hogy a műfaj azért is válhatott korszakspeci-
fikussá, mert alkalmasnak látszott arra, hogy a közvetíteni és tanítani szándéko-
zott tárgyat nyelvileg rögzítsék, és garantálják a közvetlen megértés bizonyossá-
gát.13 A műfaj 18. századi teoretikusai szerint a parabolában vagy a mesében 
„a szerző minden gondolata olyan objektíven és egyértelműen közölhető, mint 
egy matematikai következtetés".14 

A mesének ezt a tiszta és egyértelmű jelentését az biztosítja, hogy kizárólag az 
értelemre kíván hatni, és nem a szenvedélyek felkeltésével éri el hatását. Lessing 
Értekezések a meséről című írásában többek között arra keresi a választ, hogy miért 
alkalmasabbak az állatszereplők a mesékben, mint az emberek. Ervelését a szen-
vedélyek elkerülésére alapozza, amikor így ír: „A mese célja hogy egy erkölcsi té-
tel világos és eleven fölismeréséhez hozzásegítsen bennünket. Belátásunkat azon-
ban mi sem homályosítja el jobban, mint a szenvedélyek. Következésképp a mese 
írójának a szenvedélyek fölkorbácsolását, amennyire csak lehet, kerülnie kell. Ho-
gyan is tudná másként részvétünk fölkeltését elkerülni, mint hogy tárgyát töké-
letlenebbé teszi, s az ember helyett állatokat [...] szerepeltet?"15 Ha Lessing felől 
- vagy Fáy András állatmeséi felől - vesszük szemügyre A Bélteky-ház parabolikus 
meséjét, akkor világosan látszik, hogy a részlet miben tér el a mesemondás klasz-

I ° SZVORÉNYI: I. M . 1 9 5 . 
11 Az Első analitikát idézi Adamik Tamás. In ADAMIK Tamás-A. JÁSZÓ Anna-AczÉi. Petra: Retorika. Osiris, 

Bp., 2004. 61. 
12 Egy ilyen tiszta nyelv elképzelésének kritikását lásd például Paul DE MAN: A metafora ismeretelmé-

lete. In uő: Esztétikai ideológia. Janus/Osiris, Bp., 2000. 
1:1 Theo E L M : A parabola mint 'hermeneutikai' műfaj. In Narratívak 2. Történet és fikció. Szerk. T H O M K A 

Beáta. Kijárat Kiadó, Bp., 1998. 105-119. 
О E L M : I. M . 108. 
15 Gotthold Ephraim LESSINC: Értekezések A meséről. In uő: Válogatott esztétikai írásai. Gondolat, Bp., 

1982. 35-98., az idézet a 75. oldalról való. 
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szikus, felvilágosodás kori hagyományától. Olmay mint mesélő nemcsak, hogy 
embereket szerepeltet Dorkó asszony történetében, de alapvetően mond ellent a 
szenvedélyek elkerülésére vonatkozó elvárásnak. Mesemondóként legfontosabb 
szándéka éppen az, hogy minél erósebb szenvedélyeket keltsen - elsősorban Lau-
rában: a félelem és a bűntudat érzéseit. A Bélteky-ház mesemondás jelenete le-
bontja a parabolikus mese műfaji szabályait.16 

A jelenet összetettsége és erős feszültsége ellenére mégsem ez lesz a nyertes a 
Laura személyiségének megítéléséért folyó küzdelemben. A meggyőző szándék 
úgy érvényesül Olmay elbeszélésében, hogy kihasználja a racionális és didaktikus 
műfajt, és azt keresztezve kelt szenvedélyeket hallgatóságában (és az olvasóban). 
Úgy tűnik, hogy a meggyőzés minden lehetséges eszközét maximálisan kihasz-
nálja, amikor egy logikai struktúrát fordít át az érzelmi befolyásolásra. Elbeszélése 
mégsem emelkedik meggyőző erőre a regény szereplői számára. A meggyőzés si-
kertelenségének az is lehet a magyarázata, hogy Olmay rosszul használja a mese 
műfaji szabályait. Ahogy Hász-Fehér Katalin is megállapította: ez a regény nem a 
nagy szenvedélyek regénye. A szöveg és az elbeszélő ítélete szerint a józan közép-
szer, a sorssal való megbékélés nagyobb erény, mint a rendnek szembeszegülő 
szenvedélyesség. ,A Bélteky-ház ban nincsenek helyrehozhatatlan jellemek és tra-
gédiák, nincsenek mély és tragikusan állandósult érzelmek sem. [...] Ennek a min-
den érzelmi konfliktust elsimító boldogságnak egyetlen feltétele van: hogy minden-
ki a saját sorsa által kiszabott helyen [...] maradjon. [...] A regény tragikus sorsú 
szereplői azok lesznek, akik képtelenek a józanság, az erkölcsösség és a társadal-
mi normák szerint szabályozni érzelmeiket."17 Itt érdemes visszautalni arra, hogy 
az olvasó számára mindkét beékelt elbeszélés csak egy keretelbeszélő közvetítése 
révén hozzáférhető, aki a maga értékrendje szerint szervezi a beékelt narrációk 
megjelenését is. Nem tekinthetünk el attól, hogy Dorkó asszony legendája milyen 
szövegkörnyezetben, milyen beállítottságú keretelbeszélő közlésével jelenik meg. 
A regény szövegének implicit ítélete leértékeli és elítéli az Olmay-féle (a társadal-
mi renddel ellenkező, heves, állandósult, „regényes") szenvedélyességet. Vagyis: 
a szöveg és az elbeszélő értékrendje sokkal közelebb áll egy neoklasszicista szem-
lélethez, mint az Olmay által is képviselt regényes, szenvedélyes beállítódáshoz. 

Ha röviden összevetjük Olmay elbeszélésével Ciliét, akkor az első és legszem-
betűnőbb különbség ez utóbbinak egyszerűsége. Olyan egyszerű tényközlésként 
épül fel elbeszélése, mintha a meggyőzés szándéka teljes egészében hiányozna 
belőle. A történet azonban, amit Cili elmond, lépésről-lépésre bontja le Olmay 

16 A jelenet elemzésében mikroszinten is valami hasonló érhető tetten, mint amiről Szauder József 
beszél. Szauder elemzése szerint Fáy regényében egy romantikus műfaj telítődik neoklasszicista 
tartalommal, és alapvetően ez magyarázza, hogy A Bélteky-ház minden erénye ellenére sem sorol-
ható a legjobb regények közé. Dorkó asszony legendájában pedig a parabolisztikus mese klasszicis-
ta műfaja válik romantikus elbeszéléssé. Vö. SZAUDER József: Udvarházi klasszicizmus. In uő: Az estve 
és az álom. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1970. 466-503. 

1 7 H Á S Z - F E H É R Katalin: Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első felében. (Fáy András iro-
dalomtörténeti helye.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 155. 
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ítéletét Lauráról, mégpedig úgy, hogy az elbeszélő Olmayt hitelteleníti. A szóno-
ki beszéd bizonyító eszközei közül az egyik legfontosabb a beszélő személy jelle-
me.18 Cili elbeszélése pedig ezen a ponton támadja meg Olmaynak Lauráról szóló 
értékelését: vagyis a beszélő személyt zárja ki, és beszédét őrült beszéddé minő-
síti. Amikor Cili elbeszélésében Olmay azonosítódik a rablóvezérrel, akkor a be-
szélő diszkurzív kizárása társadalmi gyakorlatban is testet ölt: vagyis Olmay bű-
nözőként börtönbe kerül. Cili elbeszélése mindezt úgy éri el, hogy - bár látszólag 
semmilyen retorikai eszközzel nem növeli elbeszélésének hatásosságát - értéke-
lései, szemlélete jóval közelebb áll a keretelbeszélő, és a regény egészének meg-
békélő, elsimító, kiegyenlítő tendenciáihoz. 

A két Lauráról szóló beszéd viszonya ugyanakkor nem írható le egyszerűen az-
zal, hogy ellentétesek vagy egymással szemben állók lennének. A két szövegrész 
ennél jóval bonyolultabb kapcsolatokat képez. Cili elbeszélése ugyanis nemcsak 
hitelét veszi Olmayénak, hanem egyben értelmezi is azt számunkra. Cili elbeszélé-
se szükséges ahhoz, hogy a kirándulás közbeni mesemondást egyáltalán megért-
sük. (Tőle tudjuk meg, hogy Laura és Olmay korábban milyen viszonyban voltak, 
tőle tudunk a gyűrűről, stb.) Az általa elmondott történet visszamenőlegesen ad 
jelentést Dorkó asszony legendájának. Ilyen értelemben tehát Cili elbeszélése ki-
egészíti és teljesebbé teszi Olmayét: viszonyuk egyszerre oppozicionális és komple-
mentáris. 

Hogyha - Bajza nyomán - arra keressük a választ, hogy a korszak regényei mi-
lyen retorikai és narrációs eljárásokkal festették meg szereplőik karakterét, akkor 
azt mondhatjuk - az eddigieket összefoglalva - hogy A Bélteky-ház női főszereplőjé-
nek személyisége egy retorikailag rendkívül összetett folyamatban épül fel. Laurát 
(más) szereplői beszédek, történetek jellemzik, és nem a tetteit látjuk közvetle-
nül. A narrációval való jellemzésnek azért is sajátos esete Lauráé, mert a két be-
ékelt szereplői elbeszélés közül egyik sem a saját értelmezése, egyik sem önnar-
ráció. Laura önjellemzése vagy önmeghatározása nem vesz részt abban a narratív 
összjátékban, amelynek mozgása a szereplő személyiségét felépíti. Elmondhat-
juk, hogy A Bélteky-ház ban a szereplő értelmezését olyan társas gyakorlat határoz-
za meg, amit különböző erők és szándékok befolyásolnak. Ezeknek az egymással 
kereszteződő szándékoknak és erőknek a működése az elemző számára a szöveg 
narrációs eljárásaiban érhető tetten. 

18 Vö. ARISZTOTELÉSZ: Retorika. Telosz Kiadó, Bp., 1999. II. könyv, 1. fejezet: „ A szónok jelleme és az 
érzelmek felkeltése." 81-82. 
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ÖNREFLEXÍV ALAKZATOK A NARRATÍV DISZKURZUSBAN 

Az utóbbi évtizedekben az elbeszélés-elméletek iránt nemcsak az irodalomelmé-
let érdeklődése nőtt meg, hanem a társadalomtudományok körében is nagyobb 
jelentőségre tett szert a narratívumokkal való foglalkozás.1 Az újabb kutatásokra 
jellemző a különböző diszciplínák felé történő nyitás, így korrelativ módon a nar-
ratológia eredményeit, módszereit többek között a történettudomány, a pszicho-
lógia, a kultúratudományok, de a képzőművészet is felhasználja. 

A strukturalista narrációs elmélet a narratív struktúra meghatározására tett kí-
sérlete után - amelyet a diszkurzushoz inherensen hozzá tartozó jelentésbe vetett 
hit jellemzett, e jelentést pedig az analízis tenné hozzáférhetővé - a beszédaktus-
elmélet és a recepcióesztétika hatására a kontextuális, pragmatikai dimenzió felé 
tágította ki a jelentést. Az elméleten belüli nyitás egyrészt már az intertextualitás 
Kristeva-féle elméletével, vagy Lotmannak a kultúra szemiotikai értelmezésével, 
valamint a narratív kommunikáció vizsgálatával megtörténik, amely a történet-
mondást mint kommunikációs helyzetet fogja fel, ennek értelmében a szereplők nem 
elszenvedőként, hanem aktív cselekvőként vesznek részt a közlésben. A poszt-
strukturalista elméletek hatására az elbeszélés-elméletek is számolnak a bináris 
oppozíciók lebontásával, és a szövegen kívüli univerzumokkal való kapcsolat, kul-
turális beágyazódás belátása továbbgondolásra készteti az elméletet a fikció és rea-
litás közötti viszony újrafogalmazását illetően. Az elbeszélés reflexivitásával való 
foglalkozás a narratológiában elsősorban a narratív beágyazás, kettős kódolás, vir-
tuális narráció, mise en abyme, metalepszis mint szerkezeti eljárások, és természe-
tesen a metafikció, metanarráció kérdéskörét érinti. Tanulmányomban néhány 
újabb angolszász kutatási eredmény felhasználásával próbálom ezeket a kérdése-
ket körüljárni. 

1 Egy hosszabb tanulmány részlete, amely előszóként fog megjelenni a Narratívák 6. (Budapest, Ki-
járat , előkészületben) című kötetben. Az írásban idézett több szöveg is e kötetben lesz olvasható. 
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Narratív szintek rétegződése 

Általánosan elfogadott az a nézet, hogy a narratíva események elbeszélése; így 
vizsgálhatjuk az elbeszélt tartalom vagy a diszkurzus tekintetében. Genette a tör-
ténet és elbeszélés (diszkurzus) párját kiegészítette a narráció aktusának fogalmá-
val, az elbeszélő eljárással. A diszkurzust, elbeszélést, azaz egy eseménysort jelölő 
narratív kijelentés mellett a narráció aktusával arra a jelölési folyamatra kérde-
zünk rá, amelynek során a narratíva létrejön. Ahogyan Genette fogalmaz, „az el-
beszélő aktustól függ a diszkurzus létrejötte, [...] az általa 'közvetített' cselekvések létrejöt-
tének fikciója is".2 Narratív szintekre vonatkozó vizsgálódásunk alapjául vehetjük a 
narráció (narráció aktusa) és a történet (narratív tartam) szintjét. De egy narratí-
ván belül e két szint között a határ mégsem annyira éles, előfordulnak beágyazott 
narratívák (ún. metadiegetikus vagy hüpodiegetikus narratívák), melyek kapcso-
latba lépnek azzal a narratívával, amely beágyazta őket. A beágyazó és beágyazott 
narratíva közötti tematikus viszony sajátos esete a mise en abyme, amely az elbeszé-
lést (récit) tükröző belső tükör; az egészet a rész ismétli, vagy megtévesztő módon 
duplikálja. A részről, a fragmentumról pedig feltételezhető, hogy magába foglal-
ja az egészt, amely tartalmazta azt. A mise en abyme az önreferencialitás olyan ese-
te, mely (elvileg) végtelen regresszust eredményez. Az elbeszélt események és el-
beszélés szintjeinek keveredését, azok kapcsolatát a narráció aktusa biztosítja; a 
két szint közötti határ azonban elmozdulni látszik, amikor például az elbeszélő 
vagy a fiktív olvasó (narrateef furcsán belép a szereplők területére, vagy egy sze-
replő lép át eg)T másik szereplő által elmondott történet (meta- vagy hüpodiege-
tikus) szintjére. A narratív szintek közötti határsértést nevezi Genette és az ő el-
méletéből kiinduló narratológiai kutatások metalepszisnek. 

Az elbeszélés reflexivitásával való foglalkozás azokra a narratív elemekre irá-
nyul, melyek által a történetmondás közvetítettsége hangsúlyozódik, és amelyek 
a szöveget elbeszéltként önmagára vonatkoztatják. Ehhez kapcsolódik a metafik-
ció, metanarráció, az elbeszélőnek a narráció folyamatára utaló kommentárjának 
kérdése is. A metafikció nem műfaj, de nem is csak a posztmodern regényt jel-
lemzi, hanem sokkal inkább az önreílexivitással határozható meg, azaz olyan 
fikcionális szöveg, mely saját megalkotottságára hívja fel a figyelmet. Mint ilyen, 
kérdéseket tesz fel fikció és valóság egymáshoz fűződő viszonyára, de az efféle 
szövegek egyben a világ lehetséges fikcionalitását is kilátásba helyezik.4 Az irodal-
mi szövegek önreflexivitásának kérdése felveti az irodalmi diszkurzusnak a nem 
irodalmitól való szétválasztásának problémáját is. A fiktív világ megalkotottságá-

2 Gérard G E N E T T E : A Z elbeszélő diszkurzus. Ford. SEPEGHY Boldizsár. In Az irodalom elméletei I. Jelen-
kor-JPTE, Pécs, 1996. 62. 

3 A magyar irodalomelmélet a narratee-n az odaértett olvasót érti, amely ekvivalens a címzett, fiktív 
olvasó megnevezéssel, biszen a narratív kommunikációban a narrátorhoz, fiktív elbeszélőhöz tar-
tozó beszédpartnert értjük rajta, megkülönböztetve a fikcionális olvasótól, aki a történet szintjén 
vett olvasó szereplő. 

4 Patricia W A U G H : Metafiction. The Theory and Practice of Self-conscious fiction. Methuen, London and 
New York, 1984. 1-19. 
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nak hangsúlyozása a reprezentációra való utalással, fikcionális keretezéssel, nar-
ratív aktus tükrözésével, stb. az olvasóra nézve is következménnyel jár, felhívja az 
befogadó figyelmét arra, hogy amit olvas, azt irodalomként értse, az „én fikció va-
gyok" állítást biztosnak vegye. Az irodalmi önreferencialitás tehát a művészet ideo-
lógiájának gyanújába keveredik.3 A narrátor bizonyos kommentárjai a metafik-
cióval és a metalepszissel közeli kapcsolatban vannak, a kommentárok egyrészt a 
szöveg fiktivitását tematizálják, másrészt általuk az elbeszélő át is lép narratív szin-
teket. A narrátor olvasóhoz intézett beszédei, kiszólásai megsértik a strukturált 
keretet, olyan térbe léptetnek be bennünket, melyről eddig azt feltételeztük, hogy 
élesen el vagyunk választva tőle. A metalepszist Genette újabban olyan jelensé-
gekre is kiterjeszti (egyesek ezt túlzásnak tartják), amikor a fikciót valóságosnak 
látjuk, mint például amikor a színészről azt gondoljuk, hogy valós figura.6 Annyi 
bizonyos, hogy a metalepszis narratív szintek közti transzgresszió, határsértés, a 
valóság és fikció közötti határt is kérdésessé téve a szövegbeli és szövegen túli ke-
reteket, hierarchiákat bontja le.7 

A történetmondás a narratív diszkurzusban tehát különböző szinteken történ-
het. Akár a strukturalista, akár a posztklasszikus elbeszélés-elméletek felől köze-
lítünk a narratívákhoz, annyi bizonyos, hogy egy narratív szövegben szintek réteg-
ződésével találkozunk, narratívákkal a narratíván belül. Az más kérdés, hogy a 
narratív szintek között hierarchikus viszonyt feltételezünk-e, ahogyan a struktu-
ralisták gondolták, s így főszövegről (beágyazó narratíva) és beágyazott szövegről 
beszéltek, vagy Derrida, Deleuze és Guattari nyomán elgondolt rizómaszerű narra-
tív térről, amelyben oldalirányú (laterális) kapcsolatok, áramlások, egybefolyások, 
csomópontok, összeszövődések keresztezik egymást egy heterogén, multiplikált 
térben (Reid, Serres, Andrew Gibson dolgozta ki ennek narratológiai konzekven-
ciáit). Andrew Gibson szerint a strukturalista narratológia a geometria természe-
te szerint működik, amelynek egyik fő jellemzője, hogy a szöveget mint dobozt 

5 Ross CHAMBERS: Self-Situation and Readability. In Story and Situation: Narrative Seduction and the 
Power of Fiction. Manchester, Minneapolis, 1984. 27. 

6 Gérard GENET тт.: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig. Ford. Z. VARGA Zoltán. Kailigram, Pozsony, 2 0 0 6 . 
7 A beágyazódással kapcsolatban már az elmélet kidolgozásakor terminológiai problémák vetődtek 

fel. Genette a beágyazódó, beékelődő diszkurzust metadiszkurzusnak nevezi, ezután a meta- prefixum 
analóg használata vált bevett formává (metanarráció, metafikció). Csakhogy a logikai-nvelvészet-
ben - énei Mieke Bal - „a meta prefixum eg)' ugyanahhoz az osztályhoz tartozó tárgyhoz kapcso-
lódó tevékenységet jelöl, a metadiszkurzus diszkurzus a diszkurzusró/-t jelenti", miközben Genette-
nél helyhatározói értelmű, azaz a diszkurzus a diszkurzusAan, narratíva a narratíváfcaw, beágyazott 
diszkurzus jelentése van, és nem kell feltétlenül kommentár funkcióval rendelkeznie. Bal ezért ja-
vasolta, hogy a meta- prefixumot hiipo-val kellene felcserélni, mert ezzel jobban lehetne a beágya-
zódásjelenségét érzékeltetni. (Mieke BAI.: Notes on Narrative Embedding. Poetics "Ibday (2)1981/2. 
41-59.) Bal nyomán többen alkalmazzák inkább a hüponarratíva, hiipodiegézis terminust, például 
RIMMON-KENAN, Brian M C H A L E , William NELI.ES, de mindkettő használata elfogadott maradt. Bal 
megpróbálja azt is tisztázni, hogy mikor lehet metanarratív (ntetadiszkurzív) kommentárról beszél-
ni, de mintha erre vonatkozó észrevétele nem vált volna kiindulóponttá a további kutatásokban. 
A beágyazódás, narratív metalepszis kérdését is érintő metanarrációval és metafikcióval való elmé-
leti foglalkozás többek között Werner W O L F , Ansgar N Ü N N I N G vagy Monika FLUDERNIK munkáiban 
jelennek meg. 
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vagy piramist gondolja el.8 Klasszikus esete a matrjoska-baba vagy kínai doboz, 
amely azt modellezi, ahogyan a narratívák egy dobozban rétegzetten vannak egy-
másban. A narratív szintek hierarchikus struktúra szerint épülnek egymásra, e vi-
szonyok rendszere hatalmi viszonyokat és alárendelést tartalmaz. A narratológus 
a narratív elemeket osztályozza, a szerzőnek, elbeszélőnek a szöveg fölötti hatal-
mát feltételezi, és olyan narratív teret, melyben a narratív rétegek homogén mó-
don, egymástól elválasztva, statikusan vannak elrendezve. Az ilyen térben az olyan 
metaforák elburjánzása érzékelhető, amelyek a valamiben benne levest hangsúlyoz-
zák, azt sejtetik, mintha a felszín alatt lenne valami elrejtett mélység. 

A narratológia a narratívát különböző módokon véli rétegeknek. Az egyik 
ilyen „réteg-elmélet" a narratív kommunikációs szituációra vonatkozik (Slomith 
Rimmon-Kenan, Seymour Chatman), mely szerint a következő diagram állítható 
fel a narratív kommunikációról: 

valódi szerző - implicit szerző - (fiktív elbeszélő) - (fiktív olvasó) - implicit 
olvasó - valódi olvasó 

A kommunikáció egymást követő állomásokból áll, a résztvevők közötti viszony 
horizontális, rétegzett és hierarchikus. Mégpedig kettős hierarchiát látunk, az impli-
cit szerző felette áll a fiktív elbeszélőnek, és ellenőrzi is őt, s ezzel párhuzamos 
viszonyként értelmezhető a szerző és az implicit szerző közötti kapcsolat. Ebben 
a hierarchiában a fiktív olvasó az implicit olvasó fölött helyezkedik el, de az implicit 
olvasó a valódi olvasó felettes tekintetének rendelődik alá. Chatman szerint min-
den szövegnek van implicit szerzője és olvasója, viszont a narrátor és a hozzá tar-
tozó címzett csak opcionális. Rimmon-Kenan épp fordítva gondolja, az implicit szer-
zőt és olvasót zárójelezné a narratív kommunikációban, és a fiktív elbeszélőt és 
olvasót tartja konstitutív komponensnek. 

A narratológiában a legnyilvánvalóbb példa a rétegződésre a narratív szintek 
elmélete, melynek kidolgozása Genette nevéhez fűződik. Gibson szerint ez a mo-
dell kettős geometriát tartalmaz, egyrészt a hierarchikus elrendeződést, másrészt 
pedig keret-koncepciója is van. Genette példája a narratív szintek elkülönítésére, 
a Manón Lescaut-ból: M. de Renoncourt fiktív Memoires-ját írja, ezt a keretelbeszélést 
első fokú, extradiegetikus narrációnak nevezhetjük, amelyhez képest a Memoires-
ban elmondott eseményeket (beleértve Des Grieux narrációs aktusát) diegetikus-
nak vagy intradiegetikusnak, a Des Grieux narratíváján belül elmesélteket, a har-
madik narratív keretet pedig metadiegetikusnak. 

A hierarchikus struktúra nyilvánvaló. Az intradiegetikus narratíva szintjénél 
van egy feljebb levő, extradiegetikus szint, a narrátor szintje. Amikor egy szerep-
lő a történetben elmesél egy történetet, másodfokú narratívát konstituál, amelyet 
hüpodigetikus (vagy metadiegetikus) szintnek nevezünk, s ez alatta van a diegé-

8 Andrew GIBSON: Narrative Laterality. In Towards a postmodern theory of narrative. Edinburgh Univer-
sity Press, Edinburgh, 1996. 212-235. 
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zisnek. Az eredeti narratíva keretté válik, az egyik szint egy másikat keretez, 
Genette példájában a Memories keretezi Des Greux narratíváját. A narratív szinte-
ket küszöbök választják el egymástól, amelyek egyfajta behatárolásokként értel-
mezhetők; az egyik narratívát a másik tartalmazza. 

Mieke Bal is ebből a rendszerből indul ki, beágyazódásra vonatkozó elméleté-
nek középpontjában a genette-i rendszertől való elmozdulás a hierarchia kérdé-
sében történik, mégis az alany-tárgy viszonyra, fokalizációra való összpontosítás 
nála sem jelent szakítást a hierarchikus viszonyokban gondolkodással. „Beágyazás-
ról van szó, amikor egy narratív tárgy a következő szint alanyává válik. A felsőbb szintnek 
ezzel olyan aspektusa lett, amely rneta- prefixummal jelölhető. Azaz, valahányszor egy nar-
ratív alany egy felsőbb szint tárgyává válik, a felső szintből egy metaszint lesz (metaszöveg 
vagy metanarratíva)."9 

Genette a Narrative áiscourse-ban a belső narratívákat és narratív viszonyokat 
kategorizálja, három fő típust különítve el, kidolgoz egy osztályozási rendszert. 
A beágyazott és beágyazó narratíva közötti viszonyok első típusa az, amikor közvet-
len okozatiság van a metadiegetikus események és a diegézis között. Ilyen esetben 
a beágyazott narratívának magyarázó funkciója van, a két narratív szint között 
következményes viszonyról beszélhetünk. A második típus a tisztán tematikus vi-
szonyé, analógiás vagy ellentétes kapcsolat. A harmadik esetben a két történet kö-
zött nem explicit viszony ismerhető fel, hanem a beágyazott narratívának feltartás, 
eltérítés funkciója van. A Narrative Discourse Revisiteá-ben, John Barth hatására, 
módosít egy kissé az osztályozáson, kiegészíti azt, így kerül be a metadiegetikus 
prolepszisz a többi kategória közé, amely ellentéte a magyarázónak, a narratíva 
jövőjét jósolja meg, ilyen például Oidipus orákuluma, Macbeth álma, vagy a dra-
maturgiai narratíva funkciója, amely a keret-történeten tematikus belsőt biztosít, 
és befolyásolja a külső narratíva keretét. Ezen a funkción belül is osztályozható a 
beágyazó és beágyazott narratíva viszonya, attól függően, melyik szint van hatással 
a másikra. Az utolsó funkció kettéválik, de együtt, egymás különbségében ragad-
ható meg lényegük. A feltartás, eltérítés mellé kerül az összezavaró (áistractive) 
funkció, melyet Genette szintén Barthtól kölcsönöz, amely a történetsor szem-
pontjából lényeges, azaz a cselekmény valamely fajtáját előlegezi meg, míg a má-
sik gátolja a történetsor kialakulását. 

A narratív szintek kérdése nemcsak a történetmondás, hanem a befogadás fel-
tételeit is érinti, hiszen két narratíva egymásba ékelődésekor két narráció aktusa 
kerül egymással kapcsolatba, azaz egy narratívába egy másik beszédhelyzet kerül be, 
amivel a narratív kommunikáció keret-feltételei változnak meg.10 Ross Chambers 
szerint a narratív beszédhelyzet azon alapul, hogy a narrátor olyan tudást akar a 
hallgatójával megosztani, amelynek birtokában csak ő van, hallgatója nem. Ehhez 
azonban fel kell keltenie története befogadójának az érdeklődését (alapmetaforá-

9 BAL: I . M . 
10 Fűzi Izabella-TöRöK Ervin: Narratív szintek. In Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. 

2006. http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/tankonyv/narracio/index04.html 
#narrativszint 
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nak a csábítást tartja). Az elbeszélő tudását az elbeszélő folyamat során adagolja, 
amelyhez különböző fogásokra van szüksége." 

Ilyen manipulatív stratégiának tekinthető, amikor egy beékelt narratíva elbe-
szélője meséli el azt, ami az első narratívában kimaradt. Minthogy az elsőfokú 
narratíva, az extradiegetikus keretezi az intradiegetikust (természetesen további ke-
retezés, beágyazás is lehetséges), a narratív konvenció az, hogy az extradiegetikus 
narrátor a beágyazott narratív világára vonatkozóan rendelkezik egy átfogóbb tu-
dással, amelyet kommentál. Ez a narratív konvenció sérül, amikor egy belső elbe-
szélés szereplője, narrátora fűz megjegyzéseket az ő pozíciójához képest külső nar-
ratívához. Ez az eset pedig határsértést, metalepszist eredményez. 

A narratológiai „réteg-elméletek" kapcsolódást mutatnak filozófiai, társadalom-
tudományi diszkurzusokkal is. Gibson érdekes párhuzamot von például Foucault 
felügyeleti társadalomról szóló elmélete és a narratológiai modell között, amely 
az elválasztott narratív szintek és a hierarchikusan egymásra épített beágyazott 
narratívák rendszerét értelmezi. A börtönrendszer, felügyeleti társadalom azt a 
kulturális képzetet fejezi ki, hogy a szintekben való gondolkodás alapvető. A nar-
ratológiai modell a narratív szövegeket annak az elvnek a mentén konstruálja, 
amelyet Foucault a felügyeleti társadalmon belül megvalósuló hierarchikus meg-
figyelésnek nevezett. „A városrendezésben, a munkásnegyedek, kórházak, menhelyek, 
börtönök és nevelőintézetek tervezésében sokáig fennmarad a katonai tábornak ez a modell-
je vagy legalábbis eszmei alapja: az egymás alá rendelt felületek térbeli láncolata. Az „egy-
másba ékelés" elve."n Foucault a beágyazásról, egymásba kapcsolódó belső térről 
beszél, figyelő szemekről, hierarchiáról, elrendezett sorokról, a hatalom állandó 
jelenlétéről, amely egyértelműen a narratológiára emlékeztet bennünket. Ahogy 
„a zárt és körülkerített egyszerű alaprajzot felváltja: a nyílások, a kitöltött és ki-
töltetlen terek, az átjárók, és az áttekinthetőség kiszámított kombinációja", úgy a 
posztmodernitásban a régi geometria beomlása, vagy legalább megkérdőjelezése 
vált lehetségessé. 

Mise en abyme-koncepciók és kritikák 

A mise an abyme, kicsinyítő tükör, vagy ahogyan Riffaterre nevezi: szubtextus, olyan 
metanyelvi olvasatot kínál, amely azt leplezi le, hogy az őt körülvevő szöveg mi-
ről szól; olyan öntükröző beágyazott narratíva a narratíván belül, amely „dióhéj-
ban mindent tartalmaz, ami működőképessé teszi a regényt".13 Az alakzat felis-
merése, tudatos alkalmazása, irodalomelméleti vonatkozású megfogalmazása André 
Gide-hez kötődik, de első komoly teoretikusa Dällenbach volt, aki e jelenség el-

11 Ross ÖHAMBERSt idézi BÉNYEI Tamás: A megkörnyékezett kritikus. In Esendő szörnyeink és más történe-
tek. Jak, Resti Szalon Könyvkiadó, Bp., 1993. 11 l - l 12. 

12 Michel FOUCAULT: Felügyelet és büntetés. Ford. FÁzsv Anikó. Gondolat, Bp., 1990. 234-242., főleg: 235. 
13 Michael RIFFATERRE: Szimbolikus rendszerek A narratívában. Ford. MÁTHÉ Andrea. In T H O M K A Beáta 

(szerk.): Narratívák 2. Kijárat kiadó. Bp., 1998. 61-84. (itt: 65.) 
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méleti kidolgozásának egész könyvet szentelt, a Le Récit spéculaire-t (1977). Ugyan 
Gide használja először ezt a kifejezést, de maga az eljárás természetesen évszá-
zadok óta jelen van az irodalmi szövegekben. Gide naplójának 1893. augusztusi 
bejegyzése a következőt mondja: 

„Szeretem, ha egy művészi alkotásban transzponálva, a szereplők szintjén megtaláljuk ennek a 
műnek a témáját is. Mi sem tudná jobban megvilágítani és kialakítani az egésznek az arányait, 
így Memling vagy Quentin Metzys egyes képeiben egy apró, homályos és domború tükör visszatük-
rözi annak a helyiségnek belsejét, amelyikben a megfestett jelenet játszódik. Ugyanígy Méninesa 
de Velasques képében (de egy kissé másképpen). Végül az irodalomban, a Hamletben, a komédiás-
jelenetben; s egyébként számos más darabban."14 

Ha Escher Hal és a pikkelyek című fametszetére gondolunk, ahol a két nagy hal 
pikkelyei valójában kis halakból állnak, amelyek reprodukálják azt a nagy halat, 
amely tartalmazza őket, olyan öntükröző szerkezetet látunk, melyet a végtelenségig 
tudunk ismételni, és amely rendszerből - úgy tűnik - nem lehet kilépni. A végtelen 
regresszus, rekurzió és ontológiai dimenzió előtérbe állítása az önreflexív alakza-
tok, így a mise en abyme sajátossága is.15 A jelenség régi, jelenléte, aztán tudatos 
alkalmazása a modern, de főleg a posztmodern irodalomhoz kötődik. Cervantes 
Don Quijotéja például már olyan narratív eljárásokat működtet, melyeket a poszt-
modern narratívák sajátosságaiként tartunk számon: nem-lineáris narratív struktú-
rája, melyben a narráció önmagára mint fikcióra utal; a fiktív/reális közti határ 
állandó játékba hozása; tükörszerkezetek alkalmazása; narratív szintek állandó 
elmozdulásai; a fiktív elbeszéló(k) kommentárjai; a fiktív olvasó extradiegetikus 
szintről való kiléptetése és beléptetése vagy egy másik extradiegetikus, vagy me-
tadiegetikus, diegetikus szintre; a többszerzőséggel problematizálja, ironizálja a 
szerzőség kérdését; nézőpontok pluralitásával él. A Don Quijote olyan narratív szek-
venciából épül fel, melyben a diegetikus szintről szinte állandóan egy hüpodie-
getikus szintre kerülünk, mert mindig valaki elmesél egy történetet (narratíva 
a narratíván belül), vagy a szerzői jelenlétek, multiplikált narrátori hangok több-
szörös, egymásra rétegzett extradiegetikus szinteket nyitnak kifelé. A narratíva 
beágyazott reprezentációi nagyon gyakran mise en abyme-okká, egymást tükröző 
tükrökké válnak. 

Vegyünk egy példát a Don Quijoteból.16 A 11/17. fejezet az oroszlános kaland, 
melyben nem történik olyan csalás, fortély, amely Don Quijote számára a valóság 
érzékelésének összezavarását eredményezné. Az epizód egy másikkal, a 46. feje-
zettel együtt olvasva értelmezhető, az értelmezést a szubtextus mnemonikus funk-

14 Idézi: MAGVAR Miklós: Hagyomány és modernség. A személyiség kalandja Gide, Proust és Maira их regényeiben. 
Aula, Bp., 2002. 52. 

15 Brian M C H A L E : Chinese-box Worlds. In Postmodernist Fiction. Methuen, New York. 1 9 8 7 . i 1 2 - 1 3 0 . 

(Magyarul: Kínai doboz világok. Ford. KUCSERKA Zsófia, megjelenés alatt.) 
16 Az értelmezés John II GABRIELE Narrative Prisms and Prisons: Mirror Effects and mise-en-abyme in Don 

Qtiijote című tanulmányának tanulságait veszi figyelembe: Symposium (29) 2005/1. 31-42. 
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ciója, narratívába épített emlékezet-szerepe segíti. Riffaterre leírja a szubtextusról, 
hogy hermeneutikai funkcióját onnan nyeri, hogy ami az egyik szinten jelentés 
nélküli volt, azt a másik szinten az olvasói aktivitás által értelemmé változik. A je-
lentésadást nem a szereplő valósítja meg, mert a szubtextus átfordítása az egyik 
szintről a másikba túlmegy a szereplő látókörén, hanem az olvasó és a narrátor. 
A II/46-ban Altisidora úgy tesz, mintha szerelmes lenne Don Quijotéba, miköz-
ben arról van szó, hogy a herceg és a hercegnő meg akarja tréfálni hősünket, 
macskákat bocsátanak le kötélen, csengettyűkkel Don Quijote szobájába, ahol meg-
küzd a macskákkal. Az első esetben az oroszlánnal kellett volna megküzdenie, de 
a küzdelem nem jön létre, potenciális marad; viszont ez a jelenet - ironikus mó-
don lefokozva - a macskákkal való harcban megismétlődik. Mieke Bal ezt nevezi 
a repetíció kódjának, amely egyrészt aláhúzza az irónia döntő fontosságát, másrészt 
hangsúlyozza a regény metafikcionális jellegét. Az epizód ironikus csavarral mise 
en abyme-ot konstituál. Az oroszlános kalandban egy bátor lovag készül, hogy meg-
küzdjön egy fenevaddal, a kaland azonban elmarad; a szobában történő epizódban 
ugyanezt a hőst macska támadja meg, ami olyan sikeres, hogy öt napig ágyban 
kell maradnia. Az oroszlános kaland és a macskákkal való harc egymás változata-
ként ismerhető fel, ahogyan Riffaterre mondja: a visszatérés paradigmatikus ter-
mészete, hogy „a visszatérés előző értelemben jelöl".17 Az epizódok mikrotextust 
építenek fel, amelyben tükörhelyzetbe kerül Don Quijote a lovagság eszményére 
vonatkozó vágyának kifigurázása. A két narratív egység tehát egymás tükrei, a nar-
ratív szerkezet szempontjából az önreflexív jelleg tűnik alapvetőnek. Az irónia és 
az ikonikus reflexivitás a két epizódban együtt van jelen. Ann Jefferson szerint min-
den mise en abyme alapfunkciója az újramondás. A szubtextusok nyomvonalak, 
„hermeneutikai irányjelzők" lesznek a fikcióban, az olvasó ezek mentén igazodik 
el. A tükörstruktúrák narratív stabilitást hoznak létre egy máskülönben instabil 
szövegben. Azzal, hogy egy belső duplikáció összekapcsolt és integrált rendszeré-
re támaszkodik, ugyanakkor konstruálja és dekonstruálja az illúziót és a valóságot. 

A két epizód nemcsak egymással van mise en abyme viszonyban, de a tükörjáték 
tovább folytatódik. A 11/10. részben Don Quijote és Sancho beérnek Toboscóba 
(harmadik kirándulás, második nap estéje), úgy döntenek, hogy bemennek a vá-
rosba megkeresni Dulcineát. Sancho kérésére Don Quijote a közeli erdőben ma-
rad; amint Sancho maga mögött hagyta urát, elkezd „vezekelni", ahogyan azt 
Don Quijotétól látta Sierra Morénában, ami viszont Amadis de Gaula imáját imi-
tálta. A három vezeklés olyan triptichonszerű panel, amelyek egymástól függve, 
rétegzett narratívát konstituálnak a macska-oroszlán epizóddal. Itt Sancho lesz az 
illúzió áldozata - az implicit szerző manipulatív stratégiája következtében - , olyan 
beágyazott narratívában, amely hangsúlyozza regény önreflexív minőségét. Az ol-
vasó a Don Qidjote narratíváját tükröző tükrök végtelen regresszusával szembesül. 
Sancho vezeklése, Don Quijote találkozása a macskákkal alacsonyabb diegetikus 
szinten vannak, mint azok a narratívák, amelyeket tükröznek. 

1 7 RIFFATERRE: i. m . 6 9 . 
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A narrációelmélet a mise en abyme egyik sajátosságának a diegetikus rétegzett-
séget tartja. McHale szerint, aki valójában Dällenbach elméletét ismétli meg írá-
sában, ahhoz, hogy a mise en abyme érvényesüljön, szükséges, hogy a beékelt narra-
tíva alacsonyabb narratív szinten legyen, mint az, amelyet tükröz; a beágyazó és 
beágyazott narratívának analogikus viszonyban kell lennie egymással; a hasonló-
ság általában valamely meghatározó, általános tulajdonságon alapul. Moshe Ron 
azonban a mise en afrymtf-felfogásokat tárgyaló kritikai tanulmányában felveti, szük-
séges kritérium-e egyáltalán a diegetikus rétegzettség, a homológiás viszony az 
egyes narratívák között. Ugyanis amennyiben szükséges a diegetikus váltás, és arról 
beszélünk, hogy a reflexív viszony a történetre vonatkozhat, olyan eseteket zárunk 
ki, amelyek a dramatizált narrátorra vonatkoznának. Problematikus lehet az is, hogy 
mi pontosan a hasonlósági viszony, és felvethető a reflexív viszony tárgyra való 
vonatkozásának a kérdése is, mert a reflektált tárgy a mise en abyme-ban a „mű", a 
narratíva mint egész. Ron problémája éppen az, bogy a beékelt narratíva nem 
tudja az egészt kicsinyíteni; Eduard regénye és Gide regénye között vannak ekvi-
valenciák, de ez nem terjeszthető ki az egész regényre. A két narratíva nem tud 
minden pontján hasonlítani egymásra, a duplikáció részleges kiterjesztéséről le-
het csak beszélni. A Hamletben a darab a darabban sem a Hamletet kicsinyíti, hi-
szen lényegi elem hiányzik Gonzago gyilkosságából, például egy olyan szereplő, 
mint Hamlet.18 Ehhez kapcsolódik az a probléma is, amit Ron és a dekonstruk-
ciós kritika kiemel, hogy a „mű mint egész" jelenik meg, „nemcsak kisebb, mint ön-
maga, hanem része is annak, ami reflektál rá". A dekonstrukció egyik megállapítása 
éppen az, hogy nincs olyan szöveg, amely a totalizáció követelményének mara-
déktalanul megfelelne. A kritika szerint nem hagyható figyelmen kívül a mise en 
abyme hátterében meghúzódó metafizikai beállítottság sem. Mi lenne az elbeszé-
lés (récit) teljes duplikációja a narratíva aspektusából? A totalizáció ebben a tekin-
tetben nehezen képzelhető el a szöveg teljes öntükreként. A hang tekintetében 
például, amely a diegézist irányítja, a mise en abyme a narratív szintek közötti más 
viszonyokkal keveredik össze. Természetesen felvethető az is, hogy a történet mise 
en abyme-'ykt vizsgálni jóval könnyebb. Bal legfontosabb revíziója - írja Ron - , 
hogy elkerüli a dällenbachi definícióban hangsúlyos totalitásra vonatkozást. Bal 
koncepciójának lényege, hogy a mise en abyme az ikonicitás különleges formája. Az 
ikonikus jel és interpretánsaik viszonya három osztály szerint különül el: topolo-
gikus ikon, mely térbeli vagy képi viszonyt fejez ki tárgyával kapcsolatban (például 
Robbe-Grillet/l kukkoló, Mathias tudata üres helyének mise en abyme-ja); diagram-
matikus ikon, mely a hasonlóságot mutatja fel a jel konstituensei és referensének 
részei közötti viszonyban (például a Bovaryné-ban Rouen leírása); metaforikus 
ikon, mely két referenst tartalmaz, az egyik összekapcsolja az egyiket a másikkal 
(példája a Kafka Peré ben található hermeneutikus parabola, A törvény kapujában). 
Felmerülhet az is, vajon a hasonlóság milyen hasonlóságot jelent, és mi az, amit 

18 Moshe R O N : Restricted Abyss. Nine Problems in the Theory ojMise en Abyme. Poetics Todav 8 ( 1 9 7 8 ) 
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tükröz. „A regény egy olyan egész regényre utal, mely ez a regény és nem más", ahogy a 
Don Qiájote második részében megjelennek azok a szereplők, akik olvasták az első 
részt, vagy Seherezádé a 602. éjszakán elmeséli a Kalifa történetét, mely a keret-
szituáció, Az Ezeregyéjszaka meséi alapszituációja. Vajon az a regény, vagy olyan, mint 
az? A referencia identitása helyett olyan referensről lehet beszélni, amely csak 
ugyanahhoz az osztályhoz tartozik, mint amit a jel jelöl, de nem ugyanaz, azon-
ban hogy ez az osztály hogyan határozható meg, az megint csak kérdéses. 

A dekonstrukció felől nézve a mise en abyme hagyományos narratológiai felfo-
gása meglehetősen problematikusnak tűnik. Deleuze, Guattari rizóma-elmélete a 
térbeliesítés új módjairól újragondolásra késztethet a beágyazás, a mise en ahyme, 
a narratív szintek elméletét illetően; ez az elmélet hadat üzen a réteg fogalmá-
nak, mert az mindig konstrukció. A rizóma - metaforák telepítése, egészen más 
térbeli elrendeződést javasol, mint a „geometriai doboz". Transzverzális (átlós), 
laterális (oldalirányú) átvágás, kereszteződés történik, az elemek újra elrendezé-
se egy multiplikált vagy kisimított térben, ahol a kint és bent megkülönböztetése 
már kérdésessé válik. Derrida „graft", oltás fogalma, a parazitaság a rétegeket 
nyitja ki. A nyomok egysége megosztódik, a belső-külső, esszenciális-akcidentális 
párok, rétegek, hierarchiák helyett szegélyek, margók, élek, szupplementumok, 
keretek kerülnek ebbe a térbe. Derrida a mise en ahyme fogalmát annak alapján ve-
ti kritika alá, hogy éppen a beomlás szakadékának áll ellen, és csak újrakonstruálja 
a mimézis rendszerét. Derrida Az igazság a festészetben című szövegében a stricture 
(szűkület) és structure terminusok helyettesítésével játszik el.19 A szűkület a kint/ 
bent között a határt megvonja, vagy egybefűzi. Ez a gondolat ezért az elválasztás 
logikáját utasítja vissza, az olyan vágást, amely a szintek koncepciójától függ. 
Deleuze, Guattari, Derrida, úgy tűnik tehát, hogy azt a teret, amely a narratoló-
giára jellemző, dekonstruálja. 

A hierarchiák beomlása 

Abban a geometriai térben, amelyben a narratív szövegek terét a narratológia 
felosztotta, elrendezte, a határok átlépése majdnem lehetetlennek bizonyult, ki-
vételes körülménynek számít, amit Genette metalepszisnek, rétegek közötti moz-
gásnak érzékelt. 

Douglas Hofstadter Gödel, Escher, Bach című híres könyvében furcsa hurkoknak 
nevezi azt a rekurzív rendszerekben előforduló jelenséget, amelynek a fő sajátos-
sága, hogy egy hierarchikus rendszer szintjei között lefelé vagy felfelé haladva vá-
ratlanul az eredeti szinten találjuk magunkat. Ilyen furcsa hurkok találhatók Bach 
fúgáiban, Escher műveiben vagy Gödel nem-teljességi tételében. A rendszereket, 
amelyekben ezek a furcsa hurkok előfordulnak, heterarchiának, összekuszált hie-

19 Magyarul részletek olvashatók A szövegből, lásd: Jacques DF.RRJDA: Parergon. Ford. B O R O S János és 
O R B Á N Jolán. In HÁZAS Nikoletta (szerk.): Változó múvészetfogalom. Kijárat kiadó, Bp., 2 0 0 1 . 1 4 3 - 1 7 9 . 
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rarchiának nevezhetjük, mert ahogyan Hofstadter fogalmaz: „egy tisztán hierarchi-
kusnak hitt rendszer meglepetésünkre a hierarchiát megsértő módón visszahur-
kolódik".20 Egy Möbius-szalag-szerű rekurzív szerkezetről van tehát szó, Hofstadter 
szerint gondolkodásunk alapsruktúráját is ez jellemzi, mert ugyanazt a művele-
tet hajtjuk végre azon a tárgyon, amelyet a megelőző művelet hozott létre. A fur-
csa hurok narratívabeli megfelelője lenne a metalepszis, mely Genette nyomán 
elsősorban narratológiai megközelítésben vált ismerté. Genette már az 1970-es 
években foglalkozik a narratív szintek elmozdulásának, átjárhatóságának kérdé-
sével (narrative discourse), ahol még csak azokkal az esetekkel számol, amikor egy 
extradiegetikus elbeszélő vagy címzett az intradiegetikus szintre kerül, vagy en-
nek fordítottja történik. Az újabb kutatások retorikai, ontológiai, kommunikáció-
elméleti megközelítésben tárgyalják a metalepszis kérdését. Genette klasszikus 
retorikai fogalmat emelt át a narratológiába, amelyet Fontanier Quintilianus 
nyomán olyan vándoralakzatnak nevezett, mely önmagában nem jelent semmit, 
pusztán az átmenet szállítója. Azzal azonban, hogy az alakzaton a narratív szin-
tek transzgresszióját érti, ennek értelmét a reprezentáció kérdése felé nyitotta ki, 
mert a metalepszis a reális és fikcionális közti viszonyunkat ábrázolja. Az alakzat 
figuratív fikcióként értése a szerzői metalepszisen keresztül ragadható meg. Ezen 
kívül a metalepszisnek van néhány olyan narratológiai változata (ezen belül on-
tológiai és retorikai), melyekre szeretnék kitérni, mert ezeket többen, többféle-
képp értelmezték. 

Először is a szerző metalepszise. Ez a változat azzal függ össze, hogy a szerző úgy 
tesz, mintha beavatkozna fiktív világának eseményeibe. Klasszikus példája a követ-
kező mondat:,Vergilius az Aeneis IVénekében megöli Didót." Genette metalepszisről 
szóló írásában kiemeli, hogy az alakzat leírása Dumarsais-nál és Fontaniernél kí-
sértetiesen hasonlít a hipotipósziszhoz, „a dolgokat oly elevenen és erőteljesen 
festi meg, hogy bizonyos tekintetben a szemünk elé állítja őket, s az elbeszélés-
ből, a leírásból képet, festményt, sőt előjelenetet formál".21 Genette kiemeli a ki-
váltott hatás illuzórikus jellegét, amely a szerző metalepszisét is jellemzi, a szerző úgy 
csinál, mintha ő idézte volna elő az eseményeket, vagy beavatkozna azokba. Genette 
megkülönbözteti a figuratív metalepszist a fikcióstól. A szerzői metalepszisek figu-
rativitásukat onnan nyerik, hog)' van egy szó szerinti és egy figuratív jelentésük, 
amelyek szétválaszthatok egymástól. (Le tudom fordítani a Térjünk vissza a nyájunk-
hoz! metalepszist egy szó szerinti jelentésre, visszatérek a témámhoz kijelentésre.) 
Ezzel szemben a fikciós metalepszis azzal lép túl alakzat voltán, hogy már nem le-
het elkülöníteni a figuratív és referenciális jelentést egymástól. Genette Cortazar 
elbeszélését (Összefüggő parkok) hozza fel példának a metalepszis fikcióvá válásá-
ra. Thomka Beáta szerzői metalepszisről szóló tanulmányában a szerző alakzat-
ként értésében látja a posztstrukturalista „szerző halott"-elméletek meghaladá-
sát. A dekonstrukció ugyan leszámol a biográfiai szerzői énnel, viszont nem tud 

20 Douglas HOFSTADTER: Göltet, Escher, Bach. Ford. LIPOVSZKI Gábor. Typotext Kiadó, Bp., 1998. 691. 
2 1 FoNTANiERt idézi G E N E T T E : in uő: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig. 9 . 
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mit kezdeni az olyan jelenségekkel, amelyek arról tudósítanak, hogy a szerző na-
gyon is jelen van alkotásában (szövegben, képben, filmben egyaránt - Velázquez, 
Proust, Paul Auster, Esterházy Péter stb. esetében). Ha a szerzőt fiktív esemény-
ként értelmezzük, aki a fiktív világ extradiegetikus és intradiegetikus szintje kö-
zött helyezkedik el, a szerzői alakzat poétikai konvenciói kerülhetnek előtérbe.2 2 

A szerzői metalepszissel a metafikcionális jelleg hangsúlyozódik, tehát a fikció 
mimetikus illúzióját ássa alá. 

Szintén az illuzórikus hatás kerül előtérbe ott, ahol a nar rá tor váratlanul tolak-
szik be egy általa elmondott fikció világába, vagy egy szereplő lép át egy másik 
narratív szintet. Megkülönböztethetjük tehát a diszkurzus szintjén lezajló metalep-
szist a történet szintjén vett metalepszistől. Az elmélet külső és belső metalepszis-
nek is nevezi ezeket a típusokat. Az első esetben a narrátor átlépi az extradiege-
tikus szintet, ezzel a történeten belüli és kívüli szint kuszálódik össze. John Fowles 
A francia hadnagy szeretője 55. fejezetében a huszadik századbeli extradiegetikus 
narrátor az általa elmesélt történet szintjére lép át, szereplőként beül egy vonat-
kocsiba és szóba elegyedik 19. századi szereplőjével. Leírja a szakállas férfi tekin-
tetét, amelyet mellesleg istenéhez hasonlít - a szövegben végig jelen van a viktoriá-
nus kori mindentudó narrátori pozíció kifigurázása - „ha ilyen képtelenség egyáltalán 
létezne. [...] Mindezt, egészen tisztán ott látom ennek a szakállas embernek számomra oly 
jól ismert arcán, aki most Chariest figyeli. De nem bujkálok tovább. A kérdés, amit 
Charlesra meredve felteszek, nem teljesen azonos a fentebbi kettővel. Inkább valahogy így 
hangzik: most mi a fenét csináljak veledÍ"'23 Különlegessége ennek a példának, hogy 
Fowles narrátora fizikailag is két világ polgárává válik egy rövid időre, és a két 
szint között (a narrátori és a diegézis szintje között) temporalis viszony is van, 
a narrátor száz évet visszamegy az időben.24 

A belső vagy történet szintjén vett metalepszis a posztmodern próza kedvelt 
eszköze. Itt arról van szó, hogy belső történetbeli szereplők egy másik történet-
szinten találják magukat. A diegetikus szintek összekuszálására Cortazar Összefüggő 
parkok-ját szokták általában idézni, a történet szintjén levő szereplőt, egy fikcio-
nális olvasót, a kezében tartott könyvbeli (hüpodiegetikus szinten levő) szereplő 
öli meg. Külön esetnek számít, amikor a fiktív olvasó kerül be a történet szintjé-
re, vagy egy beágyazott történetbeli szereplő átlép magasabb szintre, általában az 
extradiegetikus szintre. Ez az eljárás a második személyű prózában gyakori. Ra-
dikális metafikcionális hatással bír az a metalepszis, amikor diegetikus szereplők 
szólítják meg az extradiegetikus szinten levő narrátort. Ez történik Flann O'Brian 
1939-es At Swim-Two-Birds című művében is, de ide sorolható Calvino На egy téli 
éjszakán egy utazó-ja is, ahol az extradiegetikus szinten levő fiktív olvasóról bebi-
zonyosodik, hogy maga is egy szereplő. 

2 2 T H O M K A Beáta: Elbeszélő versus szerző. In Prózai archívum. Szövegközi műveletek. Kijárat, Bp., 2 0 0 7 . 
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24 William N ELLES az elmondottak miatt analeptikus intrametelipszesnek nevezi ezt az esetet. In uó: 
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Van a metalepszisnek egy látszólag egyszerű, diszkurzus szintjén vett esete, a so-
kat idézett balzaci példa, amellyel kapcsolatban Monika Fludernik kidolgozza a 
színtérelmozdulás koncepcióját. A példa a következő: 

„Amíg a tiszteletre méltó, hatvanöt esztendős öreg úr felmászik az angouleme-i lépcsőkön, nem fö-
lösleges megmagyarázni, hogy az érdekeknek micsoda szövevényébe készült belépni. Sógorának 
Párizsba utazása után David Séchard...." 

Több mint száz oldallal később Balzac elbeszélője újabb metaleptikus ugrással 
visszatér arra a diegetikus szintre, ahol szereplőjét hagyta: 

„Amikor az öreg marsaci plébános fölmászott az angouléme-i lépcsőkön, hogy értesítse Eve-et a 
bátyja állapotáról, David már tizenegy napja rejtőzködött két háznyira Pöstel patikustól, akitől ép-
pen most lépett ki a tiszteletre méltó pap. 

A narrátor - akárcsak a diszkurzusbeli metalepszis esetében - úgy tesz, mintha je-
len lenne a történet világában, csakhogy a narrátornak a fiktív olvasóhoz intézett 
felszólítása, hogy hagyjuk magára a szereplőt, figuratívan jelenlevőként tünteti lel 
magát a történetben, és célja, hogy az olvasót mindjobban bevonja a fikció vilá-
gába. Ez azonban nemcsak immerziót idéz elő, és jelen esetben nem az ontológiai 
határok lebontódásával van dolgunk, hanem a probléma sokkal inkább retorikai 
eredetű. Fludernik kérdése az volt, hogy valójában hol történik a transzgresszió. 
Az világos, hogy van egy szimultaneitás történetmondás ideje és az elbeszélt törté-
net ideje között, „a narrátor az extradiegetikus szinten halad tovább, »miközben« 
a szereplő a lépcsőket mássza. [...] Csak akkor kezdtem belátni, hogy a határátlé-
pések hol lokalizálhatok, amikor tudatosult bennem, hogy a kivetített szimul-
taneitás a narrátort metaforikus értelemben helyezi át a fiktív világ birodalmába. 
Ahhoz, hogy az extradiegetikus narrátor képes legyen beszélni, miközben a kle-
rikus a lépcsőket mássza, a történetben kell, hogy elhelyezkedjen, máskülönben 
ezalatt nem kapcsolódhatnának egymáshoz az időbeliség egyazon módjai".26 Te-
hát amikor a narrátor a diegetikus szinten lévő eseményeket befagyasztja, időt nyer 
arra, hogy kommentálja a szereplőket, eseményeket. Ezek a kommentárok furcsa 
módon nem feltétlenül a fiktivitást hangsúlyozzák, hanem mint metanarratív esz-
közök, épp a realisztikus illúziót fokozzák. Fludernik tanulmányában a metalep-
szis funkcionális fejlődését is vizsgálja, előfordulásaikat az elbeszélésekben a 14. szá-
zadtól a 19. század végéig. A balzaci példa mint retorikai metalepszis jelen van a 
16. századi szövegekben is: egy állomásnak tekinthető a színtéreltolás - elbeszélői 
flashback - tiszta kommentár alkalmazásáig tartó fejlődésben. Fludernik éppen azt 

2 5 Honoré de BALZAC: Elveszett illúziók. Ford. BENEDEK Marcell. Európa, B P . , I9603 . 405.; 477. 
2fi Monika FLUDERNIK: Scene Shift, Metalepsis, and the Metaleptic Mode. Style (37) 2003/4. 382-400. (Magya-

rul: Szintérelmozdulás, metalepszis és a metaleptikus mód. Ford. T Ő K É S Orsolya és HORVÁT H Péter, meg-
jelenés alatt) 
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hangsúlyozza, hogy a metalepszis nemcsak metafikcionális, azaz illúzióromboló 
hatású lehet, hanem éppen ellenkezőleg, fokozhatja is a mimetikus hatást. 

Az önreflexív szövegek tehát gyakran játszanak a narratív szintekkel azért, hog)' 
megkérdőjelezzék a fikció és a realitás közti határvonalat, vagy azt sugallják, hogy az 
elbeszélésen kívül nincs valóság.27 Azaz önnön fikcionáltságuk hangsúlyozásával 
a szövegvilágot virtuális lehetséges világként tételezik. A szöveguniverzumként 
felfogott szemantikai modell értelmében egy fikcionális világban aktuális és nem 
aktualizált lehetséges világok vannak. Marie-Laure Ryan a reális és virtuális kö-
zötti kölcsönhatást az elbeszélés történet szintjén és a diszkurzus szintjén is vizs-
gálja, azt, hogy egy az aktuális textuális világ és azt körülvevő lehetséges világok, 
a szereplők magánnarratívái hogyan lépnek egymással kapcsolatba.28 A posztmo-
dern szövegek kedvelt eljárása a mondat szintjén vett önreferencialitás alkalmazá-
sa. A narráció virtuális jellege a szöveg metanyelvi jellegében van. Márton László 
regényében, az Árnyas főutcában például Róth Aranka olyan virtuális narratívában 
kap sorsot, amely önreferenciális mondatokból épül fel, kihasználva ezzel a mon-
datok azon képességét, hogy egyszerre tudnak nyelven kívüli valóságra utalni, de 
azonközben megtartják a mondatokat az elsődleges referenciának. 

„Mondatról mondatra évtizedes léptekkel halad előre az időben (ti. Róth Aranka), egyik lélegzet-
ről a másikra öregszik. A kislányból szemünk láttára lesz fiatalasszony, kezében a Magyar Dolgo-
zók Pártjának tagkönyvével, de a következő mondatban már munkásőr-egyenruhát hord, és mire 
kihull bal kezéből a párttagkönyv, addigra jobb kezével botra támaszkodik; mire pedig az utolsó 
mondatban elhangzik az állítmány, addigra az alany, vagyis történetünk őrangyala, 
megőszül. "29 

Ha a Márton-regényt a virtuális narráció keretein belül értelmezzük, kiderül, hogy 
a narratíva metanyelvi jellege nemcsak a megalkotottságra hívja fel a figyelmet, 
hanem azzal a szemantikai potenciállal is rendelkezik, hogy a szereplő hiányzó, 
befejezetlen életének megalkotását teszi lehetővé.30 A virtuális narráció jellemzője 
a vándorló nézőpont használata, azaz az elbeszélő úgy tesz, mintha része lenne a 
nem-aktuális világnak, és reális módban írja le azt. Erre a módszerre vezeti be 
Ryan a recentering, középpont-áthelyezés fogalmát, melynek révén a beszélő 
identitást is vált. A váltó (shift) a szerző mint alakzat és az elbeszélő közti különbsé-
get is jelzi. A szöveguniverzumban a középpont áthelyezés azt jelenti, hogy amikor 
egy lehetséges alternatív világ a középpontba kerül, az a világ a referencia világá-
vá válik. Az elmélet további hozadéka, hogy újragondolja és kiegészíti Genette 

27 Slomith-RIMMON KENAN: Narrative Fiction. Routledge, London and New York, 2nd edition, 2 0 0 3 . 9 4 . 
28 Marie-Laure RYAN: Possible Worlds, Artifical Intelligence, and Narrative Theory. Indiana University 

Press, Bloomington, Indiana, 991.; Allegories of Immersion: Virtual Narration in Postmodern Fiction. 
Style (29) 1995/2. 262-286. (Magyarul: A belemeriilés allegóriái: virtuális narráció a posztmodern szép-
prózában. Ford. HORVÁTH Györgyi) 
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30 Az Árnyas főutca mint virtuális narráció értelmezésére tettem kísérletet Árnyékot adó pillantás című 

előadásomban. Elhangzott Debrecenben a Hungarológiai Konferencián, 2006-ban. 
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szintelméletét.31 Ryan rámutat arra, hog)' egy narratív diszkurzusban a lehetséges 
világok elmélete szerint nemcsak ontológiailag, hanem a beszédaktusokat tekintve 
is különböző szintekről lehet beszélni. Genette a heterodiegetikus-homodiege-
tikus elbeszélő, illetve extradiegetikus és intradiegetikus narratív szintek, és elbe-
szélők közötti elkülönítést végzi el, viszont nem számol az illokúciós és ontológiai 
szintek megkülönböztetésével, következésképp az ebből adódó, és ezek közötti 
határátlépések is elkerülték a figyelmét. Az illokúciós és ontológiai határok átlé-
pésének variációs lehetőségei közül számunkra most az aktuálisan és virtuálisan 
átlépett illokúciós és ontológiai határok kérdése az érdekes, mert ezekre építi az-
tán az immerzió, virtuális narráció elméletét. A virtuális narráció „a valóság eg}' 
magasabb szintje, aminek aztán reális narratíváját nyújtja".32 Amikor egy intra-
diegetikus szereplő előad egy történetet, mely másról szól, heterodiegetikuskéni 
viselkedik. Azonban nem mindegy, hogy a történet előadása során ez az elbeszé-
lő felveszi-e másvalaki perspektíváját, vagy nem. Amennyiben egy' másik személy 
perspektíváját használja, akkor középpont-áthelyezés történik, melyet Ryan intra-
ontológikus narrációnak, ha pedig az elbeszélő „kívülről idéz meg világot", azt 
extraontológikusnak nevezi. A virtuális narráció lényege tehát abban van, hogy 
„úgy engedi meg az átjárást a valóság egy magasabb szintjébe, hogy közben fenn-
tartja az elbeszélői folyamatosság látszatát, elrejti ezt az ontológiai lehetetlensé-
get. Éppen ebben rejlik megtévesztő ereje".33 Ryan szerint a virtuális narrációról 
a reálisra való áttérés a fentiek értelmében tehát úgy értelmezhető, hogy átkap-
csolás történik az intraontologikusról az extraontológikus narrációra. Ryan a vir-
tuális narráció tétjét abban látja, hogy mint lehetséges narratív univerzum körül-
veszi a reális narrációt; metatextuális, önreferenciális jellegével a textuális világ 
közvetítettségére mutat rá. Robbe-Grillet Útvesztőjében vagy Borges Áruló és a hős 
című művében a beágyazott narratíva mint virtuális narráció fölé nő a főszöveg-
nek, és „kisajátítja magának az olvasó figyelmét". Ha az irodalmi szöveget mint 
mimézist fogjuk fel, akkor az immerzió, belemerülés csapdájába esünk, érzelmileg 
belevonódunk a szövegbe, de alkalmunk van arra is, hogy a textus közvetítettsé-
gére figyeljünk, a fiktív világot kritikusan, távolságtartó módon szemléljük. 

Nézzük meg, hogyan reprezentálja az olvasást, a fikcióba való belemerülést, az 
immerziót, illetve annak folyamatos kibillenését a Ha egy téli éjszakán egy utazó nar-
ratívája. 

„Vasútállomáson kezdődik a regény, mozdony pofiig, a fejezet nyitányát dugattyúsziszegés tölti be, 
füstfelleg takarja az első bekezdés egy részét. [...] Mind e jelek együttesen arról tájékoztatnak, 
hogy kis vidéki állomáson vagyunk, ahol az érkezőre tüstént fölfigyelnek. A vasútállomások mind 
hasonlítanak egymásra; mit se számít, ha a fényforrások tajtékos udvarukon túl nem bírnak a sö-
tétséggel, jól ismered ezt a környezetet. "34 

31 Lásd még Marie-Laure RYAN: Stacks, Frames and Boundaries, or Narrative as Computer language. Poetics 
Today ( 1 1 ) 1 9 9 0 / 4 . 8 7 3 - 8 9 9 . 

32 Marie-Laure RYAN: A belemeriilés allegóriái. 
3 3 I . M . 
34 Italo CALVINO: Ha egy téli éjszakán egy utazó. 1 3 - 1 4 . (Ford. T E I . E G D I POLGÁR István.) 
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Ahelyett, hogy ábrázolná a vasútállomást, a narrátor arról beszél, hogy az olvasó 
hogyan építse fel magának a fiktív világot. Az a paradox helyzet áll elő, hogy ép-
pen az gátolja meg, hogy az olvasó belevonja magát a fiktív világba, hogy az el-
beszélő pontról pontra rögzíti magát a kirajzolódás folyamatát. A virtuális narrá-
ció tehát metanyelvi jellegével éppen a fikcióba való belemerülést akadályozza 
meg. Ennek az eljárásnak, és egyben a regénynek magának mise en abyme-ja Silas 
Flannery naplója. A regény szereplője olyan regény akar írni, mely mindig félbe-
szakad, és csak regénykezdetekből áll. Az olvasó, mikor kezébe vesz egy könyvet, 
belemerül az olvasásba. A fikcióba való belemerülést azonban, hogy az olvasó kö-
rül megszilárduljon egy fiktív világ, a virtuális narráció vagy egyéb antinarratív 
eszközök - például az, hogy az adott történet megszakad, és egy másik újra kez-
dődik - megakadályozzák.35 

A virtuális narráció ezt a távolságtartást szolgálja, viszont még Calvinónál sincs 
tiszta virtuális narráció, főleg a regény végén a reális átveszi a szerepet a virtuá-
lis felett, ez pedig rájátszik az olvasó hajlamára, hogy belemerüljön a történetbe. 
Ami elmondható az Összefüggő parkok fiktív olvasójáról is: annyira elmerül az ál-
tala olvasott regény történetében, hogy annak egyik szereplője megöli, mert „el-
veszti a halál elleni szokásos védettségét".36 

S5 Egyéb csavar is van Calvino regényében, ami itt most lábjegyzetbe szorul. Ryan azt mondja, azzal, 
hogy az elbeszélő úgy csinál, mintha belelátna az olvasó tudatába, azaz azt ábrázolja, hogyan tük-
röződik a fiktív világ az olvasó elméjében, ontológiai paradoxont eredményez, „nem is annyira 
azért, mert áthág ontológiai határokat (hiszen, mindent egybevetve, a szerzőknek igenis van bejá-
rásuk szereplőik elméjébe), hanem azért, mert rossz irányban hágja át őket: nem valószínű, hogy a 
szereplők tudatában lehetnének önnön olvasóiknak". RYAN: A belemerülés allegóriái. 

3 6 RYANÍ idézi Dorrith C O H N A Metalepszis és mise en abyme című tanulmányában. (Ford. Z . VARGA Zoltán, 
megjelenés alatt) (Marie-Laure RYAN: Narrative as Virtual Reality. Baltimore, M. D., 2000. 165-167.) 
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A METALEPSZIS(EK) ARCAI 

- J o h n Pier-Jean-Marie Schaeffer (éds.): Métalepses. 
Entorses au pacte de la representation. 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2005. 342 lap -

A metalepszis mibenlétével és működésével foglalkozó eszmecserék csúcspontja az 
a konferencia, amelyet 2002. november 29-30-án rendezett a Centre de recherches 
sur les arts et le langage (EHESS-CNRS), a Hamburgi Egyetem Narratológiai 
Kutatócsoportja és a Paris III. Egyetem Összehasonlító Irodalomtudomány tan-
széke, A metalepszis ma címmel. A nemzetközi eszmecsere nagyrészt francia és német 
résztvevői a narratológia interdiszciplináris megközelítéseinek széles skáláját vo-
nultatják fel, az esztétikától és a beszédaktus-elmélettől az informatikán és a szö-
veggenetikán át a lehetséges világok elméletéig. E tanácskozás anyagáról szólunk 
az alábbiakban. 

Az ok-okozat érintkezésen alapuló metonímiával rokon retorikai fogalom Gérard 
Genette-nek köszönhetően, a Discours du récit1 metalepszissel foglalkozó néhány 
oldalának hatására vált elbeszélések elemzésében használható alakzattá, amely a 
narratív szintek közötti határsértések bizonyos típusait jelöli. Amint azonban Wolf 
Schmid kötetbeli írásában kimutatja, a gyökerek az orosz formalizmusba nyúlnak 
vissza, hiszen már Viktor Sklovszkij elemzi a jelenséget Sterne Tristram Shandy úr 
élete és gondolatai című műve kapcsán, mint a mű mesterséges voltát tudatosító, 
ezért a fabula és a szüzsé elhatárolását megalapozó eszközt. 

Genette a prolépszisszel, analépszisszel, szillépszisszel és paralépszisszel együtt 
helyezi rendszerbe a metalepszist mint az extradiegetikus elbeszélőnek a diegetikus 
univerzumba való vagy a diegetikus szereplőknek a metadiegetikus univerzumba 
való betolakodását, amely mindig fantasztikus és általában tréfás hatást kelt. Ide so-
rolja a történet és az elbeszélés idejének kettősségére történő rájátszást is. Ez utób-
bit Dorrit Cohn diszkurzív metalepszisnek nevezi, elkülönítve a történet szintjén 
tetten érhető metalepszistől. 

A metalepszis irodalomelméleti fogalomként való tárgyalásakor a fő viszonyí-
tási pont Cenette elmélete. A kötet is az ő írásával indul, amely a metalepszisről 
2004-ben kiadott könyve első részének rövidített változata.2 Ebben a beágyazás 

1 Figures 111. Seuil, Paris, 1977. 243-246. 
2 A könyvecske már magyarul is olvasható Z. VARGA Zoltán fordításában: Gérard Genette: Metalepszis. 

Az alakzattól a fikcióig. Kalligram, Pozsony, 2006. 
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határa szándékos megsértésének, a reprezentáció határa áthágásának leggyako-
ribb esetét a szerzői metalepszisben látja, de áttekint néhány további lehetőséget 
is, az olvasó butori-calvinói fikcióba vonásán át a kölcsönös metalepszisig, amely-
nek leghíresebb példája Dzsuang-szi álma. A Genette által felsorolt példák az iro-
dalom mellett a színház és a film világából is merítenek. A kötetben szereplő ki-
vonat alaposan bemutatja a fogalom eredeti, retorikai értelmét, hogy ezután az 
irodalmi felhasználás sajátos vonásai világosak legyenek. A dolog lényege rövi-
den, hogy az elmesélt történet képzeletbeli és megváltoztatható jellegének lelep-
lezésével azt a fikciós szerződést sértjük meg, amelynek lényege a fikció fiktív jel-
legének tagadása. 

A kötet első blokkját („Métalepse rhétorique. Figure") ezután a metalepszis mint 
retorikai eredetű alakzat körüljárása adja, további hat cikk segítségével. Philippe 
Roussin a fogalom retorikai értelmezésének a genette-inél teljesebb, Fontanier és 
Dumarsais mellett az ókori locusokat is alaposan elemző áttekintését adja. Ezután 
a fikciós elbeszélésben játszott szerepét nem annyira transzgressziónak látja, mint 
inkább olyan játékszabálynak, amely rámutat arra, hogy az elbeszélés forrása ki-
zárólag a mesélés, nem pedig egy előtte-körülötte létező világ valósága. Evvel, az 
allegorikus mondanivaló kizárásával, az elbeszélés önnön fontos jellemzőjére, 
az önreferencialitásra irányítja a figyelmet. 

Sophie Rabau olyan példákat vizsgál, amelyekben a szerző az általa teremtett sze-
replőkkel kerül egyazon világba, általában haláluk után, más szerzők leleménye-
ként. Tehát a metalepszis a fiktív kijelentés és a valós megnyilatkozás határainak 
átjárásából fakad. Mivel ez egy harmadik személy, egy másik szerző jóvoltából 
megy végbe, nevezhetjük heterometalepszisnek, amely sajátosan egyesíti az alko-
tás, a fikció és a recepció világait. Rabau szerint ez valójában minden interpretáció 
hermeneutikai szerkezete. Genette és Cohn véleményével ellentétben ez egyálta-
lán nem nyugtalanító hatású, hiszen elengedhetetlen a fikcióba való belemerü-
léshez, az azonosuláshoz, tehát egyszerűen a képzelőerő jele. 

Monika Fludernik tanulmányában Genette elméletét finomítja, a különböző tí-
pusokat angol irodalmi példákkal illusztrálva. Az első típus a mindentudó narrá-
tor önleleplezése azon esetekben, amikor például az olvasót a szereplők világában 
kalauzolva nyilvánvalóvá teszi, hogy a történetnek nem csupán valósághű króni-
kása, hanem kitalálója (persze ez sem igaz, hiszen az valójában a szerző). Ez a mi-
metikus illúzió lelepleződése. A második típus, amikor a narrátor vagy egy szerep-
lő mint egy beágyazott történet elbeszélője szó szerint (vagyis a történet szintjén) 
belép az alacsonyabb narratív szintre, vagyis a beágyazott történetbe. Ez az olva-
sónak a fikcióba való alámeriilését segíti elő. A második személyű elbeszélés a be-
fogadót a történetbe vonva szereplővé teszi. A negyedik típus a Cohn által disz-
kurzívnak, Marie-Laure Ryan által retorikainak nevezett metalepszis, amelyben a 
narrá tor megszakítja az elbeszélést, hangsúlyozva, hogy most magára hagyja sze-
replőit. Ez esetben az elbeszélés világának és az elbeszélt világnak az ideje jelenik 
meg egyidejűként, a két világot párhuzamosan létezőnek mutatva. (Ezért kérdő-
jelezhető meg Ryan eljárása, amellyel ezt a típust elválasztja az ontológiai meta-
lepszistől.) Az ötödik típus a pszeudodiegetikus metalepszis, amelyet Fludernik 
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nem tekint metalepszisnek, mivel csupán egy szereplő és a narrátor nézőpontjá-
nak közelítése. A negyedik típusú metalepszissel kapcsolatban, a nézőpontváltás 
szövegbeli jelölőinek történeti áttekintése után Fludernik leszögezi, hogy a meta-
lepszis legalább annyira lehet az illúziókeltés eszköze, mint annak lerombolásáé. 
A metaleptikus működésmód kiterjeszthetőségét vizsgálva Fludernik a szabad 
függő beszéd kettős hangjának idesorolhatóságát is felveti, ezáltal hangsúlyozva, 
hogy ami a metalepszis (metaforával rokon) lényege, az az irodalmi kifejezésmód 
szempontjából nem holmi különc trükk, hanem nagyon is alapvető funkcionális 
vonás. 

Dorrit Cohn a metalepszis és a mise en abyme közös pontjait keresi. Ez a történet 
szintjének belső metalepszisei esetében releváns kísérlet, vagyis amikor a történet két 
szintje között játszódik le a határsértés (nem pedig az elbeszélő világa és az általa 
elbeszélt fikció univerzuma között). A beágyazásos megoldások tehát a két eszköz 
közös melegágyai. A két ontológiai határátlépés Genette és mások általi azonosí-
tását azonban Cohn helyteleníti. Ugyan mindkettő nyugtalanító, nyomasztó ha-
tású, azáltal, hogy két szint egymáshoz való viszonyát bizonytalanítja el, a mise en 
abyme viszont tartalmazza az öntükrözés végtelenségének mozzanatát, és ezáltal 
elbizonytalanítja az olvasót a saját világának kereteit illetően. A belső metalepszis, 
ha nem kapcsolódik össze a mise en abyme-mel, nem eredményez ilyen hatást: egysze-
rűen a fikció realizmusának illúzióját töri szét. Itt a szorongásérzet forrása is csu-
pán a belső metalepszis lehetőségének analógiás kiterjesztése az olvasó világára. 

A kötet második blokkjában német narratológusok nyelvészeti-kommunikáció-
elméleti írásai olvashatók. Tom Kindt Grice társalgási maximáinak segítségül hívá-
sával elemzi a metalepszist mint szerződésszegést, deviáns narrációt, összefüggés-
ben az elbeszélői szavahihetőség kérdésével. Grice felhívja a figyelmet arra, hogy 
ha egy közlő megszeg beszédében egy vagy több társalgási maximát, az nem szük-
ségszerűen jelenti azt, hogy nem fogadja el az együttműködés elvét, ez voltakép-
pen „a társalgási maximák kihasználása". Grice szerint a következő történik a sza-
bályok ilyen „kihasználásakor": valamilyen maximát megsértünk, azon a szinten, 
amit mondunk, ám a hallgató feltételezheti, hogy a maximát vagy legalábbis az 
általános együttműködési alapelvet betartjuk azon a szinten, amelyet implikálunk. 
Ebből kiindulva vezeti le Kindt a deviáns narráció technikáinak, köztük a metalep-
szisnek a működésmódját. Ezeknél a fikciós beszéd olyan formájával van dolgunk, 
amelyet az jellemez, hogy elbeszélője semmibe veszi a kommunikatív együttmű-
ködés elvét, eközben viszont szerzője egy ilyen kommunikációba igyekszik bocsát-
kozni. A közlő és a befogadó közötti egyezség az elbeszélés (az elbeszélő) síkján 
kétségkívül felbomlik, ám a mű (a szerző) síkján hatályban marad. A metalepszis 
lényegi sajátossága az ábrázolás és az ábrázolt - nemcsak az elbeszélés folyamata 
számára lényeges - különbségének eltörlésében áll; vagyis a metalepszisek újra 
felvetik az ábrázolás mint olyan kérdését, és így lerombolják a kommunikáció fo-
lyamatának alapjait. Klaus Meyer-Minnemann és Sabine Schlickers a benveniste-i 
történet/mondás megkülönböztetés helyett a beszédaktuselmélet hatására a kije-
lentést (énoncé) különböztetik meg a megnyilatkozástól (énonciation), ennek meg-
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felelően a metalepsziseknek is e két lehetséges megjelenési szintjét különítik el. 
Mindkettőnél elképzelhető horizontális és vertikális működésű metalepszis, utób-
bin belül pedig felfelé és lefelé irányuló. 

A kötet harmadik blokkjában („Métalepse ontologique. Réfléxivité")Jan Christoph 
Meister is osztozik a kommunikációelméleti értelmezési kereten, a metalepszist egy 
speciális kommunikációs szerződés (a fikciós narratíva szerzője, narrátora és ol-
vasója által szentesített reprezentációs szerződés) érvénytelenítésének tekinti. 
Pontosabban a reprezentáció logikájának játékba hozásaként: azon, Genette nar-
ratológiájában is elfogadott illúzió felforgatásaként, miszerint a műalkotás felülről 
szervezett hierarchikus rend. Ennek - eltérően a retorikai felfogástól - ontológiai 
következménye van; Meister mégis úgy véli, szembehelyezkedve az ontológiai meg-
közelítéssel, hogy a metalepszis elsősorban a szélsőségesen önreferenciálissá vált 
reprezentáció esete. Leszögezi, hogy a metalepszis csak a jelölő és a jelölt önkényes 
kapcsolatát feltételező fogalmi környezetben bontakozhatott ki, amelyben önként 
lemondunk a referencia kritériumáról. Az így felfogott metalepszis minimális lo-
gikai feltételeinek megállapítása érdekében számítógép-algoritmusként fogalmaz-
za meg és futtatja le a szóban forgó narratív eljárást, hangsúlyozva logikai-ismeret-
elméleti szinten való általánosíthatóságát. Ennek jegyében számos filmes példát 
és matematikai analógiát említ, a narratológusok többségének szűklátókörű iro-
dalomcentrikussága ellenében. 

E törekvését osztja Georges Roque, aki a képi reprezentáció formáira terjeszti ki 
a vizsgálódás körét (nem meglepő módon Magritte-on kezdve a példálózást); va-
lamint Jean-Marie Schaeffer, aki Chaplin 1940-es filmjén, A diktátoron keresztül ta-
nulmányozza a metalepszis és a fikcióba való belemerülés kapcsolatát. 

John Pier a metalepszisben a narratív ábrázolás eredendő paradoxonjának ki-
nyilvánítását látja: az elbeszélt világ része is az olvasóénak, meg nem is. Ezt két 
alapvető mód különböző változataiban képesek jelezni: a szerzői metalepszisek és 
a tér és/vagy idő átjárhatóságát biztosítók formájában. Pier komplex megközelí-
tésében a metalepszisek nem izolált jelenségek, hanem más, egyéb narratív té-
nyezők kereszteződésénél jelennek meg - nevezetesen a szint, az idő és a hang 
kategóriáinál. Ez azt igényli, hogy funkcionális megközelítésből kezeljük őket, 
melyben bizonyos tényezők összességét kell figyelembe venni, amelyek együtte-
sen állítják elő a fikciószerűséget, játékba hozva a valószerűség illúzióját, ugyan-
akkor a fikció megalkotottságát is leleplezve (de Ansgar Nünning szerint nem 
metafikciós eljárás, hanem a metanarratív kommentár egy fajtája). Pier inkább 
metatextuális eljárásnak nevezi, mivel rámutat a minden fikciós elbeszélés eseté-
ben releváns problémákra. 

Marie-Laure Ryan a logikai-szemantikai és az informatikai megközelítést ötvözi 
a narratológiaival, amikor retorikai és ontológiai metalepszist különböztet meg, 
utóbbinak tulajdonítva nagyobb jelentőséget, Brian McHale nyomdokain halad-
va. A narratív szintek genette-i elméletének hierarchikusságát egy informatikai 
hasonlattal, a veremtárral (stack) érzékelteti, amelynek kerete egy valóságos kom-
munikációs helyzet a szerző és az olvasó között. Ez a fikciós elbeszélésben elbe-
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szélő és címzett szereppárosában képeződik le, a fikciónak a való világ részét ké-
pező univerzumában. Minden beágyazott fikciós szinttel újabb létszféra tárulhat 
fel, bár nem szükségszerűen. A retorikai metalepszis ablakot nyit két szint között, 
de azután bezárja azt, tiszteletben tartva különállásukat; evvel szemben az onto-
lógiai metalepszis megkérdőjelezi a valóság és a képzeletbeli megkülönböztethe-
tőségét, felforgatva a hierarchiát (ezért ábrázolható ez farkába harapó kígyóként 
vagy Möbius-szalagként). Az ebben rejlő autoreferencialitás és rekurzivitás roko-
nítja a metalepszist a mise en abyme-mel. (Az azonban vitatható, hogy az utóbbi 
előbbinek speciális formája volna.) 

A kötet utolsó, negyedik fejezete („Métalepse ontologique. Representation") 
Jean Bessiere írásával indul, amelynek szándékoltan normasértő tétele szerint a me-
talepszis nem zavar, nem is transzgresszió, legfeljebb egy dogmatikus-objektivista 
diskurzus számára. Márpedig a fikciós diskurzus sajátja a valós diskurzussal szem-
ben pontosan az, hogy ugyanabba az ontológiába fogja a képzeletbeli lényeket és 
eseményeket, valamint a valósnak tartott lényeket és eseményeket, és hogy követ-
kezésképpen az az együttlétezés, amelyet a fikciós diskurzus nyújt a valós, illetve 
képzeletbeli lényekből és eseményekből, nem tartható áthágásnak. Tehát a meta-
lepszis a fikció lényegeként jeleni к meg Bessiere interpretációjában. Ez nem pán-
fikcionalizmus, hiszen különbséget tesz a fikciós elbeszélés kontextusa és a hét-
köznapi beszédhelyzetek között, így utóbbiakra nem terjed ki az eldönthetetlenség 
szkeptikus elve. A narratív szintek, idősíkok összemosása viszont teljesen legitim 
módon jelzi, hogy a maga sajátos működésmódjával rendelkező fikcióval van ép-
pen dolgunk. 

Amit Bessiére elvet, hogy ti. a múlt aktuális reprezentációjának tekintsük a fik-
ciós elbeszélést, azt Philippe Daros éppenséggel kiindulópontnak tekinti. Cikkében3 

a metalepszis azon aspektusát állítja középpontba, hogy az a benne/előtte, előt-
te/utána kettős fogalompárját hozza létre, megszakítást vezetve be ezáltal a térbe 
és/vagy az időbe. Az önnön keretét strukturálisan magában foglaló metalepszis 
Daros szerint játék a metakommunikativ kerettel, vagyis az idő differenciális el-
rendezése a fikció tér-idő kerete és a kereten kívüli idő között. Ez alapján ügy tű-
nik, ő is a fikció, illetve az abba való belenrerülés lényegeként tekint az eljárásra, 
csakhogy ő ezt egy világnézeti általánosítás alapjának szánja. A metalepszis sze-
rinte, azáltal, hogy egy reprezentáció anakronizmusként való megjelenítésén ala-
pul, képes az olvasóban megingatni a tér-idő homogén képét, amelyet ez a rep-
rezentáció metaforizálhatott. Vagyis egy alapjában mimetikus viszonyt tételez, a 
valóság leképezésének tekintve a fikciós elbeszélést, még ha az ennek alapjául 
szolgáló analógia kizárólag kognitív is. 

Végül Christine Baron tanulmányát emelem ki, amelyben a metalepszis olyan 
játékként kerül meghatározásra (ennek minden gadameri konnotációjával), amely 
módosítja az olvasó kapcsolatát a valósággal és a fikcióval, végül vagy újólag meg-

3 E recenzió megírása óta megjelent magyarul a Filológiai Közlöny tematikus számában: 2006/1-2. 
64-74. 
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erősítve a két világ átjárhatatlanságát, vagy felforgatva a kereteket, „a megszentelt 
határokat". Báron az alakzatban mint a lehetséges, az esetleges operátorában az 
elbeszélés (mint aktus) szabadságának, a fantáziának a mise en ahyme-szerű meg-
jelenítését látja, kapcsolódva a lehetséges világok elméleteihez. Ennek a valós és 
fiktív világokat egyenrangúsító gyakorlatnak kritikai hasznát (Daroshoz némileg 
hasonlóan) a magát az igazság egyedüli birtokosának tartó természettudományos 
gondolkodásmód megkérdőjelezésében látja. 

A metalepszis egyelőre tehát örvendetesen sokarcú eljárás, amelynek tartalma 
mára nagyjából körvonalazódott, határairól és hatásairól azonban tovább folynak 
a viták, most már a magyar fórumokon is, bár még inkább csak a témakör meg-
ismerésének és -ismertetésének stádiumában. Ezt jelzik a Pécsi Tudományegye-
temen folyó kutatások, műhelykonferenciák, Genette metalepszis-könyvének meg-
jelenése, a tematikus folyóiratszámok és a megjelenés alatt álló Narratívak 6. a 
Kijárat Kiadónál, amelyben a fentiekben ismertetett írások egy része magyarul is 
napvilágot lát. 



Jablonczay Tímea 

MINDEN FIKCIÓ METALEPSZISEKBŐL VAN SZŐVE 

- Gérard Genette: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig. 
Fordította Z. Varga Zoltán. Kalligram, Pozsony, 2006. 120 lap. -

Gérard Genette 2004-ben megjelent Metalepszise, melyet Z. Varga Zoltán kiváló 
fordításában kap kézhez a magyar olvasó, egy narratológiai fogalom eredetét, elő-
fordulását, működését veszi górcső alá; a vizsgálódás interdiszciplináris térben zaj-
lik, azaz irodalmi szövegek mellett kiterjed a képzőművészet, színház, film terüle-
tére is. 

A történetmondás egy narratív diszkurzusban különböző szinteken történhet. 
Genette narratív szintekre vonatkozó elmélete szerint amikor egy szereplő az el-
beszélés elsődleges történetszintjén, a diegézisben elmesél egy történetet, létrehoz 
egy narratívát a narratíván belül. Az eredeti narratíva keretté, az elbeszélt történet 
pedig beágyazott narratívává válik. A narratológiában elfogadottá vált terminusok 
értelmében azt a szintet, amelyen a narrá tor és a hozzá tartozó beszédpartner, 
a fiktív olvasó helyezkedik el, extradiegetikus szintnek, az ebbe beiktatott szintet 
intradiegetikus szintnek, míg a további beágyazott történetet (történeteket) meta-
(vagy hüpo-) diegézisnek nevezzük. A szintek közötti határok azonban nem eny-
nyire élesek, a kapcsolat egyik formája megnyilvánulhat a hasonlóságban, amikor 
a beágyazott rész az egészet tükrözi (mise en abyme), de a beágyazás határai meg 
is sérülhetnek, amikor például az elbeszélő vagy a fiktív olvasó betolakodik a sze-
replők területére, vagy egy szereplő átlép egy másik szereplő által elmondott tör-
ténet szintjére. Genette és az ő elméletéből kiinduló narratológiai kutatás a nar-
ratív szintek közötti határsértést nevezi metalepszisnek. 

A narrációelméletekkel foglalkozó teoretikusok munkáiban a narratív meta-
lepszist érintő kérdések a narratív szövegek rétegződésével, beágyazódásával, a 
metanarrációval, metaftkcióval kapcsolatban vetődtek föl. Mieke Balnak és Brian 
McHale-nek a beágyazott narratívákra vonatkozó kutatásai az 1980-as években1 

Genette elméletét viszik tovább. McHale a posztmodern szövegek rekurzív struktú-
ráit, önmagába visszatérő, végtelenítő alakzatait vizsgálja (Hofstadter: Gödel, Escher, 
Bach; Christine Brooke-Rose: Thru; John Barth: Lost in the Lunhouse; Robert Pinget: 

1 Például Mieke BAI. : Notes on Narrative Embedding. Pbetics Today ( 2 ) 1 9 8 1 / 2 . 4 1 - 5 9 . , Brian M C H A L E : 

Postmodernist fiction. New York, 1987. 
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Mahu stb), a narratíván belüli szintek (diegetikus, hüpodiegetikus, hüpo-hüpo-
diegetikus szintek) egymásra rétegződését, a szintek közötti határátlépéseket, 
érintve Hofstadter „különös hurok"-elméletét, amely Genette metalepszisével ro-
konítható. McHale szerint a rekurzív struktúrában a narratív szinten történő vál-
tozások az ontológiai szint átalakulását, egyik szintről a másikra való lépését ered-
ményezik. A posztmodern regény ontológiai dominanciáját - ellentétben a modern 
regény episztemológiai irányultságával - éppen a narratíva diegetikus szintjére 
betörő reprezentációk egymásra rakodásával, a szintek határainak megsértésével, 
ezek állandó jelenlétével, és következményével, a végtelen regresszussal magya-
rázza. A fiktív elbeszélőnek a narráció folyamatára vonatkozó reflexiói vagy a szö-
veg fikcionáltságára vonatkozó megállapításai a történet és elbeszélés határainak 
elmozdíthatóságát mutatják. Monika Fludernik például a metalepszist, metanar-
rációt és metafikciót három különböző önreflexiós stratégiaként értelmezi.2 Az 
1990-es évek közepétől az alakzatelméleten kívül az elmélet keretanalízisben való 
felhasználása is megfigyelhető (David Herman, Werner Wolf), valamint a számító-
gépes nyelv felé kiterjesztett vizsgálódás (Marie-Laure Ryan, Jan Christoph Meister). 
Jan Christoph Meister Metalepticon című tanulmányában a metalepszis kommu-
nikatív szerepének vizsgálatára fókuszál, azaz a szerző-narrátor-fikcionális narra-
tíva olvasója közötti viszony, a pozíciók elmozdulása érdekli. Genette metalepszis-
koncepcióját David Herman, Marie-Laure Ryan elméleteivel összekapcsolva a 
számítógépes algoritmust használja fel, hogy a metalepszis megoldhatatlan rep-
rezentációs problémáját, a rekurzív struktúrát leírhassa. 

A metalepszis olyan elméleti objektumokkal mutat analógiát, mint a lineáris 
körnek nevezett Möbiusz-szalag, amelyben a külső és belső tér olymódon érint-
kezik egymással, hogy a külső egyszer csak a belsővel folytatódik, és fordítva; vagy 
a Klein-üveg, amely a magára záródó háromdimenziós kontinuumot prezentálja. 
A Möbiusz-szalag egyik legérdekesebb reprezentációja Hofstadter híres könyve, 
a Gödel, Escher, Bach; a képzőművészetben pedig Escher rajzai, amelyeken halak, 
madarak, lepkék változnak át egymásba, vagy felfelé menetelő alakok kiinduló-
pontjukba térnek vissza. Escher egyik híres litográfiáján a bal kéz rajzolja a jobbot, 
miközben a jobb kéz rajzolja a balt - ez a metalepszis végtelenítő alakzatátjuttat-
hatja eszünkbe. Jahn Chirstoph Meister a metalepszist a „szélsőségesen önreferen-
ciálissá vált reprezentáció eseteként" definiálta, olyan többszintes szerkezetként, 
„heterarchiaként", amely lebontja a hierarchikus tér képzetét (mert nem lehet ki-
jelölni egy legmagasabb szintet, amelyben az egyik szint alárendeltje lenne a má-
siknak). 

A metalepszis a magyar irodalomtudományi diskurzusban sem teljesen ismeret-
len. Vizsgálata, ismertetése egyrészt a narratológiával foglakozó kutatók - Thomka 
Beáta, Szegedy-Maszák Mihály, Orosz Magdolna - írásai révén került be a szak-

2 Monika FLUDERNIK: Scene shift, Metalepsis, and the Metaleptic Mode. Style ( 3 7 ) 2 0 0 3 / 4 . 3 8 2 - 4 0 0 . ; Meta-
narrative and Metafictional Commentary: From Metadiscursivity to Metanarration and Metafiction. Poetica 
( 3 5 ) 2 0 0 3 / 2 . 1 - 3 9 . 
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mai köztudatba, valamint főként külföldi regények értelmezéseiben - többek kö-
zött Bényei Tamás, Abádi Nagy Zoltán jóvoltából - olvashatunk a jelenségről. 

2002-ben Párizsban ,Metalepszis ma" („La metalepse aujour d'hui'j címen a párizsi 
és hamburgi kutatócsoport közös konferenciát rendezett, ezen Genette mellett 
számos narratológiával foglalkozó, illetve a narratológiát kutatásaiba beépítő tu-
dós cserélt eszmét. Genette új könyve szorosan kapcsolódik a párizsi és hamburgi 
közös kutatásokhoz, s a metalepszis narratológiai szempontú értelmét tágítja ki a 
fikcionalitás felé, fejtegetései nyomán kibontakozik a fikció és realitás egymáshoz 
való viszonyának értelmezési lehetősége. Az írás a fogalom retorikai eredetének 
tisztázásával indul, a metalepszis eredetileg retorikai fogalmát (a szóképét) narrato-
lógiai eljárás megnevezésére használja. Azzal, hogy narratív szintek közötti határ-
sértést ért rajta, olyan értelemmel egészíti ki a szókép jelentését, amely látszólag 
nem tartozik e retorikai fogalom lényegéhez. Quintilianus az Institutio Oratoriában 
ugyan a metonímia, szinekdoché, katakrézis mellett tárgyalja, de átmeneti szó-
képnek tartja, amelynek nincs belső jelentése, önazonossága. Quintilianus meg-
határozásában meglehetősen kurtán bánik ezzel a szóképpel, ez mintha azt sej-
tetné, hogy nem nagyon látja az értelmét: „ez az egész trópus csak azért van, hogy 
elmondhassuk, hogy van, nem pedig mintha bárhol is szükség volna rája. Legismertebb pél-
dája: cano, canto, dico; ebből cano, dico, a középső tag a canto. Egyébként nem érdemes 
hosszasabban időzni, mert ennek a trópusnak semmi különösebb használatát nem látom, ki-
véve, hogy mint említettem, átmenetül szolgál másokhoz. "3 A latinban transsumptiónak 
nevezett fogalom szóátvitelt jelent tehát, a megszokott elnevezés helyett másik 
használatát. 

Genette számára Quintilianus mellett Dumarsais és Fontanier, egy 18. és egy 
19. századi elméletíró szóképekről, beszédalakzatokról írt értekezései jelentik a 
továbbgondolás lehetőségét. Genette megállapítása szerint a két teoretikus, noha 
bizonyos pontokon eltér a véleményük, abban egyetértenek, hogy a metalepszis 
az oksági kapcsolat új, sajátos esete. Genette koncepciója látszólag eltér a retori-
kai értelemtől, hiszen a metalepszis általa adott meghatározása a narratív szint-
váltás lenne. Mégis, akár az ő elmélete, akár másoké (például William Nellesé) 
mögött kimutatható a fogalom retorikában használatos értelme. Genette a szer-
zőt és a művet összekötő oksági kapcsolat felforgatásának nevezi azt, ami a szerzői 
metalepszis alkalmával történik. Az alakzatként, fiktív eseményként felfogott 
szerző akár fiktív szereplőként is beléphet a narratíva diegetikus világába, de fiktív 
olvasóként is olvashatja saját művét. Az alakzatként felfogott szerzőpozíció a poszt-
smkturalista szerző-elméleteket hívja ki. (Ennek értelmében a halottnak gondolt 
szerző visszatérhet szövegébe.) A szerző éppúgy, mint az elbeszélő, „saját extra-
diegetikus világa és fikciójának intradiegetikus világa között helyezkedik el". William 
Nelles metalepszis-értelmezése szerint a narratív szintekre vonatkoztatott genette-i 

4 Aí. Fabius Quintilianus Szónoklattana 12 könyvben. Ford. PRÁCSER Albert. Franklin, Bp., 1921. VIII. 
könyv. 145-146. 
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elmélet épít a fogalom retorikai, szóátvitel értelmére. Nelles két fontos jellemzőt 
hangsúlyoz, amelyek a fogalom retorikai értelmét meghatározzák. Egyrészt a 
praebens transitum jelenlétét, az átmenetet két máskülönben különválasztott elem 
(jelen esetben a narratív szintek) között, másrészt a metalepszisnek azt a sajátos-
ságát, hogy nincs önálló jelentése, tisztán strukturális eszközökkel hoz létre jelen-
tést. A metalepszis trópusa az „egy szintben való részesedés" esetét mutatja. Ez 
hermeneutikai következménnyel is jár, mert az olvasó a két összekapcsolt szintet 
egymásba olvassa. Az elmozdulás, elcsúszás (slippage) a narratív szintek közötti 
látványos egybejátszást hozza létre. Nelles szerint az ilyen, beágyazások közötti 
interakció nemcsak a metalepszis tulajdonsága: minden beágyazott narratívában 
létezik, s ez eleve, önmagában metaleptikus hatásokat ösztönöz.4 

Genette még az 1970-es években értelmezte újra a metalepszis fogalmát, e re-
torikai fogalomnak a narratológia irányába történő elmozdításával egy sajátos 
elméletet,5 a narratív szintelmozdulás elméletét dolgozza ki, tehát erre az eléggé 
homályos, marginális retorikai fogalomra narratológiai koncepciót épít, s a me-
talepszis ebben az értelmében már az elbeszélés reflexivitásával összefüggő határ-
sértő alakzattá minősül. Az 1972-es műnek Л hatig című fejezetében a következő 
meghatározással él: „egy történeten kívüli (extradiegetikus) elbeszélő vagy szö-
vegbeli hallgató (narrataire, narratee) tolakszik be a történet világába (diegetikus 
univerzumba) (vagy amikor történetbeli szereplők lépnek ki a történeten kívüli 
világba, stb.), illetve ezek megfordítottja",6 de már a második fejezetben is (Az idő-
tartam) is felhoz egy tipikus példát a metalepszisre Balzac egyik regényéből, A vén-
lányból: „De ideje már, hogy ellátogassunk a vénlányhoz, hiszen annyi érdek szála vezet felé-
je, s e történet hősei, Suzanne kivételével, ma este egyébként is mind megjelennek nála... "7 

A metalepszis alaptípusai közé tartozik tehát a narráció és az elbeszélt törté-
net határainak elmozdulása, de az az eset is, amikor az elbeszélt történeten belül 
egymásra rétegződött narratívák közötti szinteltolódás történik. Dorrit Cohn kül-
ső vagy diszkurzus szintjén vett metalepszisnek nevezi az első esetet, amikor is a 
narratíván belül az extradiegetikus és diegetikus szintek között történik határát-
lépés, belső vagy történet szintjén vett metalepszisnek pedig az (intra)diegetikus 
és metadiegetikus szintek közötti transzgressziót - ebben az esetben egy belső tör-
ténet hirtelen egy külsőbe kerül vagy fordítva. Genette az imént említett balzaci 
példában szereplő metaleptikus határsértést a prousti, flaubert-i regényhagyo-
mány ellenpontjaként mutatja fel (Proust regényének leíró szüneteit vizsgálva). 
Ugyanis Proustnál és Flaubert-nél egy látvány leírása mindig a hős tekintetével 
látást jelenti, és így a leíró rész nem is lép ki a történeti időből. A balzaci regény-
ben ezzel szemben gyakran találkozunk a fent említett jelenséggel, a metalepszissel, 

4 William N E L L E S : Frameworks. Narrative Levels and Embedded Narrative. New York, 1997. 
5 Gérard G E N E T T E : Figures III. Senil, Paris, 1972, majd Nouveau discours du récit. Seuil, Paris, 1983. 
6 Vö. Gérard G E N E T I E : Discours du récit. In Figures III. 65-282. 
7 Magyarul: Gérard G E N E T T E : A Z elbeszélő diszkurzus. Ford. SEPEGHY Boldizsár. In Az irodalom elméle-

tei I. JPTE-Jelenkor, Pécs, 1996. 85. 
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azzal, hogy a narrátor elhagyja a történet menetét, kiszól az olvasóhoz, mintegy 
bevonva a befogadót a diegézisbe. A metalepszisnek a narratív időre vonatkozó 
következménye az, hogy a leíró rész kilép a történeti időbeliségből, a narrátor te-
kintetével látunk, és nem a szereplőével, következésképpen ez a jelenség a foka-
lizáció kérdését is érinti. 

Genette új könyvében a metalepszissel egyrészt mint alakzattal, másrészt mint 
fikcióval foglalkozik, de az eddig tárgyaltakon kívül számos más metaleptikus je -
lenséget is tárgyal. A figura és fikció szoros összetartozását hangsúlyozza, amikor 
azt mondja, hogy a fikció az alakzat kiterjesztett változata, és fordítva, az alakzat 
kisebbfajta fikció. Genette figuratív metalepszisnek nevezi azt az eljárást, amelyben 
a szerző úgy tesz, mintha belépne a történetbe. Erre példaként idézi Scarront: 
„A kocsis elfogadta a kocsmáros ajánlatát, s mialatt jószágai táplálkoztak, a szerző is lepi-
hent és törni kezdte a fejét, hogy mit is mondjon a következő fejezetben." (20.) Ebben az 
esetben meg van szegve a fikciós szerződés, mert lelepleződik, hogy az elmesélt 
történet képzeletbeli, hiszen a szerző társul hívja az olvasót az elbeszélő aktushoz. 
Genette a figuratív és fikciós metalepszis különbségének szemléltetéséhez a kö-
vetkező példával él: a „Térjünk most vissza nyájunkhoz!" formulát le tudom fordíta-
ni а „Visszatérek a témámhoz" mondatra - azaz a szó- és jelentésátvitel, mely a reto-
rikai fogalomhoz tartozott, itt is érvényesül. Genette továbbmegy, és azt állítja, 
hogy ezzel szemben a fikciós metalepszis esetében „a metaleptikus kijelentést 
már nem lehetne »lefordítani« egy szó szerinti kijelentésre, mint amikor »vissza-
térek«-ként értelmezem a »térjünk visszá-t!« A metalepszis ebben az esetben te-
hát már nem csupán egyszerű, lefordítható alakzat, hanem önálló fikció". Sterne 
például a Tristram Shandyben „arra kér bennünket, hogy zárjuk be az ajtót, vagy segít-
sünk Shandy úrnak lefeküdni, de ez is inkább csak a beavatkozás alakzatának humoros, 
játékos hangsúlyozása. A fikció akkor lenne kissé jobban kiemelve, ha Sterne megerősítene 
(úgy tenne mintha megerősítene) bennünket, hogy Shandy urat a Tristam egy olvasója vit-
te az ágyába". (21.) 

Az önálló fikcióvá válás Cortazar Összefüggő parkokjában mutatható ki legin-
kább. (22.) Ebben a műben az intradiegetikus szint és a beágyazott történet me-
tadiegetikus szintje közötti határsértés abban mutatkozik meg, hogy a történet 
szintjéhez tartozó fikcionális olvasót az általa olvasott könyv egyik szereplője öli 
meg. Ebben az esetben két szint, a diegetikus és metadiegetikus szint keveredik 
egymással, itt tehát nem pusztán figuratív, hanem fikciós metalepszisről van szó. 
Dorrit Cohn szerint az efféle felforgató határátlépésnek az olvasóra tett hatása 
igen erős: szorongást kelt, mert „ha a második szinten levő fikció képes hatással lenni 
az első szinten levő fikcióra, [...] akkor az első szinten lévő fikció is képes hatással lenni a 
valóságra, a mi világunkra és életünkre." (Dorrit Cohn Metalepszis és mise en abyme című 
előadása, mely a 2002-es párizsi konferencián hangzott el.) 

Genette külön vizsgálja a narratív és a drámai metalepszis kérdését. A kettő 
közötti átmenet érdekes példája Theophile Gautier Fracasse kapitány című műve, 
melyben az elbeszélés menetét megszakítja egy előadás, a Hetvenkedő Matamore 
kapitány című színdarab. (36.) Az elbeszélő azzal követi el a határsértő gesztust, 
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hogy a beágyazott darabot játszó színészek tudatát is ábrázolja, holott erre nem 
lenne lehetősége, azaz neki a néző nézőpontjával kellett volna viszonyulnia a sze-
replőkhöz. így a befogadó a regény olvasása során egyszerre érzékeli a fikció sze-
replőinek, valamint a darab szereplőinek tulajdonságait és gondolatait (hatással 
van a darabban szereplő színészekre íikcióbeli énjük). Ezért mondhatja Genette, 
hogy itt nem pusztán a színdarab-a-regényben eljárással állunk szemben, hanem 
felforgatással is, mert a narrativizáláson kívül fikcionalizálás, regényesítő hatás is 
érvényesül. (41.) A drámai metalepszisről elmondható az, ami a metafikcióról is, 
hogy nem a 20. században alkalmazták először, a darab-a-darabban technikával 
Shakespeare, Moliere is él színműveiben. Kiváló példája ennek Moliére Versailles-i 
rögtönzés című műve, melyben a szereplők egy darabon belüli darabot játszanak, 
ahol is a szerepeket Moliere osztja ki. Genette szerint a metalepszis az ilyen da-
rabokon belül abban áll, hogy a szerepek váltakoznak, azaz a diegetikus szerep-
lők bizonyos jelenetekben metadiegetikus szereplőket, a „színészeket" alakítják. 
A nézőre tehát a Nelles definiálta elmozdulás olyan hatással van, hogy a két szin-
tet, az „ontológiai megkettőződést" egymásba olvassa, mindegyikre egyszerre tud 
figyelni. 

Genette a metaleptikus viselkedés eseteként mutatja be azt, hogy a Don Qiiijote 
második részének 26 fejezetében Pedro mester színpadának papírbábuit a nemes 
lovag a király mórjainak nézi, és lemészárolja őket. Genette azonban azt is hoz-
záteszi: ha Don Quijote számára a fikció valóságos, akkor számunkra viszont Don 
Quijote tűnik fiktívnek, mint a hozzá képest másodlagos szinten levő áldozatai. 
Don Quijote érzékcsalódásához hasonló jelenséget mi magunk is tapasztalha-
tunk, amikor egy színésszel találkozunk az utcán - a tv-show-k „benne lenni a té-
vében" élménye szintén a fikció és valóság közötti összeütközésről árulkodik. 

A következőkben Genette a filmbeli ábrázolás lehetőségeit tárgyalja. A meta-
lepszis határsértő gesztusával a film is szívesen él már kialakulása óta. Woody Allen 
Kairó bíbor rózsájában a filmbeli színész-szereplő „kilép" a vászonról, és a nézőnek 
azt ígéri, hogy elviszi Hollywoodba. (53.) Ebben az esetben is, mint ahogy a 
metafilmekben is, a filmforgatás külső, diegetikus szintről belsőbe lép át, az extra-
diegetikus és intradiegetikus szintek keverednek egymással, és ez felforgató, nyug-
talanító érzést kelt a befogadóban. A filmes példához hasonlítanak a reklámmeg-
oldások is, amikor például metaleptikus kéz nyúl ki a képernyőn a néző felé (nálunk 
is él a reklám a transzgresszió efféle eszközével). Genette-nek a reklámmal kap-
csolatos példája mutatja, hogy a metalepszis nem feltétlenül fiktív és valós közöt-
ti ugrást jelent, két valóságosnak tételezett szint között is előfordulhat. Ebben az 
esetben a fiktív jelleg magában a metaleptikus átjárásban van. Genette filmes pél-
dái közül kiemelendő még az a felforgató átjárás, amelyet a hangátfedéseknél ta-
pasztal a néző. (66.) A szerző az egymásba úsztatott képek közötti átvezetést ahhoz 
a metaleptikus eljáráshoz hasonlítja, amely Diderot Mindenmindegy Jakabjában ol-
vashatunk. Az olyan mondatok esetében, mint „Ugyan ki tilthatná meg, hogy 
megházasítsam az urat, és felszarvazott férjet csináljak belőle?", nemcsak az tör-
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ténik, hogy az elbeszélő kommentálja fiktív olvasójának az eseményeket, hanem 
a szerző közbe is lép, fiktív világbeli alakjainak a sorsát irányítani is akarja. (67.) 

A metaleptikus határátlépés nemcsak a színházat, filmet, de a képzőművésze-
tet is érinti. Könnyen belátható az ekphrasziszban, képleírásban mint fikcionális 
megelevenítésben rejlő transzgresszió jelenléte. A kép technikájához kapcsolódó 
metalepszis egy másik értelme Velázquez sokat magyarázott Las Meninasával kap-
csolatosan fogalmazódik meg Genette könyvében: nemcsak a képnek kell kilép-
nie a keretből, hanem a kép másik fő sajátossága az, hogy be is lépteti a nézőt a 
keretbe. (71.) Ebben az értelemben beszélhetünk a metalepszis aposztrofikus 
funkciójáról, akár irodalmi, akár képzőművészeti alkotásról lett légyen is szó. Az 
elbeszélő vagy az alakzatként értett szerző (festő) megszólítja befogadóját, ezzel 
az a kereten belülre kerül. Irodalmi szövegek esetében a narratív szintek közötti 
határok efféle átjárhatósága a narratív kommunikációt tehát úgy érinti, hogy en-
nek rögzített pozíciói is lebontódnak, a mozgásba jött keretek miatt az egyes sze-
repek is felcserélhetőkké válnak. Jó példa erre a második személyű elbeszélés, 
amelyben az olvasó a fikció hőse lesz, mint Michel Bútor Módosulás című regényé-
ben. (87.) Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazója fiktív Olvasójának és Olva-
sónőjének története olvasási szokásainkat még inkább zavarba hozza; egyrészt 
megvan bennünk a hajlam, hogy azonosuljunk az állandóan megszólított „te"-
vel, ugyanakkor ez az azonosulás folyamatosan ki is van billentve, azaz nem tu-
dunk teljesen hinni benne, ahogy Genette fogalmaz, mindez csak tettetés, sze-
repjáték marad. (91-92.) 

Érdemes kiemelni Genette-nek az autobiográíia és a metalepszis kapcsolatára 
vonatkozó reflexióit. Az önéletrajzban szereplő kétértelmű én a megnyilatkozás 
és kijelentés közti átmeneti térben, átmenetként, shifterként használatos. (94.) Az 
„én"-t itt Genette szerint a metalepszis operátorának is nevezhetnénk. (99.) Az ön-
életírásban a szerző ugyan önmagáról szóló beszédet kínálna, de a kimondott én 
és a kimondás énje nem tud fedésbe kerülni egymással. Az éppen írás aktusa ré-
vén a szövegalkotó én bevonódik a diegézis terébe, és a diegézis feltördelésének 
narratív műveletei közül éppen a metaleptikus ugrások mutatják az én és a textus 
fragmentált jellegét. Genette szerint az a tapasztalat, hogy „nem építhetünk saját 
önazonosságunkra", „az én az mindig valaki más", az éppen a metalepszis ered-
ménye, és helyesebb lenne, ha mint Ceasar, önmagunkról harmadik személyben 
beszélnénk. 

Az utolsó példák között szerepel az álom-metalepszis viszonya: úgy vált át az 
álom valóságba, vagy fordítva, hogy a befogadó figyelmét nem hívja fel semmi a 
metaleptikus határátlépésre. Genette egyik példája Mérimée Djoumane című el-
beszélése, amelyben a narrátor elalszik nyergében. Az olvasó számára eldönthe-
tetlen, hogy amit olvas, az az álom diegézise-e, vagy a „valós" történeté. (106.) 

Genette elméletében a narratív metalepszisnek a fikcionalitás felé történő ki-
terjesztése a metalepszis tétjét jelenti, azaz bogy a reális a fikcionálisba, illetve a 
Fikcionális a reálisba hatolhat. Genette szavaival „minden fikció metalepszisekből van 
szőve. És minden valóság is, amikor a valóság felismeri magát a fikcióban, vagy amikor 
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egy fikciót ismer fel saját világában...". (119.) Fikció és valóság keveredéséről tanús-
kodik a Stendhaltól vett példa: az Othellót játszó színész egy előadáson a meta-
leptikus agresszió áldozata lesz, amikor egy katona valóságnak vélte a színpadon 
látottakat. Kevésbé agresszív, de a metalepszis jelensége figyelhető meg abban a tör-
ténetben is, amely Vörösmartyval esett meg a Bánk bán előadását nézve. Ugyanis 
Vörösmarty a színész (és nem a szerep) tévedésének hitte, hogy Bánk nem lép 
közbe, hanem a háttérből figyeli Ottó Melinda felé intézett erőszakos udvarlását. 
A narratív szintek közötti oldal irányú elmozdulások olyan narratív térről beszél-
nek, amelyben a hierarchikus rend beomlik, s a metalepszisek eltolódásokat, össze-
gubancolódásokat, mozgásban levő kereteket és szövegeket implikálnak. Hamis 
kijáratokat, ajtóba állított tükröket mutató világunk fiktív és reális egymásba hajlá-
sánál tanúskodik, olyan világról, amelyben kétségessé válik a kettő határa. Deleuze 
szavait kölcsönözve: minden a határon történik, ahogy követjük a függöny felszí-
nét a széleken végig, hogy kifordulva a jobb ballá váljon, és fordítva. 
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Tanulmány 

J oós Katalin 

KAFKA MARXISTA MÓDRA 

- Marxista olvasási stratégiák Franz Kafka életművéhez -

„Nekünk sokkal kevesebbet árthat Kafka mítosza, 
mint a Kafka-mítosz. Egyszerű számítás ez, 

nem vitás a végeredmény: helyes volt megjelentetni." ' 

A fenti gondolat, amely, legalábbis a cím erre utal, a Kastély olvasása közben szüle-
tett, rámutat a marxista irodalomtudomány egyik legfontosabb alapvetésére, mi-
szerint az irodalom, az irodalmi szöveg értéke, illetve értéktelensége abban rejlik, 
hogy mennyire hasznos vagy haszontalan, esetleg egyenesen káros a marxizmus 
által kitűzött célok elérése szempontjából. Különös jelentőségre tesz szert, mely 
művek kerülhetnek be a marxista irodalmi kánonba, kik és milyen elméleti és gya-
korlati megfontolások alapján végzik a válogatást. A marxista kánon sajátossága, 
hogy míg a legtöbb nagy kánonban végbemenő változások alig észrevehető lassú-
sággal zajlanak, addig itt a létrehozás, fenntartás, változtatás történetileg is viszony-
lag jól figyelemmel kísérhető. 

Walter Benjamin megállapítása, miszerint Kafka „prózája talán nem bizonyít 
semmit; mindenesetre úgy van megalkotva, hogy mindenkor beállítható a bizo-
nyítás összefüggéseibe", a Kafka-szövegek egyik legfontosabb tulajdonságára mu-
tat rá.2 Számos olyan rendszert ismerünk a huszadik században, amely sikerrel ér-
telmezte és vallotta magáénak a kafikai prózát. A Kafka-recepció története épp 
ezért megbízható indikátora az irodalomtudomány szemléleti alakulásának, ten-
denciaváltásainak. Az alábbiakban azt vizsgálom, milyen stratégiákkal kanonizálja 
Kafka életművét a magyar marxista irodalomtörténet-írás. 

„Tévedés volna azt hinni, hogy a nemzetközi mértékben kibontakozó Kafka-vita [...] 
pusztán irodalomtörténeti, szűken vett szakmai kérdésekre korlátozódik. A vélemények 
cseréje és csatája a marxista irodalomelmélet alapvető kérdéseit is érinti."3 

A Kafka és művei körül kialakult, a hatvanas évek elején tetőző vita áttekintése 
számos tanulsággal szolgál a marxista irodalomtudománnyal, módszereivel, gya-
korlati hatékonyságával kapcsolatban. 

1 BÁRDOS Pál:/) kastély olvasása közben. Új frás 1 9 6 5 / 1 0 . 100. 
2 Walter BENJAMIN: „A szirének hallgatása." Válogatott írások. Osiris, Budapest, 2001. 142. 
3 Marxista irodalomtörténészek vitája Kaßtdröl és a realizmus kérdéseiről. Nagyvilág 1963/8. 1559. 
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„Kérdés, meg lehet-e írni 1992-ben a magyar irodalom történetét Bildungsge-
schichte alakjában" - Szegedy-Maszák Mihály4 kételkedik abban, hogy a kultúra 
és annak változása függvénye volna valamilyen magasabb rendű cél felé való tö-
rekvésnek. „Nehogy tévedés legyen, nemcsak a marxista vagy magát annak neve-
ző felfogásra gondolok, hanem akár Szerb Antaléra vagy Kassákéra is. Az ő szem-
léletük is a Nietzsche, sőt Flaubert előtti korszakhoz kötődik. Ugyanúgy, mint 
Lukács Györgyé." 

A rendszerváltást követően az irodalomtudomány, hasonlóan egyéb humán tu-
dományokhoz, nagy változásokon ment keresztül, nyugati elméleti iskolák hatása 
érzékelhető az irodalomtörténeti irányban vizsgálódó szövegeken, megindult az 
újraolvasás, a kánon átrendezésére irányuló törekvés - jelentsen ez bármit - ; az iro-
dalmárok gyakran visszanyúlnak az irodalomtörténet és -elmélet háború előtti 
hagyományaihoz. Nem történt meg viszont a háborút követő mintegy negyven év 
irodalomtudományos hozadékának elemzése és értékelése. Amire a mai iroda-
lomtudomány építkezik, az egyrészt a szocialista időszakban mellőzött új, nyugati 
elméletek fordítása, illetve népszerűsítése, másrészt az ismét elővett, az említett 
korszakot megelőző hazai tudományos munkák leporolása, újraértékelése. A folya-
matosság illúziója tehát mesterséges eszközökkel - kérdés, hogy léteznek-e egyál-
talán másféle eszközök - helyreállítható. 

A marxista irodalomelmélet számára hasonló eszközök nem vagy csak korláto-
zottan álltak rendelkezésre. A forradalom szellemében tevékenykedve paradox 
módon olyan kultúra hagyományainak fellelésével próbálkozott meg, amelynek 
egyrészt éppen forradalmisága miatt az volna a lényege, hogy ne legyenek gyö-
kerei; másrészt viszont történelem- és világszemlélete, történeti-dialektikus mód-
szertana, valamint célelvűsége igényli saját hagyományainak fellelését, történetének 
megírását. A proletkult - az avantgárdhoz fűződő szoros kapcsolatainak köszönhe-
tően, hasonlóan a nyugati avantgárd irányzatok többségének felfogásához - még 
a hagyományok teljes egészében való felszámolását tűzte ki célul, de ez hosszú tá-
von nem bizonyult célravezetőnek.5 A hagyománnyal való szakítást, és a hozzá való 
egyidejű kapcsolódást úgy próbálta megoldani a marxista irodalomtudomány 
- korántsem példa nélküli eljárás ez, persze - , hogy az eddig uralkodó „áltudo-
mányosságot" kívánta leleplezni; ez lett volna a tulajdonképpeni forradalmi tett, 
amely egyben hozzásegítette a rendszert önmaga legitimálásához is. Mint min-
den ideológia, a tudást a marxizmus is diszkurzív gyakorlatként ütemezi, egyfelől 
módosítja és újra elosztja, másfelől pedig igazolja és felértékeli.6 Többé-kevésbé 
feltérképezhető tehát azoknak a diszkurzív eljárásoknak a sora, amelyet a gyakor-

4 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az irodalomértés korszerűsége. Gondolatok az irodalomkutatás helyzetéről. Nappali 
Ház 1992/ 2. 77. 

5 A marxizmus korai szakaszának irodalmáról, irodalomelméletéről, politikával és ideológiával való 
kapcsolatáról bővebben: Holger SIEGEL: Sowjetische Literaturtheorie (1917-1940) von der historisch-
materialistischen zur marxistisch-leninistischen. Metzler, Stuttgart, 1981. 

6 Michel FOUCAULT: A tudás archeológiája. Atlantisz. Budapest, 2 0 0 1 . 2 3 7 . 
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latban alkalmazott saját tudományosságának, elméleti megalapozottságának és 
érvényességének bizonyítására. 

Az említett eljárások vizsgálatához egy, a tudásszociológiában „totális ideoló-
giának" nevezett fogalmat veszünk kölcsön.7 A totális ideológia legfontosabb jel-
lemzője, hogy rámutat az általa bírálandó elmélet belső ellentmondásaira, másrészt 
az ezen elmélet és a tapasztalati tények közt feszülő ellentmondásokra. A saját-
juktól eltérő véleményt a marxisták az ellenfél osztály-előítéleteivel magyarázták, 
megszüntetve ezzel minden racionális vita alapját. Ezt nevezi Kari Popper „bebiz-
tosított dogmatizmusnak".8 

A marxista irodalomtudomány nagy feladatra vállalkozott, amikor létrehozta 
saját irodalomtörténeti kánonját.9 Meg kellett nevezni azokat a szerzőket, akik a 
kibontakozóban lévő proletárirodalom művelői számára mércéül szolgálhattak, 
és akiktől tanulhattak, sőt kötelesek is voltak tanulni. A proletariátust így megtet-
te a - hanyatlónak nyilvánított - polgári kultúra egyetlen méltó szellemi örökö-
sének. A hagyomány folytathatóságát ennek az elgondolásnak megfelelően csakis 
úgy lehetett biztosítani, hogy a marxista irodalomtudomány, a polgári irodalom 
szigorú felülvizsgálatával, felmutatja azon szerzők és művek csoportját, amelyek 
képesek voltak a társadalmat annak összetettségében is egészként bemutatni. Útmu-
tató szerepük révén a proletariátus kulturális Bildungjának eszközéül szolgálhattak. 

A kánon, amelyet a marxista irodalomtudomány ilyen módon létrehozott, meg-
lehetősen szűkre szabta a keretet, amely a „bent-maradót" és „kint-rekedtet" egy-
mástól elválasztja. A kánonalkotásban fontos szerepe volt Lukács Györgynek, aki 
a névsor összeállításakor olyan szerzőket von be a realista művek csoportjába, mint 
Shakespeare, Goethe, Schiller, Heine, Scott, Stendhal, Balzac, Tolsztoj, Thomas 
Mann, illetve a felvilágosodás korának számos írója.10 

A teleologikus szemléletű irodalomtörténetre alapozott kánon azonban hamar 
túl szűknek bizonyult. A társadalmilag iránymutató irodalom elvárásai közepette 
érthető, hogy a dekadencia, pesszimizmus és a fennálló renddel szembeni kriti-
ka kérdései hosszú távon meghatározták a marxista Kafka-értelmezést. A liblicei 
konferencia, melyről később bővebben is lesz szó, egyik legfontosabb kérdése: 
„vajon a bomló kapitalista társadalom talaján született művészet szükségszerűen 
csak dekadens alkotás lehet-e?" vagy egyes alkotók „felül tudtak emelkedni a de-
kadencián, s műveikben a hanyatló kapitalista társadalom objektív kritikájára is 
képesek".11 Erre a kérdésre Pók Lajos már a következő választ adja: 

7
 A totális ideológiára, illetve annak M A N N H E I M Károly által kidolgozott értelmezésére A későbbiek-
ben még visszatérek. 

8 Karl R. POPPER: A nyitott társadalom és ellenségei. Balassi Kiadó, Budapest, 2001. 384.skk. 
9 A fogalom használatakor Kálmán C. György rövid meghatározását veszem alapul, mely szerint a 

kánon „a kiválasztott, az értékes, A nagyra becsült művek sora": KÁLMÁN C. György: „Közösségek, 
kánonok, rendszerek." In uő: Te rongyos (elm)élet! Balassi Kiadó, Budapest, 1998. 98. 

10 A Lukács által preferált szerzők, és a válogatás esztétikai-ideológiai alapvetése jól követhető a Világ-
irodalom-kötetekben összegyűjtött tanulmányok alapján: LUKÁCS György: Világirodalom / - / / . Gondolat 
Kiadó, Budapest, 1970. 

'1 Marxista irodalomtörténészek vitája Kafkáról és a realizmus kérdéseiről. 1560. 
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„Művészetének értékét és maradandóságát illetően világképének pesszimizmusa hívja 
ki a leggyakoribb ellenállást. De nem olyan orvos-e Kafka, aki rákot állapít meg, esetleg 
korai, gyógyítható állapotában, és akinek mégsem csak az a szerepe, hogy rontja a be-
teg közérzetét? Éppen a marxista igényű értelmezés nem csökkentheti az ilyen pokol-
járó, egy társadalom veszélyeztetettségét ábrázoló irodalom jelentőségét ."1 2 

Az itt használt kép, az orvosé, az író hivatásának súlyára és felelősségére hívja fel 
a figyelmet, egyben hangsúlyozza az általa létrehozott alkotás gyakorlati hasznát, 
de kijelöli a kritikus szerepkörét is. Kafka helye a marxista irodalomtörténetben 
annak függvényében változik, hogy értelmezői szerint mennyiben tesz eleget „gyó-
gyító tevékenységének". 

Sok mindent elárul egy korszak irodalmi viszonyairól az, hogy mit, hogyan, s nem 
utolsósorban, kik fordítanak, továbbá, hogy a fordításokat mely kiadók, mekkora 
példányszámban adják ki. Annak elosztása, hogy ki, mit és milyen módon olvasson, 
tehát a fennálló kánon felügyeleti joga nyilvánvalóan hatalmi kérdés, akár nyíl-
tan, akár rejtett módon valósul meg ez a szabályozás. Azok a többnyire láthatat-
lan folyamatok, amelyek a hagyomány alakításában részt vesznek, adott történel-
mi pillanatban nyílt színen zajló küzdelemmé válnak, láthatóvá válik az a hatalmi 
harc, amely az uralkodó kánon módosításáért, esetleg egy teljesen új kánon fel-
állításának lehetőségéért zajlik. 

Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a kulturális-ideoló-
giai harc fontos szerepet kapott a rendszer legitimálásában, s ez súlypontok áthe-
lyezésével, a művelődés koncepciózus ellenőrzésével járt együtt. Ez az új, központi 
irodalmi (és általában kulturális) kánon kizárólagossá vált.13 A kánon tudatos ala-
kításának ezt a típusát Jan és Aleida Assmann felülről adott kánonnak nevezi: 

„Az ura lomra vonatkoztatott 'felülről adott kánon' mindenekelőtt egységesítésre törek-
szik. A neki megfelelő cenzúra ezért elsősorban a mértékadó minta érvényre juttatásá-
nak és betartatásának szolgálatában áll; áldozatául esik minden helyi változat, őshonos 
kultusz és önálló mozgalom [...]".14 

Az egységesítésre való törekvés olyan társadalmi közegben, amelynek kulturális em-
lékezete15 gyökeresen eltérő értékrendet képvisel, mint amelyre az új kánon gon-
dolkodásmódja épül - különösen, ha értékhierarchiájuk közt nagy az eltérés - , 
elengedhetetlen. Az új kánon megalkotásakor szükségszerűen éles választóvonalat 
kell húzni a kánonon belülre kerülő, illetve az azon kívül maradó művek közt, és 

1 2 PÓK Lajos utószava. In Lranz KAFKA: Elbeszélések. Európa Kiadó, Budapest, 1973. 540. 
13 Erről bővebben lásd STANDEISKY Éva: A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája 1944-48. Kossuth, 

Budapest, 1987. 
14 Aleida AssMANN-Jan ASSMANN: „Kánon és cenzúra." In ROHONYI Zoltán (szerk.): Irodalmi kánon és 

kanonizáció. Osiris-Láthatatlan Kollégium, Budapest, 2001. 103. 
15 Kulturális emlékezet és kulturális identitás fogalmáról lásd Jan ASSMANN: „Kollektives Gedächtnis 

und kulturelle Identität." In Jan AssMANN-Tonio H Ö L S C H E R (Hg.): Kultur und Gedächtnis. Suhrkamp, 
Frankfurt, 1988. 9.skk. 



Kafka marxista módra ' 2 5 5 

ezzel együtt az első csoportot minél szűkebbre kell szabni annak érdekében, hogy 
feladatát betölthesse. A felülről adott kánonba bekerülő művek szelekciós elvét a 
realizmus fogalma nyújtja, amely - megfelelően az új, haladó gondolkodásmód-
nak - az addigitól eltérő értelmet nyer, és etikai tartalommal telítődik. 

Az értelmező közösségek és a kánon egymásra utalt intézmények. Annak, hogy 
szerepüket betölthessék, és huzamosan fennmaradhassanak, alapvető feltétele az 
integritás. Az egy-egy értelmezői közösségen belül jelentkező polémia veszélyez-
teti a hatalom gyakorlásához szükséges tekintélyt. A realizmusfogalomra épülő 
marxista ideológia és irodalomtudomány kánonszervező, -alakító és -bővítő sze-
repe, illetve maga az ennek segítségével létrehozott kánon a fogalom definíciójá-
nak minduntalan átalakításával újra meg újra veszélybe kerül. 

Az ötvenes évek végétől „utat tört magának az a felfogás, hogy a művészet és 
az irodalom történetét és jelenét vizsgáló kutatók nem elégedhetnek meg a realizmus 
és antirealizmus kategóriáival - realizmus mint a modern korok alapvető, minden 
másnál gazdagabb, mélyebb és igazabb áramlata, az antirealizmus mint a művészet 
hamis, torzító, ferdítő, beteges vagy ártó szándékú, mindenképpen káros irány-
zata - , mivel a régebbi és újabb művészeti korokban találkozunk e kettő mellett 
nem realista áramlatokkal is, amelyek jegyében értékes és maradandó művek is 
keletkeztek. Ezeknek az áramlatoknak és műveknek helyes értelmezése nélkül le-
hetetlen a marxista, vagyis a mély, igaz, pártos szellemű, tárgyát sajátosságaiban 
megragadó művészettörténet, kritika és esztétika".16 

Hasonlóan Dante pokolfelosztásához, ahol is a költő a pokol tornácára helye-
zi a számára kedves antik írókat és hősöket, s felkínálja számukra a lehetőséget, 
hogy ha nem kerülnek is a paradicsomba, szenvedniük sem kell - ekként hoz létre 
a marxista irodalomelmélet egy harmadik kategóriát, „a nem realista áramlatok-
hoz tartozó" művekét. Ennek a kategóriának létrehozása révén olyan esztétikai-
lag értékesnek tartott művek vonhatók be a marxista irodalomtörténeti kánonba, 
amelyek eddig nem-realista voltuk miatt ki voltak zárva abból. Ez az értelmezési 
kiskapu tette lehetővé többek közt azt is, hogy Franz Kafka, aki addig modernis-
ta szerzőként nem, 1957-től elbeszéléseivel, majd a későbbiekben regényeivel is 
jelen lehessen a magyar könyvkiadásban.17 

1 6 C S E H I Gyula: Munkásosztály és irodalom. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1 9 6 3 . 4 6 7 . 
17 Elsőként az Egy falusi orvos című elbeszélés jelenik meg magyar nyelven: Nagyvilág 1957/5. Fordítot-

ta NAGY Boldizsár, hozzá kapcsolódva UNGVÁRI Tamás Vázlat Franz Kafkáról című tanulmánya, majd 
egy elbeszélésgyűjtemény jelenik meg: Az ítélet, Európa Kiadó, Budapest, 1957. (utószó: UNGVÁRI 

Tamás), valamint a Levél apámhoz. Nagyvilág 1963/2. ;A per. Nagyvilág 1963/ 7-8. (előtte WALKÓ György 
tanulmánya: Kafka pere a világgal); A kastély. Európa Kiadó, Budapest, 1964 (utószó: JÁVOR Ottó); 
egy antológia részeként négy Milenához írt levél: Szerelmes levelek, (válogatta P INTÉR József) Európa 
Kiadó, Budapest, 1963; A merika: A kallódó fiú. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967; Egy kis asszony-
ka. In Mai osztrák elbeszélők, (válogatta és az utószót írta VAJDA György Mihály) Európa, Budapest, 
1963; kötetben A per 1968-ban jelenik meg az Európa Könyvkiadónál, utószavát WAI.KÓ György íija; 
a következő elbeszéléskötet: Franz KAFKA: Elbeszélések. Európa Kiadó, Budapest, 1973 (fordította 
ANTAL L., E Ö R S I I., GÁLI J., TANDORI D., GYÖRFFY M., SZABÓ E., utószó: P Ó K Lajos), legkésőbb a leve-
lezésből és a naplójegyzetekből összeállított válogatás jelenik meg: Franz KAFKA: Naplók, levelek. Vá-
logatás. (Fordította GYÖRFFY M., TANDORI D., E Ö R S I I., A N T A L L., utószó: GYÖRFFY M.) Európa Könyv-
kiadó, Budapest, 1981. 



2 5 6 .J°°s Katalin 

A hatvanas években meginduló szövegkiadás tehát már többé-kevésbé a nyu-
gati irodalmi érdeklődés és értékrend alapján válogat, mintegy fellép bizonyos 
szerzők vélt nyugati kisajátítása ellen. Az ideológiai összeegyeztetés erőfeszítései 
arra irányulnak, hogy csökkentsék a marxista kánon elszigeteltségét. 

Kafka kiadása Révai József minisztersége idején fel sem merülhetett. Olyan 
művek jelenhettek meg ekkor, amelyek elősegítették a népi demokrácia épülését, 
megfeleltek a közérthető, forradalmi, szocialista és egyúttal optimista stíluseszmény-
nek.18 A követendő példát a Szovjetunió művészetejelentet te , így a külföldi 
irodalom is főként a szovjet irodalmi művekkel képviseltette magát Magyarorszá-
gon. A kultúra ekkor nem más, mint harc az ellenség ellen, Kafka műveit pedig 
a túloldalra, a burzsoá irodalom termékei közé sorolták. 

Az 1953-tól kezdődő enyhülés egyik következménye a kulturális nyitás egyes 
nyugati szellemi áramlatok felé. A folyamat ötvenhatot követően visszafordíthatat-
lanná vált. A kategorikus tiltás évei után finomodtak a kultúrpolitika eszközei, a 
cenzúra újabb módszerét vezették be a gyakorlatba. A szövegkiadás terén tanúsított 
engedékenységet19 azzal kompenzálták, hogy a megjelenő, de ideológiailag prob-
lematikus vagy veszélyes írások mellé olyan, marxista hangvételű értelmezéseket 
írattak, amelyek segítettek beilleszteni azokat a szocialista irodalmi diskurzusba.20 

A Kiadói Főigazgatóság felügyelte a kiadókat, különös figyelmet fordítva a hu-
szadik századi polgári írók megjelenésére.21 Kafka kiadását, annak ellenére, hogy 
a huszadik századi polgári írók kevéssé becsült kategóriájába sorolták, megköny-
nyítette, hogy Sartre, akinek idehaza is nagy tekintélye volt, „elismerően nyilat-
kozott" róla, és szorgalmazta megjelentetését a szocialista országokban.22 „Meg-
gondolandó - írja Köpeczi Bélának szóló feljegyzésében Bakcsi György és Tóth 
Gyula hogy az adott helyzetben célszerű-e a teljes elzárkózás álláspontját fenn-
tartani."23 

A rendszer és így a kultúra demokratizmusának, a piaci kínálat sokszínűségének 
demonstrálására megjelenhettek tehát olyan könyvek is, mint Kafka elbeszélés-
gyűjteménye, Az ítélet, a példányszám megszabásával azonban itt is gondoskodtak 

1 8 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 366. 
19 Az engedékenységnek is voltak azonban határai; a példányszámokat, a papírhiányra hivatkozva, 

úgy határozták meg, hogy a nyugati irodalom lehetőleg kisebb mennyiségben képviseltesse magát 
a könyvpiacon. „[Aczél] elrettentő példaként említette [...] Gyurkó Lászlót, aki kevesellte a magyar 
Kafka-kiadás példányszámát." STANDEISKY: i. m. 2 2 2 . 

2(1 Jól mutatja a kultúrpolitika hozzáállását - bár ez esetben nem irodalomról, hanem színházról van 
szó - a következő idézet: „a Rákosi-rendszerhez képest azért változtak az idők: egyik darabot sem 
vették le a műsorról. Aczél György megnyugtatta az elégedetlenkedőket: a darabot át fogják ren-
dezni: „az a falanszter-jelenet - mondta vita-összefoglalójában Aczél - nem muszáj, hogy mi elle-
nünk szóljon. Azt állítom, lehet úgy rendezni, hogy A burzsoázia ellen szóljon..." idézi STANDEISKY: 

i. m. 393. 
21 Ide tartoznak többek közt Kafka, Joyce, Musil; Joyce újrakiadását például megakadályozza a Ki-

adói Főigazgatóság, Musil esetében elveti A tulajdonságok nélküli ember megjelentetését, helyette a 
Törtess iskolaéveinek, piacra dobását ajánlják. I. m. 215-216. 

2 2 I. m. 454. 
23 [rák pórázon. A Kiadói Főigazgatóság irataiból. 1961-1970. (Szerkesztette T Ó T H Gyula) A Magyar 

Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Budapest, 1992. 216. 
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arról, hogy lehetőleg ne kerüljön túl széles rétegek kezébe a kötet.24 A néhány 
száz példányban kiadott könyvet sokáig nem nyomták újra, és újabb tizenhat évet 
kellett várni, amíg Kafka-elbeszélések magyar nyelven ismét napvilágot látnak. A kí-
nálat tehát bővült, az irodalmi nyilvánosság mégis korlátozott maradt. 

Az irodalmi kánon mindig valamely hatalmi struktúra képződménye, soha nem 
szerves és demokratikus fejlődés eredménye.25 Ez a marxista kánonra is áll, 
ugyanakkor erről is elmondható, hogy generációk során beépült az irodalomról 
való gondolkodásba. Nyomot hagyott az irodalom beszédmódján, ahogyan nyomot 
hagyott a szocialista realizmus beszédmódján is a megelőző időszak. A szóhasz-
nálat és bizonyos fogalmi struktúrák, a gondolkodásmód ilyesfajta továbbélésére 
mutat rá Dávidházi Péter, amikor azt írja, hogy „az új nagyelbeszélés alapsémája 
igyekezett kiiktatni a nemzeti jelleg magára találásának ábrázolását, de megtart-
va a teleologikus értéknövekedés rendező elvét".26 

„Nagyon is elképzelhető, hogy a magyar irodalom egymással feleselő hagyomá-
nyokból tevődik össze, s az időbeli töredezettséggel vagy az összhang egyidejű hiá-
nyával többet lehetne foglalkoznunk" - jegyzi meg Szegedy-Maszák.27 Megkockáz-
tatom, hogy hasonló a helyzet a magyar irodalomtudományban használatos kritikai 
nyelvvel kapcsolatban is. 

Nemcsak az olyan „sokszentős, államilag ellenőrzött szintézisek",28 mint A magyar 
irodalom története,29 de akár az ebben az időszakban keletkezett más összefoglaló 
munkák, lexikonok, egyéb irodalomtörténetek, valamint az iskolai tankönyvek 
nyelvezetén is lemérhetók a tudományos és kritikai nyelv alakulásának tendenciái. 
A világirodalmi művek esetében segítségül hívhatjuk az idegen nyelvű (beleértve 
a nem marxista irányultságú) recepciót is, így az esetleges eltérések, valamint ha-
sonlóságok jobban megvilágíthatják a magyarországi kritikai nyelv alakulását az 
adott időszakban. 

24 „Erről jut eszembe, hogy tegnap feladtam magának egy könyvet: Kafka: „Az ítélet" c.-t. Egész re-
gény, míg megszereztem, ti. hónapok óta hirdették, hogy megjelenik magyarul és azóta naponta 
járom az üzleteket érdeklődni nem jött-e még ki. A múlt héten 3 napig alig mozdultam ki és köz-
benjelent meg, ezt egy barátomtól hallottam, aki mondta, hogy siessek, mert már alig van belőle. 
Csodálkoztam, mert azt hittem, mivel itt nemigen ismerték és modern, hát nem lesz keletje. De hát 
kellemes csalódás volt az, hogy minden propaganda nélkül nagyon is tudják az emberek, mi a jó 
és a könyv órák alatt elfogyott! Még kirakatban sem lehetett látni, pénteken jött ki, szombaton már 
nem volt." A levél keltezése: 1 9 5 7 . 1 1 . 1 7 . idézi: S . NAGY Katalin: Ország IJli levelei Róbert Miklóshoz. 
Múlt és Jövő 2000/3-4. 

2 5 Erről bővebben Jan és Aleida ASSMANN: Kánon és cenzúra. 
2 6 DÁVIDHÁXI Péter: Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Akadémiai 

Kiadó, Universitas Kiadó, Budapest, 2004. 957. Dávidházi megjegyzése konkrétan Л magyar iroda-
lom története címet viselő hatkötetes akadémiai irodalomtörténeti vállalkozásra vonatkozik, kiterjeszt-
hető azonban általában a korszak hivatalos irodalomtudományos beszédmódjára. 

2 7 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az irodalomértés korszerűsége. 7 9 . 
2 8 DÁVIDHÁZI Péter: i. m. 936. 
2 9 Л magyar irodalom története 1 - 6 . kötet. Főszerkesztő SÖTÉR István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1 9 6 4 - 1 9 6 6 . 
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A marxista szempontból polgárinak vagy reakciósnak nevezett világlátás kép-
telen, vagy nem hajlandó belátni társadalmi függőségét. Az ellenfél gondolatai-
nak irreálissá nyilvánítása egyben azt is jelenti, hogy azt értéktelennek láttatja, 
így egyúttal mindannak helyességét kétségbe vonja, amit az ennek a gondolko-
dásmódnak a szellemében állít. Mannheim Károly a totális ideológiafogalom ki-
alakulását vizsgálva veszi tüzetesebben szemügyre a hamis tudat jelenségét, illetve 
annak történeti módosulását, melyet a marxista felfogás dolgozott ki módszeres 
következetességgel.30 A tendencia szellemében a gondolkodás mint a valóság 
megragadásának organonja, egyre inkább háttérbe szorul a politikus világérzésé-
vel szemben, a valóság kritériuma „a politikai gyakorlatban elsődlegesen megta-
pasztalható ontikus világ" lesz. A hamis tudat fogalma, a totális ideológiafogalom 
tükrében átalakul, a metafizikai vonatkoztatási pont helyett gyakorlati politikai 
szempontból nyeri el jelentését, s ezen a szinten dől el, hogy a gondolatok való-
ságra vonatkoztatva relevánsnak, illetve ideologikusnak bizonyulnak-e. 

Ennek a felfogásnak megfelelően átalakul a kritikai hozzáállás is, az ellenfél té-
vedéseit nemcsak az átélés szintjén vizsgálja, ennél továbbmegy, magát a tudati és 
gondolkodási struktúrát veszi górcső alá, és ezen a szinten történik meg az érté-
kelés is. Az értékelés pedig, mivel a marxista szemlélet nem értelmezi magát ideo-
lógiaként, ellenkezőleg, abszolútként és problémamentesként tekint önmagára, 
valóban valaminek az értékéről vagy értéktelenségéről dönt, tehát egyben ítélet is. 

Az eljárás, amelynek segítségével a marxista szellemben tevékenykedő irodalom-
tudomány a másikról bebizonyítja, hogy minden kijelentése társadalmi függősé-
gének megnyilvánulása, tulajdonképpen nem más, mint a tettenérés, a leleplezés 
művelete. A társadalmi léthelyzet és látásmód összefüggéseinek kibontása adja a 
marxista Kafka-recepció alapját is. Ez hozza létre a leegyszerűsítő Kafka-olvasa-
tokat. A vonatkoztatási sík, amelyhez képest egy kijelentés, egy mű vagy akár egy 
teljes életmű igaznak vagy hamisnak, valósnak vagy valótlannak nyilvánítható, az 
osztályokra és osztályharcra épülő társadalomról alkotott elképzelés, minden 
csak ehhez való viszonyában vizsgálható és értékelhető érdemben, minden más 
elképzelés a hamis tudat megnyilvánulásának tekinthető és tekintendő. Jól mu-
tatja a marxista megközelítési módnak ezt a jellegzetességét a következő idézet is: 

„A kispolgár szűk egének rabjaként, mindig misztifikálja a hatalmat. Álláspontja szél-
sőségesen ellentmondásos, mint maga a léte. Hol természetfölötti erőként imádja, hol 
vad fátumként gyűlöli. Ebben a végletességben közös alapmotívum: n e m az adott való-
ságot látja, hanem annak fetisizált torzképét."31 

Kafka hőseinek hasonló típusú értelmezése a hősök (K., Josef K., Gregor Samsa 
vagy az Amerika ritkábban emlegetett Kari Rossmannja) társadalmi státusára építve, 
azok korlátok közé szorított látószögére hivatkozik. A kritikus feladata felfejteni 

3 0 M A N N H E I M Károly: Ideológia és utópia. Atlantisz, Budapest, 1996. 
3 1 BÁRDOS P á l : i. m . 9 8 . 
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a polgári ideológia elleplező szövetét, rámutatni a társadalmi léthelyzet és látás-
mód összefüggéseire, és az idejétmúlt kategóriák használatának helytelenségére. 

A kafkai hősöknek történelmi-társadalmi státus szerinti értelmezése a marxis-
ta kritikában rendre találkozik a művek referenciális olvasatára tett kísérletekkel. 
A szereplőknek a szerző alteregójaként történő olvasása a szereplőkkel szemben 
felhozott vádakat, mint szűklátókörűség, kispolgári korlátoltság, szorongás, kiter-
jesztik magára a szerzőre.32 Erre az eljárásra egyrészt természetesen magyarázatul 
szolgál a marxista irodalomtudományos metodika maga, amely igényli a szerző 
elhelyezését a történelmi és szociális térben; másrészt magyarázza az a regénye-
ket és elbeszéléseket olyannyira jellemző és egyben jellegzetessé tevő narratív el-
járás is, amely, ahogy arra Blanchot Kafka-tanulmányában rámutat, a neutrumot 
hozza játékba.3 3 

A regénybeli szubjektumok megformálásának jellege megakadályozza, hogy 
az egyes szám harmadik személy valóban egyes szám harmadik személyként funk-
cionálhasson, de mégsem válik a szó valódi értelmében személytelenné, nem ren-
delkezik ugyanis saját egzisztenciával, inkább csak egy többé-kevésbé üres pozíció 
az elbeszélés terében. Arra, hogy ennek a pozíciótlan pozíciónak, ami semmit sem 
helyez előtérbe, és semmit sem távolít el, egy, a műértelmezési megkönnyítő 
gyújtópontot adjunk, lehetséges megoldásként kínálkozik, hogy ezt a neutrumot, 
a részben üres helyet, a szerző biografikus személyével töltsük ki. Ez az eljárás 
meglehetősen önkényes ugyan, a marxista kritika számára azonban gyümölcsö-
zőnek bizonyul a Kafka-művek interpretációjakor. Az eljárás eredményességéhez 
nem kis mértékben járul hozzá annak f elhasználása az interpretáció során, hogy 
a szerzői életrajz elbeszélhetósége, pontosabban újra-elbeszélhetősége révén lehe-
tővé válik olyan olvasatok létrehozása - egyrészt a műveké, másrészt az életrajzé - , 
amelyek egymás olvasását kölcsönösen elősegítik. 

„Groteszken tragikus lényét lidérces látomásokban szemlélteti a művész. Olyan groteszk 
tragikum hatja át a hősével azonosult) alkotó életérzését, amelyben a tárgy komikus ol-
dala, a hatalom alantassága, a látszat-lét kicsinyessége kapja a szörnyű színezetét, míg 
tragikus oldala, az ember elkallódása, lealacsonyodása, kiszolgáltatottsága: gunyoros-
démoni , kísérteties-lidérces árnyalatot nyer."34 

3 2 „Nagyon rossz szolgálatot tesz Kafkának és a világirodalomnak, aki azon a címen, hogy hét évvel 
túlélte az első szocialista forradalmat, megpróbálja ót kiemelni saját korából, az imperializmus tör-
ténelmi korszakából. Semmi értelme sincsen a múlt század romantikus szemléletével jósnak, előre-
megérzőnek, vátesznek hamisítani. Nem vátesz volt, hanem író és osztályember, aki a benne élő és 
történelmileg magyarázható szorongásokat és félelmeket akarta ábrázolni. Ősemberi félelem ez, a 
világ meg nem értéséből fakad, s az ábrázolás győzelem a szorongás felett éppen úgy, ahogy az ős-
ember rajzolta mamut győzelem volt a mamut felett"- írja Bárdos azon irodalmár pozíciójából, aki 
birtokában van az abszolút, a megfellebbezhetetlen szemléletmódnak, s ezzel együtt a valóság is-
meretének. BÁRDOS Pál: i. m. 99.sk. 

3 3 Maurice B L A N C H O T : Von Kafka zu Kafka. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1 9 9 3 . 1 4 7 . s k k . 
3 4 FORC.ÁCH László: Gorkij vagy Kafka. Kritika 1964/4. 33. 
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A szerzői biográfia felhasználása az értelmezés során olykor odáig megy, hogy 
szerző és főhős alig elkülöníthető. Ez az interpretációs eljárás már csak azért is 
szükségesnek tűnik a marxista kritika számára, mert állításai konkrét szöveghe-
lyekkel olykor nehezen bizonyíthatók. Ez elsősorban a korai marxista kritikára 
jellemző, de korántsem csak annak a sajátossága.35 

Kafka népszerű szerzőnek számított a szocialista Magyarországon csakúgy, mint 
külföldön. Ennek az okát Kiss Endre utólag abban látja, hogy Kafka művei képesek 
leírni és valójában bemutatni a létező szocializmust, azt a rendszert, amely olyan 
paradoxonok sorát vonultatja fel a mindennapi életben, mint a Kafka-regények.36 

Harminc évvel korábban még nyilván másként hangzott az érvelés. A Kafka által 
ábrázolt világ a hazai marxista kritikai fogadtatás szerint nem az élő szocializmust 
idézi, hanem épp ellenkezőleg, a polgári világ visszásságai ihletik ezt a típusú 
prózát, s amennyiben sikerül „a kizsákmányolás megszüntetése", nem lesz többé 
szükség az irodalomban a kafkai hősökre sem.37 

Az elidegenedés az a fiatal Marxtól kölcsönzött terminus, amellyel ezt az állapotot 
a hatvanas évek Kelet-Európájában jellemzi az irodalomkritika. Az elidegenedés 
a polgári kultúra problémái által életre hívott létállapot, amelyet nem elsősorban 
Kafka korában, inkább a későbbiekben, illetve legpregnánsabban saját jelenének 
nyugati társadalmában érez jellemzőnek és veszélyesnek többek között Sükösd 
Mihály: 

„Az elidegenedés, ahogy Kafka érzékelte, megszűnik majd, ha társadalmi feltételei el-
tűnnek. Kafka csak aktualitását vesztheti, értékét nem. Elképzelhető, hogy kivetett ke-
resői, elvarázsolt hivatalnokai és eszes állatai úgy maradnak meg, mint a görög eposz 
istenei és félemberei, a középkor elrendezett látomása mennyről és pokolról, a balzaci 
színjáték uzsorásai és parasztjai. Az emberiség teljesebb korában emlékként az emberi-
ség részekre szakadt, ezért boldogtalan előtörténetéről."3 8 

3 5 Benjamin is kritikusan viszonyul ahhoz az elemzői magatartáshoz, amelyik szinte kizárólag a nap-
lók, a levelezés, a feljegyzések utalásait teszi az értelmezés alapjává: „Kafka hagyaték-jegyzetanyagából 
könnyebb spekulatívan következtetni, mint akár csak egy motívumot is ynegokolni történeteiben és regényeiben." 
Walter BENJAMIN: „Franz Kafka." Halálának tizedik évfordulójára. In uő: Angelus Novus. Magyar 
Helikon, Budapest, 1980. 803. 

3 6 Kiss Endre: „Kafkaesk (Die Bedeutung eines Wortes im real existierenden Sozialismus oder Franz 
Kafkas Prozeß gegen Josef St.)" In Norbert WINKLER, Wolfgang KRAUS (Hg.): Franz Kafka in der kom-
munistischen Welt. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1993. 

3 7 SZ.OBOTKA Tibor: Kafka kettős világa. Filológiai Közlöny 1 9 6 3 / 1 - 2 . 1 1 1 . „Hogy miért nem lehet Kafka 
a szocialista világ költője, ezt életérzésének meghatározottsága és korlátai szabják meg. A szocialista 
tervezés nyújtotta áttekinthetőség, az összefüggések feltárása és ezzel együtt titkos vagy megfélem-
lítő voltuknak leleplezése, ember és közösség viszonyának alapvető megváltozása, a kizsákmányo-
lás megszüntetése egyszerűen elvágták annak a lehetőségét, hogy egy most felnövő nemzedékben 
a kafkai negáció, nihilizmus, irracionalitás csírája kibontakozhassék." 

3 8 SÜKÖSD Mihály: Franz Kafka. Gondolat Kiadó, Budapest, 1 9 6 5 . 1 4 8 . 
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Az ideológia fogalma, amelyet a marxista rendszer olyan sikeresen tett magáévá, 
és kezdetben jellemzően csak hozzá kapcsolódott, fokozatosan megszűnt a szocia-
lista gondolkodók kiváltsága lenni.39 Már nemcsak arra szolgált, hogy a marxisták 
kiszűrjék a polgári gondolkodásból azt, ami benne ideologikus vagy, ahogy ezt 
gyakran nevezik, reakciós, hanem a marxizmus ideologikusságának vizsgálatára 
alkalmas eszközzé válik az ellenfél gondolkodóinak táborában - a módszer a ki-
dolgozó ellen fordul. 

Barthes - Sade kapcsán - a cenzúra három típusát különíti el.40 Megfigyelései 
számunkra is hasznosíthatók. A tiltás a Kafka-művek esetében a negyvenes évek 
végére és az ötvenes évek elejére tehető. A szerző unalmasnak és olvashatatlannak 
deklarálása Kafka magyar recepciója kapcsán ugyan nem jellemző, de itt is talál-
kozhatunk az olvasók elrettentésének igyekezetével: a műveket „nyomasztónak", 
„pesszimistának", „nihilistának" és hasonlóknak nevezik. A harmadik kategória 
Barthes-nál az ún. mély cenzúra, amely „nem a tiltásban áll (elvágni, elszigetelni, 
visszavonni), hanem a helytelen táplálásában [...]. Nem a rendőrség a cenzúra 
igazán hatékony eszköze, hanem az endoxa".41 A cenzúra Barthes szerint ott van, 
ahol beszédre kényszerít. Kafka esetében is megfigyelhető ez a törekvés, a róla 
szóló beszéd megfelelő mederbe terelése és ott-tartása, mégis összetettebben jelent-
kezik ez a probléma. Kafka egyszerre két kánon részét is képezi, az egyik a hiva-
talos, a marxista irodalomtudomány által haladónak, így hasznosnak ítélt irodal-
mi művek csoportja, amelybe Kafka az ötvenes évek végétől - bár vitákkal kísérve 
- de integrálódik - , a másik egy alternatív kánon. A kétféle olvasási mód párhu-
zamos meglétére utal a következő cikkrészlet is: 

„Méray Tibor a Nagyvilágot hozta fel annak példájaként, hogy a kommunista hata lom-
átvétel u tán megszakított szellemi folytonosság helyreállni látszik. Annak, hogy Joyce, 
Kafka, Camus, Steinbeck megjelenik, előbb-utóbb termékenyítő hatása lesz a magyar 
irodalmi életre, tartalmi és formai téren egyaránt, s a szellemi formáláson keresztül ha-
tása lesz a politikai-társadalmi gondolkodásra is."42 

Az idézett szövegrészlet Joyce, Kafka, Camus, Steinbeck említésével utal egy másik 
kánon meglétére. A marxista értelmezők kánonbővítő törekvéseik közben olyan 
művekkel (és szerzőkkel) találják magukat szemben, amelyek bevett interpretációi 
egy más szövegkezelési módot és más szemantikát alkalmazó értelmezői közösségek 
munkájának nyomát viselik magukon. A marxista irodalomelmélet azonban az 
ellenfél hamis tudatának biztos tudatában sokszor nem folytat ezekkel érdemi vitát. 

3 9 Lásd M A N N H E I M : i. m. 93. 
4 0 Roland BARTHES: „A cenzúra, a feltalálás." In uő: Sade, Fourier, Ixryola. (Fordította ÁDÁM Péter és 

ROMHÁNYI T Ö R Ö K Gábor) Osiris Zsebkönyvtár, Budapest, 2001. 144-145. 
4 1 I. m. 144. 
4 2 A S B Ó T H Elemér: A szellemi folytonosság. Irodalmi Újság (London) 1958. március 1., 4 . ; idézi 

STANDEISKY Éva: Az írók és a hatalom. 1956-1963. 1956-os Intézet, Budapest. 1996. 369. 
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A marxista Kapta-recepció viszonya más értelmezési hagyományokhoz 

„[Kaíka] a nyugati irodalomra rendkívül nagy hatást gyakorol, egyes íróknál ezzel 
nri is lépten-nyomon találkozunk (Dürrenmatt, Frisch és mások). Sartre vélemé-
nye közismert. Meggondolandó, hogy az adott helyzetben célszerű-e a teljes elzár-
kózás állapotát fenntartani."43 A feljegyzésből is kiderül, hogy Kafka műveinek 
kiadásakor, értelmezésekor a marxista kritika kénytelen számolni a nyugati értel-
mezési hagyomány meglétével,44 ahogy Zatonszkij nevezi: „a Kafkáról terjesztett 
reakciós legendák"-kal.45 

A korai Kafka-recepció, amelyet elsősorban Max Brod, a Kafka-hagyaték keze-
lője, a művek nagy részének sajtó alá rendezője alakít, a zsidó-keresztény vallás 
hagyományrendszerét használja szimbolikus olvasatának kiindulópontjaként.46 

Brod Kafka szinte minden művét érintő, teológiai alapokon nyugvó értelmezési 
paradigmát hoz létre, ezért nehezen megkerülhető állomás a Kafka-diskurzusban, 
nem is beszélve az őt követő számos irodalmárról (teológusról, filozófusról), akik 
Kafka zsidó származásából kiindulva értelmezik a műveket.47 A szövegek zsidó, 
illetve kabbalisztikus értelmezési hagyományon belül való vizsgálata Brod tanul-
mányait követően is fontos elemzési szempontja a kritikának.48 Ezek közé tartoz-
nak Benjamin már említett és gyakran hivatkozott Kafka-szövegei is, melyek, 
motivikus vizsgálatnak vetve alá a regényeket és elbeszéléseket, megkísérlik újra-
gondolni, vagy éppen cáfolni a brodi értelmezéseket.49 A Benjamin és Brecht kö-
zött Svendborgban zajló vitákból megismerhetjük Brecht Kafkával kapcsolatban 
kialakított véleményét is.50 

A teológiai értelmezésekkel a marxista irodalomkritika érdemben nem vitat-
kozott, egész egyszerűen elutasította, kizárta az értelmezésnek ezt a lehetőségét, 
hiszen tarthatatlan világnézet szülöttei, másrészt életrajzi bizonyítékokkal szol-
gáltak annak indoklására, hogy Kafka maga sem volt vallásos, és ezt önmagában 
meggyőző erejű érvnek tekintették.51 Legyen szó akár a keresztény, akár a zsidó 
vallásról, a teológiai értelmezés belemagyarázás. „Mert [Kafka] sem próféta, sem 

4 3 Feljegyzés Köpeczi elvtársnak, Bakcsi György, Tóth Gyula. Budapest, 1963. május 18. In írók pórá-
zon. 216. 

4 4 A Kafka-interpretáció tendenciáiról alapos ismertetést ad Ludwig D IETZ: Franz Kafka. Metzler, 
Stuttgart, 1990. 135.skk.; Heinz POLITZER: „Problematik und Probleme der Kafka-Forschung." In 
Heinz POLITZER (Hg.): Franz Kafka. Wege der Forschung. Darmstadt, 1980. 

4 5 D . ZATONSZKIJ: Franz Kafka halála és feltámasztása. Nagyvilág 1 9 5 9 / 6 . 9 1 2 . 
4 6 Lásd Max BROD: „Franz Kafkas Glauben und Lehre." In Max Brod über Franz Kafka. Fischer Verlag, 

Frankfurt, 1974. 
4 7 Többek közt Felix WELTSCH: „Freiheit und Schuld in Franz Kafkas Roman Der Pmzeß." In Franz Kafka: 

Kritik und Rezeption. 1924-1938. 122.; Oskar BAUM: „Die Wunder einer unscheinbaren Hölle." I. m. 
161-164.; Willy HAAS: „Kafkas letztes Werk." I. m. 89-92.; W. E. SÜSKIND: „Franz Kafka." I. m. 156-160. 

4 8 Ennek áttekintéséhez lásd Dieter LEMPING: Von Kafka bis Celan. Jüdischer Diskurs in der deutschen Litera-
tur des 20. Jahrhunderts. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1998. 

4 9 Walter BENJAMIN: „Franz Kafka." In Angelus Novus. 781-817.; Walter BENJAMIN: „Franz Kafkáról." 
In uő:/l szirének hallgatása. 140-164. 

5 0 Walter BENJAMIN: A szirének hallgatása. 1 4 6 - 1 5 1 . 
51 Lásd például SÜKÖSD Mihály: i. m. 43 . skk . 
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jós, sem teológus, sem filozófus nem volt, ahogy azt Max Brod buzgalma nyomán 
mintha a Max Brod nézeteit egyébként tagadók is elvárnák."52 

A pszichoanalitikus elmélet alapján is jelentős Kafka-szakirodalom bontako-
zott ki.53 Az álomfejtés, az ödipális konfliktus elméletének bevonása az interpre-
tációba, gyakran a szövegek Freud nyelvére fordítása az angolszász irodalomtu-
dományos diskurzusban volt a legnépszerűbb, de németül is születtek erre építő 
elemzések. Az egyik legelső és legismertebb közülük Hellmuth Kaiser értelmezése54 

A fegyencgyarmaton című elbeszélésről, amelyre a magyar marxista kritika is több-
ször - indirekt módon - hivatkozik. Egyes elbeszélések álomszerűségének magyará-
zata, a Levél apámhoz című írás, illetve az olyan novellák értelmezése, mint Az ítélet, 
Az átváltozás, amelyekben szó esik az apa-fiú-konfliktusról, ideális terepet kínálnak 
a pszichoanalitikus vizsgálódások számára. A pszichoanalízissel szemben ellensé-
ges vagy gyanakvó marxista kritikusok is kénytelenek voltak reflektálni ezekre az 
értelmezésekre. Mátrai László a következőket írja: 

„Való igaz, hogy az álmok és a valóság világa között valamiféle cenzúra működik, csak 
nem úgy, ahogy azt Freud Zsigmond gondolta, hogy ti. 'a tudat ' gyakorol valamiféle 
cenzúrát a ' tudatalatti ' tartalmakon és csak a 'szalonképeseket' engedi szóhoz ju tni . Ép-
pen megfordítva: az álomvilágnak nem a ki-, hanem a bejáratánál működik a cenzúra, 
amely a józan hétköznapi külvilágból csak azt juttatja álombeli reprezentációhoz (kép-
szerű megjelenéshez), ami az adott álom érzelmi-indulati hangoltságának megfelel, arra 
rezonál; a szorongásos álomnak pl. azért nincs soha álmon belüli feloldása, mer t a való-
ságban rendszerint meglevő 'segítő' elemek fennakadnak az imént jellemzett cenzúrán."55 

Mátrai megpróbálja a freudi pszichoanalízist marxista szellemben felülírni, átér-
telmezni, és felhívja a figyelmet arra, hogy az elidegenedés és a neurózis jelensé-
gének vizsgálata szükséges feladat, ennek érdekében pedig sürgős lépéseket kell 
tenni a marxista szociológia és pszichológia részletesebb kidolgozása érdekében, 
mert „a „nehéz kérdésekről nem hallgatni kell, hanem nehéz voltuknak megfe-
lelő nagyobb tudományos lelkiismeretességgel kell őket megválaszolni. Hiszen, 
íme, a Freud-címszó alatt visszautasított problémák most jelent keznek Kafka-cím-
szó alatt..."56 Mihályi Ciábor tanulmányában azzal érvel a freudista magyarázatok 
ellen, hogy Kafka, attól, hogy Freud híve volt, még nem volt neurotikus is egyben, 
vagy ha mégis, akkor „ez a neurózis legfeljebb csak fokozta azoknak a problémák-
nak a gyötrő kínjait, amelyeket nem a neurózis idézett elő nála, hanem azok az 
adott társadalmi körülmények, amelyek közé Kafka beleszületett".57 

5 2 I . M . 1 4 3 . 
5 3 Az idevágó szakirodalom részletes ismertetését lásd Ludwig DIETZ: Franz Kafka. 1 3 8 . 
5 4 Hellmuth KAISER: „Franz Kafkas Inferno. Eine psychologische Deutung seiner Strafphantasie." In 

POLITZER (Hg.): Franz Kafka. 6 9 - 1 4 2 . 
5 5 MÁTRAI László: lobogónk: Kaflca? Kortárs 1 9 6 3 . 1 5 6 2 . 
5 6 I . M . 1 5 6 4 . 
5 7 MIHÁLYI Gábor: Kajka világképe. Kafka és Goethe. Filológiai Közlöny 1 9 5 9 / 3 - 4 . 3 5 5 . 
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A Kafka-olvasatok következő, igen termékeny ága filozófiai szempontokat vett 
alapul az értelmezéskor. Az olvasásnak ez a módja Franciaországban, az egziszten-
cialista filozófiához kapcsolódóan bontakozott ki.58 Egyrészt Kierkegaard, másrészt 
az б és Heidegger filozófiáján iskolázott Camus és Sartre filozófiájára építettek. 
Camus Kafkáról írott esszéje a marxista irodalomtudomány számára is meghatá-
rozó, gyakran hivatkozott szöveg volt.59 Arról pedig szóltunk már, hogy Sartre 
Kafkáról alkotott véleménye60 mennyire meghatározó volt Kafka magyarországi 
megjelentetése és értékelése szempontjából. Kafka bevallottan szimpatizált a 
kierkegaard-i filozófiával: 

„Ma megkaptam Kierkegaard A bíró könyvé-l. Mint sejtettem, esete lényeges különbsé-
gek ellenére is nagyon hasonlít az enyémhez, legalábbis a világnak azon a felén talál-
ható, ahol az enyém. Igazol, mint egy barát."61 

Kafka szimpátiája az „irracionalizmus filozófusa" iránt nyugtalanította a marxista 
irodalomtudósokat. Nem lett volna célszerű olyan szerzőt beemelni a kánonba, 
aki a világot végletes pesszimizmussal szemléli és a lét értelmetlenségét vallja. 
Meg kellett tehát cáfolni, hogy Kafka művei valóban ilyen üzenetet hordoznának. 
Ehhez egyrészt az életmű korszakolásának megoldását választották. Zatonszkij 
szerint: ,A kastély A perhez viszonyítva komoly lépést jelent hátrafelé; nem is cso-
da, hogy az egzisztencialista irodalomtudomány éppen ezt a regényt helyezi az 
író minden más alkotása fölé."62 Hasonló módszerrel élt Sükösd is, amikor korai 
és későbbi szakaszra osztotta Kafka életművét, s kijelentette, hogy Kierkegaard 
hatása csak az első időszakban jelentett meghatározó élményt, a későbbiekben el-
távolodott ettől a felfogástól.63 Camus esszéje használhatóbbnak tűnt a marxista 
kutatók számára, mivel az egzisztencialista filozófiát a remény filozófiájaként 
aposztrofálta, s Kafka regényeiben ugyanezt a reményt látta tükröződni.64 Jávor 
Ottó hasonló okokból érvelt Camus Kafka-értelmezése mellett: 

„A francia kritikusok és gondolkodók egy része Kafkát idézi meg koronatanúként önnön 
nihilizmusának, a lét abszurditásának, a világ kaotikus értelmetlenségének bizonyításá-
ra. De a legkiválóbb köztük elsősorban Albert Camus, többet és fontosabbat fedez föl 
ennél Kafkában. Azt, hogy б is, mint a legnagyobb modern írók és gondolkodók, 
'föllázadt a Semmi' ellen, az élet értelmetlensége ellen, és megpróbál reményt ébresz-
teni egy reménytelen világban."6 5 

3 8 Az idekapcsolódó szakirodalom részletes ismertetését lásd DIETZ: i. m. 137. 
5 9 Albert CAMUS: „Függelék. A remény és az abszurd Franz Kafka életművében." In uő: Sziszüphosz mí-

tosza. Válogatott esszék, tanulmányok. Magvető, Budapest, 318-331. 
6 0 Jean Paul SARTRE: „ A Z idegen magyarázata." In uő: Mi az irodalom? (Válogatta DOBOSSY László, for-

dította NAGY Géza, V Í G H Árpád) Gondolat Kiadó, Budapest, 1969. 184.skk. 
6 1 Naplóbejegyzés 1913. augusztus 21-én, lásd Franz KAEKA: Naplók, levelek. 322. 
6 2 D . ZATONSZKIJ: i . m . 9 1 4 . 
6 3 Kafka-címszó. Világirodalmi lexikon. 5. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 850. 
6 4 CAMUS: i. m . 3 2 8 . 
6 5 JÁVOR Ottó utószavad kastély 1964-es kiadásához. Európa Kiadó, Budapest, 368. 
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Amennyiben a marxista kritika elfogadja Camus interpretációját, az elsősorban 
azért történik, hogy Kafkát megszabadítsák a „radikális pesszimizmus vádja alól, 
útmutató szerepet tulajdoníthassanak neki, s ilyen módon bizonyítsák be, hogy 
Kafka olvasása valóban hasznos tevékenység". A másik felfogás szerint - ehhez 
csatlakozott Mátrai László, Sükösd Mihály, Bárdos Pál is - „az elidegenedés pszi-
chológiai és szociológiai okainak feltárásában a marxisták sokat köszönhetnek (és 
remélhetően sokat is fognak még köszönni) Kafkának, de az okok leküzdésében 
nem őt követve várják a győzelmet, az elidegenedés valóságos alapokainak meg-
szüntetését".66 A történeti-dialektikus megközelítés szempontjából tehát nem vol-
na hiteles az a feltevés, miszerint Kafka a rothadóban lévő polgári világba szület-
ve reménykedhetett a változásban, fontossága nem az útmutatásban, hanem - egy 
művész „hamis tudat"-tal csak ennyit tehet - az emberi lét egészének tükrözésében 
rejlik.67 A végkövetkeztetés ismét az, akárcsak a freudi pszichoanalízissel kapcso-
latban, hogy a szocializmus társadalomfelfogása és a kapitalista társadalom világlá-
tása nem helyezhető egymás mellé, nem képezheti vita alapját; egyén és közösség 
viszonya egészen másként értelmeződik. Következik ebből, hogy az egzisztencia-
lizmus Kafka mellett szóló érvei nem bírhatnak bizonyító érvénnyel a marxista 
irodalomtörténet számára, hiszen „aki lemond a kafkai életmű társadalmi-törté-
nelmi tartalmának elemzéséről, az minden marxista esztétika alapvető igényéről 
mond le".68 

A magyar Kaflia-recepció történetének főbb vonalai 

Mint ismeretes, az első magyar nyelvű Kafka-szöveg közlését Márai Sándor nevé-
hez köthetjük,69 a hazai kritikai viszonyulást pedig, néhány korai ismertetéssel 
párhuzamosan, elsősorban Lukács György írásai alapozták meg. Németh Andor 
írt ugyan egy több mint kétszáz oldalas Kafka-monográfiát, de mivel ez a dolgo-
zat csak francia nyelven, Franciaországban jelent meg, nem volt különösebb ha-
tással a magyar kritikára. Nem így Lukács György művei (gondolok itt elsősorban 
a Kafka és Thomas Mann prózáját összevető írásra, de tágabb értelemben ide tar-
toznak az expresszionizmust bíráló, valamint a regény műfaját és a realizmus prob-
lematikáját tárgyaló szövegek is). Kafka megítélése Lukácsnál korántsem egyértel-
mű; bár egy összehasonlításban, melyben a realista prózahagyomány állna a másik 
oldalon, könnyűnek találtatik, mégis érdemes arra, hogy az esztéta hosszasan ér-
tekezzen a kafkai prózáról. Részben Lukács szövegei révén, valamint az európai 
kritikai hagyomány nyomán Kafkának és regényeinek számos szabad vegyértéke 
marad, amelyhez aztán a továbbiakban kapcsolódni lehet. A következő évtizedek 

6 6 MÁTRAI: i . m . 1 5 6 7 . 
67 I. m. 1569. 
68 I. m. 1566. 
6 9 GYÖRFFY Miklós utószava. In Franz KAFKA: Naplók, levelek. 7 6 3 - 7 6 4 . 
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Kafkával foglalkozó, kritikai tárgyú szövegeinek nagy része a lukácsi értelmezé-
sekhez nyúl vissza, alátámasztva, avagy cáfolva annak eredményeit. 

A szocialista kultúrirányítás a kijelölt politikai utópia elérését sürgető irodalmat, 
avagy - profánabb megközelítésben - a fennálló rendet legitimáló irodalmat tá-
mogatta. A mozgókép mellett az irodalom volt az a médium, amelynek jelentős 
volt legitimációs hatékonysága, gondoljunk csak az iskolai irodalomoktatás lehe-
tőségeire.70 A marxista ideológiát terjeszteni hivatott irodalomtörténeti konstruk-
ció, mint láttuk, éppoly teleologikus, mint az általa leváltott elbeszélések. Fogalmi 
magja, egyben értékrendjének csúcsa a realizmus. A realizmusfogalom segítségével 
vált lehetségessé egymástól igencsak különböző szerzők integrálása egy, a koráb-
biaktól markánsan eltérő irodalomtörténetbe.71 

A kánon bővítése és modernizálása az ötvenes évek második felében vált lehető-
vé és sürgetővé. A keretek kitágítása ahhoz az interpretációs bravúrhoz hasonlít-
ható, amelyet korábban a realizmusfogalomnak a klasszikusokra való kiteijesztése-
kor Lukács György hajtott végre. Mindkét esetben addig reakciósnak ítélt szerzők 
kerültek be a kánonba. Kafka műveinek mint a modern polgári irodalom ismert 
és elismert alkotásainak kanonizálása is erre az időszakra esett. 

A magyar kultúrpolitika számára problémás életművet annak egyik első marxista 
értelmezője, Lukács György sem tartotta egyenrangúnak a nagy realista szerző-
kével. Nem osztotta viszont azt a nézetet, miszerint Kafka művei egy olyan beteg, 
önmagából kifordult világot mutatnának be, amely elrettentő példaként szolgálhat 
a polgári társadalomról. Művek iránymutatását ugyanis nem tartotta lényegesnek, 
ennek a kérdésnek a feszegetését meghagyta a szocialista realizmusnak, amelytől 
б maga elhatárolódott. Azt tehát, hogy Kafka művei azért nem lehetnek megfe-
lelők a marxista kultúrpolitika számára, mert nem mutatnak kiutat az általuk 
részletesen bemutatott, bizarr és nyomasztó világból, nem osztotta. Kafka hibájául 
elsősorban azt rója fel, hogy műveiben „a világ a transzcendens Semmi allegóriá-
ja" lesz,72 és így, bármennyire különböznek is ábrázolási eszközei az avantgardistá-
kéitól, lényegét tekintve mégiscsak hozzájuk áll közelebb. Lukács megfogalmazása 
értelmében ugyanis: „Ha az író a valóságnak arra a megfogására és ábrázolására 

7 0 A népi demokráciában pedig, mint tudjuk, az irodalom közös üggyé válik, következésképp szinte 
bárkinek lehet beleszólása az irodalomba: „az irodalomtörténet vitás kérdéseit nem dönthetik el 
egyedül az irodalomtörténet úgynevezett szaktudósai. Ebből a munkából a kritikusoknak, az íróknak, 
a politikusoknak, a publicistáknak, nyelvészeknek és a pedagógusoknak is ki kell venni a részüket." 
LUKÁCS György: „A realizmusról van szó." In Л realizmus problémái. Athenaeum, Budapest, 1948. 3. 

7 1 „Minél nagyobb egy művész, annál eredetibb, annál markánsabb egyéniség. S ha ráadásul külön-
böző nemzeti irodalmak íróit vetjük össze, még nyilvánvalóbb különbözőségük. Ennek ellenére 
mégis találunk valami közös vonást Balzacnál és Dickensnél, Novalisnál és Chateaubriand-nál, 
Tolsztojnál és Flaubert-nél. És ha ez a közös vonás nem volna, akkor nem beszélhetnénk irodalom-
történetről, csupán írók névjegyzékéről." ZATONS/.KIJ: Franz Kafka és a modernizmus problémái. (Fordí-
totta Sz. H Ö C K E R Krisztina) Kossuth Kiadó, Budapest, 1 9 6 7 . 6 . 

7 2 LUKÁCS György: „Franz Kafka vagy Thomas Mann." In uő: Világirodalom. II. Gondolat Kiadó, Buda-
pest, 1970. 230. 
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törekszik, amilyen valóban, más szóval, ha valóban realista, akkor a valóság objek-
tív totalitásának problémája döntő szerepet játszik - tekintet nélkül arra, hogyan 
fogalmazza azt meg az író."73 

Lukács György több szövegében is előkerül a Kafka-problematika. Lichtmann 
Tamás szerint „a problémafölvetés semmiképp sem periférikus, mert Kafka, illetve 
Musil interpretációja az életmű adott pontján a lukácsi esztétika és kultúrpoliti-
ka közepébe vág".74 Lichtmann megjegyzését két szempontból is lényegesnek és 
találónak látom. Egyrészt mert - ahogyan annak egyébként ő maga is hangot ad 
a későbbiekben - Lukács itt kifejtett esztétikai elvei nagyban megszabják a későb-
bi évtizedek Kafka-recepcióját a marxista irodalomtudomány területén, másrészt 
mivel felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy ebben az időszakban egy irodalmi 
művel kapcsolatban megszólalni nyilvánvalóan egészen mást jelentett, mint amit 
ma értünk rajta; önálló, politikától független irodalmi diskurzus nem létezik, az 
irodalom szükségszerűen átpolitizált. Még pontosabban: a tét nem az irodalom, 
vagy legalábbis nem elsősorban az irodalom. 

Esztétika és világnézet ütköznek itt, és nem kétséges, hogy nem az esztétika kerül 
ki győztesen ebből az ütközetből.75 A hazai befogadást hosszú időn keresztül leg-
kevésbé sem Kafka írásainak esztétikai minősége, irodalmi értéke határozza meg. 

Lukács utal arra, hogy a magát tudományosnak nevező irodalom nem tesz mást, 
mint hamis ideológiákat gyárt annak érdekében, hogy védelmezze a saját reakciós 
érdekeit. Lukács rámutat a polgári irodalomtudomány kultikus jellegére, igyek-
szik leleplezni azt, lebontani az irodalmi szövegekről a tizenkilencedik század óta 
rárakódott értelmezési keretet, és egy más, általa igazinak tekintett keretbe he-
lyezni a tizennyolcadik század óta keletkezett magyar és világirodalmi irodalmi 
műveket. A cél tehát a magyar irodalmi korpusz újraolvasása, ezúttal helyes mód-
szerek birtokában való (azaz a marxista esztétika szellemében történő) újraolva-
sása, a kritikai művek felülírása, vagy még inkább talán teljesen figyelmen kívül 
hagyása, és egy új értelmezési paradigma bevezetése, valamint a marxista iroda-
lomtudományban való meggyökereztetése volt. 

Lukács egy 1948-ban tartott előadásában,76 amelyben kifejtette, miért és meny-
nyire fontos feladat az irodalomtörténet revíziója, a világirodalom kérdésére is kitért. 
Annak a később sokat vitatott nézetének adott hangot, miszerint nem az fontos, 

7 3 LUKÁCS György: A realizmusról van szó. 290. 
7 4 L ICHTMANN Tamás: „Lukács György 'Kafka-pere'. Kafka, Musil, Döblin és Lukács." In Lukács György 

irodalomelmélete. A Pécsi Akadémiai Bizottság székházának 1985. március 19-től 21-ig megtartott 
emlékülés előadásainak anyaga. (Szerkesztette N E M E S István) MTA PAB, Pécs, 1985. 79. 

7 5 „A harcban Lukács választani kényszerül; mivel nézete szerint a maixizmusnak joga, sőt kötelessé-
ge magasabb rendűnek értékelni a forradalmi, demokratikus, közéleti, vagyis realista hagyományt 
a világnézeti irracionalizmussal szemben, még ha annak esztétikai magasrendűségét elismeri is, in-
kább feláldozza az avantgarde forradalmi szárnyát is [...] mint a polgári demokratikus realizmust, 
mert ez utóbbit hatékonyabb szövetségesének sejti..." L I C H T M A N N Tamás: i. m. 79-80. 

7 6 LUKÁCS György: Az irodalomtörténet revíziója és az irodalomtanítás. Lukács György előadása a Pedagógus 
Szakszervezet Oktatási és Kulturális Osztályának 1948. október hó 28-án tartott irodalmi ankétján. 
A Magyar Pedagógus Szakszervezet Oktatási és Kulturális Osztályának kiadása, Budapest, 1948. 
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hogy mely országok irodalmával foglalkozunk, ennél differenciáltabb látásmódra 
van szükségünk: „Nem nyugatról és keletről, hanem haladásról és reakcióról van 
szó.'"77 Az irodalom - ez derül ki Lukács előadásából - harctérré válik, ahol le kell 
győzni az ideológiai téren támadó reakciós ellenséget. Az irodalmat tehát a tár-
sadalom ügyévé kell tenni, ne a tudósok szobáiban dőljenek el az irodalom nagy 
kérdései, ellenkezőleg, váljanak a kollektíva közös megoldásra váró problémájává: 
„Az irodalom nem elszigetelt jelenség, hanem szorosan összefügg a társadalom 
fejlődésének kérdéseivel.'"78 Ezt a gondolatmenetet fűzi tovább Lukács előadásá-
ban, amikor kifejti, hogy politika és irodalomtörténet, társadalom és irodalom 
kérdései elválaszthatatlanok, így az irodalomtörténet revíziója a szocializmus épí-
tésének fontos kérdése.79 

Ahhoz, hogy egy szerző bekerülhessen a szocialista irodalom diskurzusába, tel-
jesülnie kellett annak a feltételnek, hogy művei bizonyos kritériumok alapján integ-
rálhatók legyenek a haladó irodalmi alkotások közé. Ehhez pedig elsősorban arra 
volt szükség, hogy az adott mű megfeleljen a realizmusról alkotott képnek - ami 
tulajdonképpen még Lukács esetében is állandó változásban volt80 - , illetve hogy 
szembehelyezkedjen a „reakciós, pesszimista, nihilista, az emberi baladást tagadó 
világnézetekkel".81 Bár Lukács György nézeteit újra meg újra számos kritika érte 
(többek közt éppen a haladás és reakció küzdelméről alkotott elméletét is), a ma-
gyar irodalomkritikai diskurzust tanulmányai és esszéi alapvetően befolyásolták. 
Sükösd Kaíka-monográfiája82 például kimondatlanul is folyamatosan Lukáccsal 
vitatkozik, amikor megkísérli kijelölni a szerző helyét a világirodalomban, illetve 
vizsgálni a jelentőségét a marxista irodalomtudományon belül. 

Lukács a róla írott legfontosabb és egyben leghosszabb írásában azzal a Thomas 
Mann-nal hasonlítja össze Kafkát, akit kora legnagyobb realista regényírójának 
tart.83 Kafka-értelmezését a későbbiekben ellátja ugyan rövidebb kiegészítések-
kel, többek közt az expresszionizmus- és a realizmus-vita részeként megszületett 
írásokban, tovább árnyalva ezzel a Kafkáról kialakított képet,84 mégis a legalap-
vetőbb megállapítások már itt készen állnak. Míg Thomas Mann egyértelműen 

7 7 1. m. 11. 
7 8 I. m. 3. A kijelentést a Megnyitó beszédben olvashatjuk (szerző megjelölése nélkül). 
7 9 „Látszólag áttértem eg)' politikai kérdésre, ez a politikai kérdés azonban irodalomtörténeti kérdés 

is, mert megszünteti a mi irodalomtörténetünkben nyugat és kelet elválasztását. Ha arról beszélek, 
hogy irodalomtörténeti kérdés ez, az azt jelenti: hogyan viszonylunk egyfelől Sartre-hoz, Malraux-
hoz és társaihoz, és a másik oldalon Aragonhoz és a francia ellenállási mozgalom kiváló költőihez." 
I. m. 11. 

8 9 Lukács realizmus-felfogása tulajdonképp már a harmincas években kész, megszilárdult koncepció, 
azonban a kultúrpolitikai és ideológiai változásoknak megfelelően újra és újra módosítani kénysze-
rül ezen. A Lukács nézetei és személye körül kialakult vitákról részletesen lásd Л Lukács-vita. (Szer-
kesztette A M B R U S János) Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1985. 

8 1 LUKÁCS György: i- m. 9 . 
8 2 SÜKÖSD Mihály: i. m. 
8 3 LUKÁCS György: Franz Kafka vagy Thomas Mannt 224-266. 
8 4 LUKÁCS György: Az ész trónfosztása: Az irracionalista filozófia kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. 
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elősegíti az irodalom fejlődését, Kafkával kapcsolatban számos fenntartása van 
Lukácsnak. A realizmus Lukácsnál nem a részletek realizmusa. Kafka elbeszélői 
technikája kapcsán figyelmeztet a következőre: 

„[Kafkánál] a legvalószínűtlenebb, a legirreálisabb is valóságosnak tűnik a részletek ki-
dolgozásának szuggesztív igazságereje révén. [...] Az egyes részletek kidolgozásának rea-
lizmusa teszi lehetővé, hogy Kafka művének egésze a paradoxia, az abszurditás erejével 
hat. Semmiképpen sem beszélhetünk tehát az antirealizmus egyenes vonalú érvénye-
süléséről, hanem a részletek realizmusa a szó szoros értelmében a visszájára fordul, a vi-
lág realitásának tagadásában csúcsosodik ki, s a mű megformálásának egésze, összefüg-
gése és felépítése erre a tagadásra irányul."85 

Ezzel a kijelentéssel Lukács, annak ellenére, hogy jól látja a köztük lévő különb-
ségeket is, Kafkát az avantgárd mellé helyezi, és ezzel egy hanyatlónak ítélt ha-
gyományba illeszti, amely a felbomló naturalizmustól az impresszionizmuson és 
az expresszionizmuson át a szürrealizmushoz vezet, s az irodalom holtvágányát 
jelenti. Kafka éppúgy, mint az avantgárd szerzői - nem képes a valóság objektív 
totalitásában való megjelenítésére. Részletábrázolása csak megszünteti a világ va-
lóságos egységét, a transzcendentális semmit mutatva be ezzel. Olyan perspektí-
vát alkalmaz, amely lehetetlenné teszi a társadalomkritikát. 

„Itt csak az a fontos, hogy vajon a világ megformált képében, az objektív valóság mű-
vészi kifejezésében a káosz, a káosznak megfelelő magatartási formák, a teljes elveszett-
ség, kétségbeesés és szorongás lesznek-e a fő mozzanatok, vagyis az emberi bensőségnek 
éppen azok a gondolati és érzelmi tényezői, melyeknek előtérbe kerülése a fasizmus és 
a h idegháború propagandájának sikerét biztosítja."86 

Ha útmutatást nem vár is az íróktól, de állásfoglalást mindenképp, s ahhoz, hogy 
a haladó szerzőkhöz soroljon valakit, feltétlen elhatárolódást az irracionalitás fi-
lozófiájától. A szorongás, a káosz Lukácsnál az avantgárd jellegzetes jegyei, egy 
szélsőséges szubjektivizmus attribútumai, ezek pedig nem egyeztethetők össze a 
haladó realista irodalommal. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Lukács ne 
becsülte volna Kafkát, az írót, mindössze arról van szó, hogy nem tartja beilleszt-
hetőnek az irodalmi fejlődés folyamatába. 

„...kevés író van, aki olyan eredeti és elemi módon fogná fel és adná vissza a világot, 
akinél olyan mélyről fakadna a csodálkozás a világ sosem látott egyszeriségén, mint nála. 
Ma, amikor a kísérletező és sematizáló rutin uralkodik az írókon és olvasókon, kivált-
képp erőteljes benyomást tesz az az írói lendület, amellyel a világnak ütközik. Költé-

8 5 LUKÁCS György: Franz Kaflia vagy Thomas Mann. 2 2 7 - 2 2 8 . 
8 6 I . M . 2 4 0 . 
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szetének intenzitását tovább fokozza, hogy nemcsak művészi magatartásában van meg 
ez a ma már oly ritka nyíltság, hanem kifejeződik művei világának egyszerűségében és 
magától-értetődóségében is."87 

Az írói nagyságnál a kritikai realizmus érvei erősebbek. Arra a kérdésre, hogy 
„Franz Kafka vagy Thomas Mann? A dekadencia művészi izgalmai vagy a kritikai 
realizmus életigazsága?",88 Lukácsnál egyszerű a válasz. A későbbi marxista recep-
cióban a kérdésfeltevés is árnyaltabbá válik. 

Kafka életművének integrálása a szocialista irodalomba a keleti blokk többi or-
szágában is a Sztálin halála utáni időszakban kezdődik meg.89 Eltekintve a korai 
Márai-féle közléstől, Kafka műveit az ötvenes évek második felétől kezdve adják 
ki magyarul. A nyomukban megjelenő értelmezések részben a lukácsi, részben 
pedig a nyugati recepció hagyományaihoz kapcsolódnak. Az elutasítást és mellő-
zést követő újraértékelésben fontos a Kafka-jelenség, a „kafkai" felülbírálata és az 
életrajz átértelmezése is. Kalkát olykor forradalmárként, máskor a kapitalista tár-
sadalom elnyomott és megnyomorított mártírjaként, az idegenség érzésétől szen-
vedő íróként tárgyalják, s ebben a beállításban már könnyen kiemelhető a polgá-
ri irodalom halmazából. Ennek az átértékelésnek volt fontos színhelye az 1963-as 
liblicei konferencia,90 ahol a szocialista realizmus sztálinista hagyományaival szem-
ben egy másfajta, Kiss Endre által neomarxistaként91 aposztrofált irodalmi esztéti-
ka szellemében hangoztak el az előadások. A konferencia nemcsak Kafka, hanem 
általában a modern nyugati prózairodalom hazai befogadására is hatást gyakorolt.92 

„Szükségünk van Kafkára. Nemcsak azért, mert nagy költő, és a szocialista világnak 
egyetlen ilyen rangú költőről sem szabad lemondania, hanem mert a modern világ prob-
lémáiról való szenvedélyes gondolkodásra ösztönöz."9 3 

A szövegrészlet kiáltványszerűsége sejtetni engedi, hogy többről volt szó, mintsem 
egy mellőzött monarchiabeli szerző újrakiadásának szorgalmazásáról. Kafka reha-
bilitálása ugyanis megnyitja az utat a modernizmus további jelentős szerzői előtt is. 

8 7 I. m. 253. 
8 8 I. m. 268. 
8 9 Csehországban például Kafka neve sokáig a betiltott szerzők listáját gyarapította, erről bővebben lásd 

DEÁK Katalin: Franz Kafka a cseh irodalomban. Kafka Prágája - Prága Kafkája, http://www.hhrf.org/ 
szabadujsag/szemle/isz0411 .htm 

9 0 A liblicei konferencia magyar visszhangjáról, kérdésfelvetéseinek összefoglalásáról bővebben lásd 
RÁKOS Péter: Kafka-konferencia Prágában. Nagyvilág 1963/8. 1272-1275.; Marxista irodalomtörténészek 
vitája Kafkáról és a realizmus kérdéseiről. Nagyvilág 1963/10. 1559-1561.; A Kafka-kérdés magyar vissz-
hangja. Nagyvi lág 1963/12. 1 9 1 4 - 1 9 1 7 . 

91 Kiss Endre: i. m. 
9 2 Lásd SLIKÖSD Mihály: i. m. 153., valamint Kiss Endre: i. m. 52. - mindketten kitérnek a XX. Kong-

resszuson bekövetkezett ideológiai váltásra, és ennek az irodalomtudományra, illetve a Kafka-recep-
cióra gyakorolt hatására. 

9 3 Ernst FISCHER: „Kafka." In Parttalan realizmus? (Szerkesztette és fordította LAKUK Pál et AL.) Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1964. 201. 
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Franz Kafka nagy író. Ez a kijelentés Ernst Fischer számára megkérdőjelezhe-
tetlennek tűnik. Kafka nagyszerűségének eme evidenciája, a nyugati irodalom-
kritika értékelésének átvétele legkevésbé sem volt magától értetődő, a vasfüggö-
nyön innen ugyanis ekkoriban még nem igazán találunk példát a modernizmus 
szerzőinek kritikátlan elismerésére. Fischer előadásszövegének kezdőmondatai94 

rávilágítanak arra, hogy mi akadályozta eddig a nyugati polgári irodalom been-
gedését az olvasásra érdemes irodalmi alkotások közé. A marxista irodalomtudo-
mány számára megoldandó feladat tehát Kafka és a többi szerző visszaszerzése a 
nyugati polgári világtól, amely persze félreértelmezi és bitorolja azt. A Kafka-
életnrűvet „meg kell tisztítani" a legendáktól. 

„Auf Max Brod jedoch geht auch das Ur - Übel aller Kafka - Interpretationen zurück, 
nämlich die unmittelbare Übersetzung der dichterischen Bilder in die Sprache der Theo-
logie, der Philosophie oder der Psychologie und die damit zwangsläufig verbundene 
Verflachung ihres dichterischen Werts. Max Brod hat aus dem Werk Franz Kafkas Prog-
ramm-Musik gemacht" 9 5 

- foglalja össze Politzer a Kafka-értelmezések problémáját. 
Nem a Brod-féle értelmezési hagyomány az egyetlen és legfontosabb, amelytől 

a konferencia résztvevői szerint meg kell szabadulni. Az a tény, hogy a konferen-
cia legfontosabb kérdése az, vajon realista-e Franz Kafka, arra enged következtet-
ni, hogy a rendezvény valódi célja sokkal inkább leszámolni a lukácsi, a hatvanas 
években már szűknek érzett „kritikai realizmus"-fogalommal, továbbá meghalad-
ni a szocialista realizmust, amely szintén olyan korlátokat szabott az irodalomra, 
amely lehetetlenné tette az irodalmi fejlődést. Fischer szerint - aki a konferencia 
legradikálisabb felszólalását jegyezte - legalábbis ez a feladat. A konferencia ta-
nulságait levonva a következőket írja: 

„Az álláspont egymaga mit sem számít. Akinek rossz a szeme, jobb szemszögből is keve-
sebbet lát, mint a j ó szemű rosszabb szemszögből. A nagy tehetség a mellékesben is felis-
meri a lényeget, míg a kifogástalan elveket valló, feddhetetlen gondolkodású mintagyerek 
részint nem veszi észre a lényeget, részint lényegtelenné redukálja, leegyszerűsíti."96 

Nem félrehallható a kritika, amely a lukácsi realizmusfogalmat éri. Fischer a néző-
pont helyett az írói tehetséget kívánja legfőbb mércévé tenni. Azok az értelmezők 
viszont, akik kizárják ezeket az „irodalmi fenegyerekeket" a marxista irodalmi dis-

9 4 „E Kafka-konferencia jelentősége messze túlterjed Csehszlovákia határain. A kastély, amelyben ösz-
szegyűltünk, valamilyen legendás West-West grófé volt. Az intézménynek, amely ma itt székel, nem 
szándéka, hogy valamilyen megközelíthetetlen Ost-Ost képviseletében szerepeljen. Napjainkban 
arról van szó, hogy minden területen őszinte dialógus fejlődjék ki a Nyugat és a Kelet között. E dia-
lógus egyik témája Kalka is, a nagy lázadó költő, akit mi, marxisták túl hosszú ideig engedtünk át 
a polgárságnak. Mulasztásunkat jóvá kell tennünk." Ernst FISCHER: Kajka. 1 9 1 . 

9 5 POLITZER: Problematik und Probleme der Kaßa-Forschung. 216. 
9 6 Ernst FISCHER: „Harc Kafkáért." In uő: Korszellem és irodalom. Gondolat Kiadó, Budapest, 1 9 6 6 . 1 0 3 . 
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kurzusból, „ha nem is expressis verbis, de értelem szerint kisajátítják a dekaden-
cia számára korunk összes rangosabb, nem marxista íróját".97 Azok az alkotások, 
amelyek képesek rámutatni a kor jelentős problémáira, és ezzel hozzájárulnak a 
kapitalista világ aláaknázásához, még akkor is jelentős irodalmi alkotásoknak bi-
zonyulnak, ha pesszimizmust, kétségbeesést árasztanak magukból. A liblicei kon-
ferencia egyik tanulsága tehát, hogy Kafka j ó megfigyelő és tehetséges író lévén 
szociológiai szeizmográfként funkcionál, értéke abban rejlik, hogy képes volt 
mintegy öntudatlanul megfogalmazni a szétesőben lévő társadalom problémáit, 
így értékes tanulságokkal szolgálhat a szocialista olvasóközönség számára, ha kö-
vetni nem is kell. 

Sükösd Mihály monográfiája98 az első hosszabb terjedelmű összefoglaló munka, 
amely Magyarországon Kafkáról megjelent. A kötet a liblicei konferencia utáni 
konszenzust hivatott képviselni: Sükösd szerint „A marxizmuson belül ma Kafka 
írói nagyságát úgyszólván senki sem vitatja; a polémia életművének jellegéről és 
aktualitásáról zajlik". 

A kongresszuson abban is megegyeztek, hogy „Kafka fecske volt és nem dene-
vér", azaz a hanyatló kapitalista társadalom nem szükségképp szül megalkuvó, 
dekadens művészeket, a nagy művészek kiemelkednek saját társadalmi közegük-
ből, s értékes művek létrehozására lehetnek képesek.99 Sükösd monográfiájában 
megkísérli Kafka alakjának demisztifikálását, elveti vele kapcsolatban az olyan 
értelmező jelzők használatát, mint jós, próféta, teológus, filozófus, helyette a „naiv" 
kifejezést használja, amikor Kafka írásait mint szociológiai diagnózisokat állítja 
be. A lukácsi állásponttal szemben védelmébe veszi a kafkai életművet. Ahogyan 
Kafka nem próféta, úgy nem is filozófus, nem szükséges ismernie Mara elméletét 
az elidegenedésről100 ahhoz, hogy detektálja magát a jelenséget a társadalomban. 

Ekkor történik meg végre Kafka beemelése a valódi (realista) írók társaságába, 
ekkor tisztázódik a korábbi vádak (irracionalizmus, pesszimizmus) alól. Olyan 
„realisták" közé emeli Kafkát a tanulmányíró, mint Shakespeare, Tolsztoj vagy 
Balzac, azaz hivatalosan is a marxista kánon részévé avatja. Álláspontját ráadásul 
ideológiai érvek mellett esztétikai alapon is megkísérli alátámasztani. 

A Kafka-képet azonban nemcsak a pesszimizmustól, az irracionalizmustól stb. 
kellett megtisztítani, hanem azt a vádat is el kellett felőle hárítani, miszerint pró-
zája csak technikájában, csak formailag jelent újítást. Egyébként egy polcra kel-
lene helyezni Kafkát Prousttal és Joyce-szal, akikkel szemben szintén elhangzanak 
ezek a vádak, s akik a szocialista irodalom számára ekkor még nem feltétlenül je-
lentenek követendő példát. Sükösd a felszín és mély ellentétpárt használja annak 

9 7 I . Ш . 1 0 7 . 
9 8 SÜKÖSD Mihály: i. m. 
9 9 Lásd.4 Kajka-kérdés magyar visszhangja. 1914-1917. 

100 „Kafka bizonyára meglepődött volna, ha valakitől azt hallja, hogy mitológiája szépen bizonyítja 
Marx elméletét az elidegenedésről." SÜKÖSD Mihály: i. m. 1 4 3 . 
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szemléltetésére, miben is különb Kafka a másik két szerzőnél.101 Ezekután nyil-
vánvaló, hogy Kafka nem lehet tagja ennek a kétes értékű modernista, újító tár-
saságnak, a legfőbb értéke korántsem a regénytechnikai sajátosságokban rejlik, 
amelyeket - így Sükösd - „eltanulni formai és technikai értelemben nem nehéz. 
[...] Megteremteni egy ravaszul elvont senkiföldjét, delejezett figurákkal benépe-
síteni, kiszámítottan titokzatos jelképek atmoszférájába göngyölni e kreációt: isko-
lai feladat a mesterségét megtanult modern prózaírónak".102 

A tanulmány kísérletet tesz arra, hogy Kafka helyét a kibővített marxista kánon-
ban a szövegek interpretációjának segítségével stabilizálja. A kanonizáció követ-
kező lépésében összehasonlító elemzések mutatják ki a szerzőnek a magyar iroda-
lomra gyakorolt hatását, folytonosságot és egységet teremtve ezzel a magyar és a 
világirodalom realista művei között, felvázolva és demonstrálva a klasszikusoktól 
a kortárs irodalom felé mutató fejlődést.103 

A történeti és kortársi összehasonlítás azt szolgálja, hogy Kafkát a hasonlósá-
gok felmutatásával olyan megkérdőjelezhetetlen értékű író-szentségek mellé helyez-
ze, mint a már említett Goethe, Shakespeare, Thomas Mann, Swift, Gogol, Dickens 
és még sorolhatnánk a nagyrealista kánon szerzőit. A módszert, a szerző más, el-
ismert és tekintélyes szerzők mellett való elhelyezésének gesztusát, akárcsak a 
szerzői életrajz újraalkotását célzó kísérleteket, előszeretettel alkalmazza az iro-
dalmi kultuszteremtés.104 Az összevetés másik célja mások kizárása ebből az il-
lusztris társaságból, gondolok itt a Kafka-epigonoknak bélyegzett szerzőkre, ez a 
törekvés megfelel a korabeli kultúrpolitika elvárásainak is.105 Ezek a Sükösd által 
is említett szerzők, Beckett és Dürrenmatt „egy gátlástalan nyelvi szemantika ab-
szurd síkjára" csúsztatják az irodalmat, a „kafkai világ racionális meghatározott-
ságát végletes leszámolással fordítják a következetes semmibe, az irodalom nyel-
vén a gyötrően unalmasba". Más tanulmányok ide sorolják továbbá Ionescót, Frischt 
is, tehát az abszurd irodalom legismertebb képviselőinek jó részét.106 Ami a ta-

101 „Gyakran találkozhatunk a ködös értelmű 'modernizmus' olyan felfogásával, amely a prózában 
Kafka, Joyce és Proust nevével jelöl egy gyanús korkezdetet. Holott a három életmű alaposabb 
vizsgálata a felszíni hasonlóság mögött meggyőzően bizonyítja az alapvető különbségeket. Joyce, 
mai szemmel olvasva, alig több irodalomtörténeti dokumentumnál, az Ulysses regénytechnikai la-
boratórium, amelyből sokan sok mindent hasznosítottak." SÜKÖSD Mihály: i. m. 1 4 6 . 

102 Uo. 
10:1 Hasonló kísérlet például Kafka esetében EGRI Péter tanulmánya: Kafka- és Proust-indítások Déry mű-

vészetében. (Déry modernsége) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. (Modern Filológiai Füzetek 9.) 
104

 A kultusztörténeti módszerekről lásd DÁVIDHÁZI Péter: i. m.; Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. 
(Szerkesztette TAKATS József) Kijárat Kiadó, Budapest, 2 0 0 3 ; SZILASI László: A selyemgubó és a bonczoló-
kés. Osiris-Pompeji, Budapest-Szeged, 2 0 0 0 . 

1 0 5 „Tudomásunk szerint az Európa és a Magvető Könyvkiadó az utóbbi időben egyre intenzívebben 
foglalkozik néhány vitatható XX. századi polgári író, de mindenekelőtt Franz Kafka, James Joyce 
és Robert Musil műveinek felülvizsgálatával. [...] Abban nyilván már eleve megállapodhatunk, 
hogy azokat a kisebb jelentőségű írókat, akik lényegében csak az említettek epigonjai voltak, a 
könyvkiadásnak nem kell figyelembe vennie." Feljegyzés Köpeczi elvtársnak. Bakcsi György, Tóth 
Gyula, Budapest, 1963. május 18. In írók pórázon. 215. 

106 A kafkai életérzés letagadása az imperializmusban elméleti zsurnalisztikához, a művészet területén 
giccshez vezet - írja Hermann István - , „a modorosság hozza létre a Kafka-sztrofikus irodalmat és 
gondolkodásmódot, a legszélesebb körökben hódító epigon sznobizmust és sznob epigonizmust". 
H E R M A N N István: A polgári dekadencia problémái. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1 9 6 7 . 1 2 . 
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nulmány írója szerint Kafkát kiemeli közülük, az „élményeinek megszenvedett-
sége", „nyomasztó hitele".107 

A realista művek legfőbb jellemzője a valóságtükrözés. A kérdésre, hogy vajon 
beilleszthető-e a 19. század nagy realista művei mellé egy, a formájában, elbeszélés-
módjában a többitől oly nagyon elütő regény, egyértelmű igennel válaszol. Szerin-
te ugyanis a mitizálás eszközével bemutatott világ még ugyanaz a hiteles valóság, 
amelyet Balzac vagy Stendhal megrajzolt. 

A realizmus egzakt meghatározására, definiálására a számos példa felsorolásán 
kívül nem történik kísérlet, valamennyire következtetni lehet azonban az interpre-
táció során tett némely kijelentésből, miben is látja a tanulmányíró a realizmus 
lényegét. Az Amerika például, többek között, azért nem j ó regény (pontosabban: 
„nem remekmű", „bevezetés és értelmezés a későbbi művekhez"),108 mert az isme-
retanyag hiánya hiteltelenné teszi, így Sükösd inkább iíjúsági regényként jósol 
számára jövőt. Parabolisztikus írásai közt keveset tart értékesnek, mert „a parabola 
nagy víziója csak nagy gondolatból támadhat, s Kafkának, világképe egyoldalú-
sága, befejezhetetlensége folytán csak kevés ilyen gondolata volt".109 Kafka élet-
műve Sükösd értelmezése szerint azért igazi epika, mert a képzeletet hitelesíti a 
külső valóság anyaga, amelyből bőven kijutott neki,110 a groteszk részletek pedig 
nem csupán ötletek nála, hanem egy teljes világrend megjelenési képei.111 Mind-
ezek nagyjából azt a felfogást tükrözik, hogy a realizmus fogalma nem korhoz és 
stílushoz kötött, formai szempontok alapján nem meghatározható. Ami egy alko-
tást realistává tesz, az a világ összetettségében való hiteles ábrázolásának képessé-
ge, az pedig, hogy mi is tesz egy világábrázolást hitelessé, közelebbről továbbra 
sem definiált. A legtöbb utalás szerint mégis leginkább a szerző személyében és 
szűkebb környezetével, valamint korának társadalmával való kapcsolatában kísér-
li fellelni a hitelesség kritériumait. Ebből egyértelműen következik, hogy mind 
Sükösdnél, mind Fischernél és Garaudynál az értelmezés fontos részét adja a 
szerzői életrajz vizsgálata. 

Franz Kafka integrálása a marxista irodalmi kánonba elsősorban a Franz Kafka 
nevű szerző elfogadtatását jelenti, akiről számos más fontos tény mellett elmondha-
tó, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában él, német nyelven ír, zsidó származású, 
a Munkás-Baleset Biztosító Intézet alkalmazottja. Az általa írt szövegek kritikus 
értékelésére csak a szerző történeti koordinátáinak megadása, illetve a társada-
lomban elfoglalt helyének minél pontosabb behatárolása után kerül sor. Ezt az el-
járást - túl azon, hogy az irodalmi szerzők kultikus megközelítésének, korszakok-
tól függetlenül, nagy hagyománya van - magától értetődően maga a marxista 
módszertan is szükségessé teszi. Egy olyan világlátás, melynek egyik alapfeltevé-

1 0 7 SÜKÖSD Mihály : i. m. 148. 
108 I. ш. 112. 
109 I. m. 109-110. 
110 I. ш. 71. 
111 I. m. 86. 
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se szerint „nincsen kultúra, mely ne lenne különböző, ellentétes társadalmi réte-
gek küzdelmének, haladó és reakciós kulturális irányzatok mérkőzéseinek igen 
bonyolult eredője",112 kötelezővé teszi a szellemében tevékenykedő irodalomkri-
tika számára, hogy vizsgálatának tárgyát a társadalmi-történeti módszer segítsé-
gével közelítse meg. 

Az életrajz marxista szellemben történő újraírásának lépései113 jól figyelem-
mel kísérhetők Siikösd monográfiájában és a Garaudy Kafka-tanulmányában.114 

Garaudy alapfeltevése szerint „Kafka világa egy a mi világunkkal. A világ, melyet 
átélt, ugyanaz, mint amelyet felépített". Ezt követően óva inti olvasóit attól, hogy 
az „értelmezgetések játékába" bonyolódjanak, „mert ennek mindig az a lényege, 
hogy a művet előre kiagyalt elmélet Prokrusztész-ágyába fektetjük, s csak valami-
lyen tétel regényszerű megjelenítését látjuk benne".115 Garaudy szintén a leleple-
zés korábban említett eszközével él, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy milyen 
módon is alakították bizonyos kritikai iskolák képviselői saját szájízük szerint a 
Kafka-biográfiát, s eközben olykor maga sem riad vissza a csúsztatásoktól.116 Bírál-
ja a pszichoanalitikusokat, az egzisztencialistákat, az „álmarxista magyarázatokat", 
majd megalkot egy életrajzot, melyet az elidegenedés fogalmának tengelye köré 
épít fel.117 A jelenséget több szinten is vizsgálja az életrajz feldolgozásakor.118 

A történelmi háttér a Ferenc József-i Monarchia, az osztrák-magyar uralom alatt 
„sínylődő" Csehország; a színtér ezen belül is Prága, ahol a cseh többség mellett 
másodrangú szerepet tölt be a német kisebbség, hasonlóan a zsidóhoz, így német 
nyelvű zsidónak lenni kétszeres hátrány Kafka számára - írja Garaudy. Már a tör-
ténetnek ezen a pontján megalapozódik az a típusú beszédmód, amely a honta-
lanság és a magány létállapotára épül. Ennek alátámasztásához az életrajz egy 
pontján kiemel egy történelmi mozzanatot, egy antiszemita pogromokkal össze-
kapcsolódó Bécs elleni tiltakozó megmozdulást 1897 novemberéből - ez az egyet-
len konkrét történelmi esemény, amelyre utal a szöveg. Az iskolai időkből Garaudy 
szintén elsősorban az iskolatársak nyílt antiszemita megnyilvánulásaira irányítja 
a figyelmet. A tények ilyen módon való kiválasztásával és csoportosításával kimon-

1 1 2 LUKÁCS György: Az újabb német irodalom története. Athenaeum Kiadó, Budapest, 1 9 4 6 . 4 . 
113 VÖ. TVERDOTA György: „Az életrajz mint passió." In Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. (Szerkesz-

tette TAKÁTS József) 1 5 9 - 1 7 1 . (A szerző József Attila életének szenvedéstörténetként való elbeszé-
lésére hívja fel a figyelmet; hasonló, az életrajzot stációkra bontó technikát figyelhetünk meg bi-
zonyos marxista irodalomtörténészeknél Kafka életrajzának összeállításakor.) 

114 Roger GARAUDY: „Kafka." In Parttalan realizmus? (Fordította LAKITS Pál) 1 1 5 - 1 7 8 . 
115 I. m. 115. 
116 Gondolok itt például Kafka apjának ortodox zsidóként való említésére, aminek segítségével Ga-

raudy a pszichoanalitikus kritika érveit szándékszik megsemmisíteni. I. m. 123. 
117 „Az elidegenedés ellen folytatott harc ez az elidegenedésen belül. [...] A központi problémának, 

az élet s az életmű kapcsolatainak a megközelítése végett az élet és a mű belső dialektikáját fog-
juk követni Kafkánál." I. m. 119. 

118 Kafka életrajzának ismertetésekor a barát Max BROD (Franz Kafka. Eine Biographie. Praha, 1 9 3 7 ) , 
illetve Klaus WAGENBACH (Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend 1 8 8 3 - 1 9 1 2 . Francke, Bern, 
1958) által összeállított életrajzok adatait használják. 
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datlanul is közel kerül az értelmezők azon csoportjához, akik Kafka műveit a nem-
zetiszocializmus uralomra jutása és a második világháború felől olvassák.119 

Tiltakozik az ellen, hogy Kafkát (mint Brod) látnokként és prófétaként olvas-
suk és értékeljük - ez a felfogás nem volna összeegyeztethető a marxista felfogás-
sal; ehelyett a társadalmi szinten már ekkoriban kibontakozóban lévő változások 
érzékeny detektoraként értelmezi, aki képes megfigyeléseit irodalommá alakíta-
ni, holott ő maga tán nincs is tudatában annak, mi is történik körülötte. A „pró-
féta" és „látnók" kifejezések használatát Sükösd például a nem sokkal konkrétabb 
értelmű „világmértékben páratlanul korán jött író" kifejezéssel helyettesíti.120 

A jelzőt magyarázza is: 

„Korán jö t t , m e r t az á l ta lános e l i d e g e n e d é s csak később, a h a r m i n c a s évektől kezdve 
lesz a világ egyik felének m e g h a t á r o z ó é lménye. É le tműve ezért lett a szerző halála u t án 
hosszú évekkel kialakult korérzés és világ-állapot kifejezőjévé. Gazdaság i világválság, 
fasizmus, Auschwitz, Hiros ima, h i d e g h á b o r ú kellett ahhoz , hogy Kafká t ' é r te lmezni ' le-
hessen, hogy fe l foghassuk k é p t e l e n n e k tetsző hierogl ifái t , hogy kapcso la to t t e remthes -
sünk vele. M a r a d a n d ó s á g á t is ez látszik b izonyí tan i . " 1 2 1 

Hasonló konklúzióra jut vizsgálódásai közben Zatonszkij is, azzal a különbséggel, 
hogy ő abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az irodalom megértéséhez ismerni 
kell az irodalom minden oldalát, „közeli és távoli, egészséges és beteges oldalait 
egyaránt".122 Kafka Zatonszkijnál az utóbbit, az irodalom beteg oldalát reprezen-
tálja, s csak magyarázatként szolgál, de nem jelent igazolást számára az elsekélye-
sedett és dehumanizált világ iránti gyűlölete, melyet az író, Zatonszkij meggyőző-
dése szerint, érzett. Kafka filozófiai pesszimizmusa és torz esztétikai világlátása123 

pedig - mely őt a letűnő osztályok ideológiájához kapcsolja - , mivel mélyen meg-
élt szenvedés eredménye, rokonszenvet ébreszt ugyan, felmentést azonban nem je-
lenthet. Művészete, e felfogás szerint, burzsoáellenes ugyan, de ettól még nem 
lesz a „haladó" irodalom terméke. Ennek ellenére Kafka „a maga módján igen nagy 
művész" és „páratlanul egyedi és egyben tipikus „jelenség".124 És mint jelenség-
ről, ráadásul népszerű jelenségről, feltétlenül beszélni kell. 

A kafkai életmű befogadása itt tehát a marxista irodalomtudomány demokra-
tizmusának bizonyítékává válik. Élesen elkülönül tehát az esztétikai és az ideoló-
giai szempont, ahogyan az gyakorta Lukács esetében is történik. Az olvasó és az 

119 „Hitler előtt, kb. 45-ben (a századfordulón) a világ megérett arra, hogy Franz Kafka megteleped-
jék benne. H . u . 45-ben, azaz ma, érdemes megkeresni, és leltár alá vonni ennek a sovány, fekete 
mutánsnak a fészkét." 

1 2 0 SüKösn Mihály: i. m. 146. 
»21 U o . 
122 D. ZATONSZKIJ: Franz Kafka és a modernizmus problémái. 5. 
123 Ezek azok a jellemző jegyek, amelyek alapján egyébként Joyce és Proust is elmarasztaltatik Zatonszkij-

nál, és ezzel egy polcra kerülnek, mint akik „igyekeztek lerombolni a realitást, szétzúzni a valósá-
got abban a hiú reményben, hogy majd a 'homlokzata' mögött megtalálják a lét általuk elfeledett 
és elveszített törvényeit". 1. m. 7. 

124 Uo. 
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irodalmár speciális helyzetére hívja fel a figyelmet ez a fajta felfogás. Az irodalom 
intézményének e szereplői már szükségszerűen olyan tapasztalatok birtokába ju-
tottak, amelyek képessé teszik, és egyben fel is jogosítják őket arra, hogy ítélhesse-
nek Kaíka életművének értéke vagy értéktelensége fölött. Kafka ugyanis - mond-
ja Zatonszkij - még nem láthatta, hogy az „a régi világ felbomlásának és az új 
világ születésének korszakában élt és alkotott",125 a negyven év távlatából olvasó 
irodalmár azonban érteni és értékelni is képes azt, amit Kafka csak sejteni, érezni 
és megörökíteni. A nyelv a marxista-leninista esztétika felfogása szerint ugyanis 
„a maga szellemi-szimbolikus jelöléseinek ábrázolási körébe képes vonni az em-
beri világ teljességét".126 Az olvasó pedig, megfelelő képzettség birtokában, nyil-
ván képes arra, hogy ezt a közvetített képet a szövegből rekonstruálja, és a maga 
dialektikus teljességében átlássa. így már könnyen belátható, hogy - természete-
sen megfelelő értelmezés esetén - a nem-haladó, illetve modernista szellemű al-
kotások ugyanúgy hozzájárulhatnak a marxista szellemben nevelkedő ember tu-
dásának gyarapításához, mint a szocialista realizmus irodalmának termékei. Ez az 
elgondolás fontos érvnek bizonyult Kafka elfogadása mellett. 

Ebben a paradigmában Kafka idegensége a prágai környezetben egyben azt is 
jelenti, hogy az asszimiláció eleve sikertelenségre van ítélve, lelkileg magányos 
marad, kívülállónak érzi magát minden történelmi közösségben. Elidegenedésé-
hez hozzájárul vallása is, melyet Garaudy értelmezésében az jellemez leginkább, 
hogy istene, Jahve, olyan isten, aki átokkal sújtja az általa kiválasztott népet; ez a 
tény a zsidók számára egyszerre jelenti az összetartozás és a legyőzhetetlen idegen-
ség érzését. Hatványozottan igaz volna ez Kafkára, aki alkatánál fogva és művész 
voltából eredően is hatványozott érzékenységgel reagál az őt körülvevő világra.127 

„A judaizmus itt egyszerre társadalmi és vallási közösség. A judaizmus nemcsak 
hit kérdése, hanem mindenekelőtt a hit meghatározta közösség élettapasztala-
ta."128 A zsidó vallás ebben az értelmezésben egy kiüresedett, követőitől elidege-
nedett vallás, egy távoli, elérhetetlen isten képével, amely szinte csak társadalmi 
közösségként funkcionál; mint ilyen azonban presztízs nélküli, a századforduló 
társadalmi szerkezetének perifériáján helyet foglaló közösség. 

A következő fontos szempont az apával való viszony kifejtése. Ez Garaudynál 
összekapcsolódik azzal a törekvéssel, hogy cáfolja a pszichoanalitikus kritika129 

értelmezéseit erről a sokat elemzett apa-fiú-kapcsolatról: 

125 Uo. 
1 2 6 POS/.I.ER György: „Az irodalomesztétika alapjai." In Marxista-leninista esztétika. A Marxista-Leninista 

Esti Egyetem tankönyve. Kossuth Kiadó, Budapest, 1977. 626. 
127 Itt meg kell azonban jegyezni, s gyakori jelenség ez a marxista Kafka-kritika esetében, hogy Ga-

raudy állításait Kaíka és a zsidó vallás kapcsolatáról jobbára nem az életrajzból vett adatokkal, ha-
nem főként naplószövegekkel, Kafka levelezésével, a Levél apámhoz című írásának egyes soraival, 
illetve az elbeszélésekből vett idézetekkel igyekszik alátámasztani. Ebben az esetben A mi zsinagó-
gánkban című novella a hivatkozás alapja. 

1 2 8 GARAUDY: i. m . 1 2 1 . 
129 Mint ahogy sok más típusú értelmezés, így a pszichoanalitikus olvasat hagyományát is Max Brod 

teremti meg a Kafka-értelmezésben. Lásd például Max BROD: „Lranz Kafkas Grunderlebnis." In 
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„Mégis képtelenség lenne pszichoanalitikai dokumentumnak tekinteni ezt a művet, elő-
ször is, mert szöges ellentétben az Odipusz-komplexussal, itt minden a világos tudat szint-
jén já t szódik le, másodszor, mert 'az apai hatáskör' azt a módot fejezi ki, ahogyan Kafka 
sokáig a vallási viszonyokat és az elidegenedés társadalmi viszonyait tapasztalta."130 

Kafkának apjához fűződő kapcsolata két szempontból érdekes a marxista kritika 
számára, az egyik, hogy ebben az értelmezésben ő Kafka egyetlen kapcsolata a 
zsidó valláshoz, illetve megkerülhetetlenül ő biztosítja a világhoz való kapcsola-
tot is. Mivel ez a kapcsolat problematikus, így „apjához való viszonya, melyben 
semmi patologikus vagy abnormális nincsen, valahogyan elmélyítette a feszültsé-
get vallási és társadalmi szempontból egyaránt, közte és a zsidó közösség között". 

Azzal, hogy a zsidó valláshoz tartozás itt tulajdonképpen a zsidó közösséghez 
való tartozássá redukálódik, részben sikerül gyengíteni a vallási alapokon nyugvó 
értelmezések érvényességét is, hiszen életrajzi alapok híján azok veszítenek hite-
lükből. Ez a logika más iskolák szemszögéből korántsem kikezdhetetlen, mégis 
hozzájárul ahhoz, hogy segítsen a marxista kritikának abban a törekvésében, hogy 
megszabadítsa Kafka alakját a hozzá tapadó „elvont író" és a „sötét író" kliséitől.131  

Franz Kafka a marxista kritika - ebben a konkrét esetben Garaudy tevékenysége -
folytán fokozatosan megszabadul a hozzá kapcsolódó miszticizmustól. 

A Garaudy-tanulmány által elemzett személyiség dialektikus megkettőződésé-
nek további magyarázataként szerepel Kafka foglalkozása is. Ennek stílusosan is-
mét két oka van: az első kapcsolatban áll az imént említett apa-fiú konfliktussal, 
amennyiben annak egyik összetevője a „költő fiú ellentéte az üzletember, a self-
made-man-apával". Az indoklás úgy hangzik, hogy Kafka ösztönösen a munkás 
oldalán áll, tehát apja alkalmazottaién - evidens tehát, hogy kényszerűen szem-
bekerül az apai tekintéllyel és elnyomással. A kínszenvedésként megélt jogi tanul-
mányai és a szintén permanens szenvedést jelentő hivatalnoki munkája is mind 
annak bizonyítékául szolgálnak, hogy Kafka nem nihilista outsider, aki alapvetően 
pesszimistán közelít a világ felé, hanem „mint ennek az elnyomó gépezetnek a 
hivatalnoka, szenved helyzete folyamatos hazugságától".132 

Ez a szenvedés és idegenségérzés nemcsak a marxista irodalomkritikai diskurzus-
ban, hanem az egzisztencializmuséban is fontos szerepet kap; hogy ettől elhatá-
rolja magát a marxista felfogás, illetve bizonyítsa az egzisztencializmus álláspont-
jának tarthatatlanságát, további érveket kénytelen felhozni: az életrajzból kiemeli 
azt a momentumot, amely megfelelően interpretálva alátámasztja Kafkának a tár-
sadalom elnyomott rétegeivel való együttérzését, és általában a társadalmi prob-
lémák orvoslásában való érdekeltségét, mégpedig a cseh anarchista körök vezéré-

Jürgen B O R N (Hg.): Franz Kajka. Kritik und Rezeption. 1924-1938. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 
1983. 276-280. (eredeti megjelenés: Die Veitbühne (Berlin) 1931. május 12.) 

1 3 0 GARAUDY: I. M . 1 2 4 . 
131 „Ez az ember, akit olyan gyakran ábrázoltak kétségbeesettnek és magányosnak, minden erejével 

a normálisra, az egészségesre törekszik, s az emberek közé való boldog beilleszkedés után áhíto-
zik." I. m. 122. 

132 I. m. 126. 
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vei való találkozásokat. Az a megállapítás, hogy „az irodalomban szenvedélyesen 
érdeklődik az iránt, ami a törvényektől megkínzott, gépek által felőrölt munkások 
világát idézi fel. Herzent, Kropotkint, Dosztojevszkijt, Tolsztojt, Gorkijt olvas",133 

az olvasó esetleges utolsó kétségeit hivatott felszámolni.134 A szenvedéstörténet 
stációinak felsorolása a következő, előre megjósolható megállapítással zárul: „Ezek 
Kafka világának ellenmondásai, életének ellentmondásai, azok az ellentmondások, 
melyekbe belehalt."'35 

Az élettörténetnek a marxista gondolkodásmód szellemében való újraírása, le-
gyen bármennyire koherens egész, mégis csak eg}' újraírás, az előre adott elemek 
felhasználásával, válogatásával és megfelelő elrendezésével konstruált történet. 
Benjamin említi egyik Kafkáról írott esszéjében, hogy sajnálatos módon, az egyet-
len módja, hogy kapcsolódjunk ahhoz, amit eddig a szerzőről elmondtak, az annak 
tárgyalása, hogy hogyan nem szabad Kafkát értelmezni.136 Ezt a módszert - jól-
lehet a benjamini megállapítástól teljességgel függetlenül - a marxista értelmezők 
is magukévá teszik, amikor a leleplezés már említett módszerével élnek, amikor 
is a saját valósnak s ezért stabilnak hitt elméleti álláspontjukból, (ebből a szem-
pontból lényegtelen, hogy valódi vagy ál-) meggyőződésüknek megfelelően érvel-
ve rámutatnak a másik oldal ideologikus megközelítésmódjának hiányosságaira. 
Az ellenfél hamis és ideologikus tudatának leleplezésekor egyben megtörténik az 
ellenfél álláspontjának többé-kevésbé részletes bemutatása is, így inverz módon 
mégis lehetőség nyílik azoknak az alternatív értelmezéseknek a megismerésére, 
amelyeket a „hivatalos" irodalomtudomány nem támogat. A marxizmus számára 
elfogadható Kafka-kép a hamisnak titulált polgári interpretációk tükrében, a vele 
folytatott vitában képződik meg. 

Látható, hogy a Kafka-életművel szembesülő, a kánon bővítésére kényszerülő mar-
xista irodalomtudomány világnézeti megalapozottsága miatt nem vagy csak nehe-
zen képes érdemi vitát folytatni a korábbi Kafka-értelmezés hagyományával. Franz 
Kafka életművének befogadása csak a realizmusfogalom erőteljes módosításával 
sikerülhetett. Másrészt az is megállapítható, hogy számos, egymással vitatkozó iro-
dalomelméleti felfogás rejtett hatása érvényesült a hazai kritikai életben, ám polé-
miájuk nyomán lassanként mégis megindul a nyugati irodalom és irodalomtudomány 
felé való nyitás. Ez a folyamat jól végigkövethető a Kafkát és a Kafka-műveket tár-
gyaló kritikák segítségével. Megfigyelhető az is, hogy Kafka-olvasásban egyre nagyobb 
szerepet kap a művek esztétikai értékelése, szemben az ideológiaival, illetve az 
esztétikai értékek ideológiai nevelésben betöltött szerepe egyre fontosabbá válik. 

'33 I. m. 127. 
134 Ez a megállapítás különösen önkényesnek tűnik, rendelkezésünkre áll ugyanis Kafka könyvtárának 

jegyzéke, amelyből kiderül, hogy Kafka meglehetősen sokat olvasott, de olvasottsága nem mond-
ható módszeresnek, érdeklődése pedig szerteágazó. Lásd Jürgen B O R N : Kafkas Bibliothek. Ein be-
schreibendes Verzeichnis mit einem Index aller in Kafkas Schriften erwähnten Bücher, Zeitschriften und 
Zeitschriftenbeiträge. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1990. 

135 I. m. 134. 
136 Walter B E N J A M I N : A szirének hallgatása. 1 4 1 . 
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AZ AVANTGÁRD IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSA 

1. Az avantgárdot általában azzal (is) szokás jellemezni, hogy olyan irányzat, amely 
egyrészt elvet minden rendszerességet, másrészt pedig amelynek éppen a törté-
neti látásmód okoz így vagy úgy gondot. (Talán hasonló jellemzést kaphatna az 
impresszionizmus is.) Lehet-e tehát egyáltalán irodalomtörténete? A múzeumok 
lerombolásának vágya a rendezett-rendszerezett hagyomány vagy örökség elsöp-
résének programját jelenti; annak a megnyugtató és kényelmes elbeszélésnek a 
megsemmisítését (vagy kétségbevonását, félretételét, kinevettetését), amely teleo-
logikus rendbe szervezi a múlt kanonizált műveit, amely túlságosan is konvencio-
nális, bevett történetet mond el, jól ismert szereplőkről. Ha az avantgárd nem 
akar megfelelni annak az irodalomtörténet-írási hagyománynak, amely az általuk 
kétellyel, fenntartásokkal kezelt (vagy éppen elpusztítandó, felszámolandó) világ-
kép jegyében fogant, akkor azt jelenti-e ez, hogy egyáltalában nincs is irodalom-
történet-képük? 

Első és talán még többedik nekifutásra is azt feltételezhetjük, hogy az avantgárd 
törekvése a radikális újításra, a múlt teljes átértékelésére, a hagyomány elvetésé-
re egyáltalán nem is teszi lehetővé az irodalomtörténet-írást. Kizárja ezt részint 
az, hogy az avantgárd tiszta lapot szeretne nyitni, a múltból legföljebb epizodiku-
san, anekdotikusan, véletlenszerűen, ötletszerűen, szeszélyesen emel ki ezt-azt, 
rendszeres áttekintésre nem is törekszik.1 Részint pedig a művészeti élet intézmé-
nyeihez - így éppen magához az irodalomtörténet-íráshoz, valamint a kritikához, 
oktatáshoz, múzeumhoz és vernisszázshoz, művészeti piachoz stb. - fűződő kriti-
kai, ha nem épp ellenséges viszonya2 jelentősen megnehezíti, ha nem teszi épp le-
hetetlenné a hagyományos, konvencionális részvételt ezekben az intézményekben. 

1 Bojtár egyenesen így fogalmaz: „Az avantgarde-nak nem volt szüksége a múltra: az új dolgoknak 
nincs történelmük, a jelen és főként a jövő igézetében élnek." (Bojtár Endre: A kelet-európai avant-
garde irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 26.) 

2 Vö. például SZABOLCSI Miklós: Jel és kiállás. Az avantgarde és neoavantgarde kérdéseihez. Gondolat Ki-
adó, Budapest, 1971. 20. 
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Nem fenntartani, hanem kétségbe vonni, átalakítani, esetleg lerombolni akarja a 
történetet és a történetileg kialakult intézményeket.3 

Eltekintve Kassák és Pán Imre avantgárd-történetétől - ez olyan önreflexió, a saját 
történet olyan megírása, amelyik éppen a klasszikus ellen törő irányzatok klasszi-
cizálásának, kanonizálásának kísérlete - a magyar avantgárd mintha meg is felelne 
ennek a képnek. Mindenesetre: míg az avantgárd tartózkodik az irodalomtörténet-
írástól mint műfajtól, azért van néhány - csak épp feltűnően kevés - olyan szöveg, 
amely a magyar avantgárd önreflexiójának, saját történetének tekinthető. 

Ha egyfelől igaz, hogy a magyar avantgárdnak nem volt irodalomtörténet-írá-
sa, másfelől az is igaz lehet, hogy máson sem dolgozott, mint saját irodalomtör-
téneti helyének definiálásán - s ha a reprezentatív mű, a Kassáké későn született 
is meg, az önreflexió nagyon is folyamatos volt. Nem költői túlzás, és különösen 
nem gúnyolódás, ha azt állítjuk, hogy az avantgárd folytonosan programokat ír; 
részint olykor valóban programnak nevezik ezeket (Kassák csak jóval lapja meg-
indulása után adott „Programmnak" nevezett programot, de A Tett első számától 
kezdve különféle rejtett és kevésbé rejtett módokon sok-sok programot hirdetett), 
részint azonban, máskor, a fordítandó szövegek kiválasztása vagy maguk a szöve-
gek - műalkotások és kritikák - adnak célkitűzést, tervet, esztétikai-politikai alap-
vetést.4 Az „irodalomtörténeti" vagy „kritikai" gondolkodást minduntalan felülírja 
a saját pozíció meghatározásának vágya: az avantgardisták nem is igen töreksze-
nek a higgadt, kívül álló, távolról, érdekmentesen megfigyelő és elfogulatlanul 
értékelő néző (és nézőpont) mímelésére. 

Ennek a „programatikus" irodalomtörténet-írásnak (és/vagy kritikának) néhány 
példáját említem itt meg. Az avantgárd „ön-történetírói" többnyire nem irodalmá-
rok voltak: nem foglalkozom a kifejezetten filmre összpontosító Gró Gáspárral; de 
röviden szólok a színházteoretikus Mácza Jánosról és a művészettörténész Hevesy 
Ivánról, valamint Gáspár Endréről. 

3 Vö. viszont KAPPANYOS András megfigyelésével: „Sajátos ugyanakkor, hogy például a leginkább ön-
reflexív irányzatban, a dadaizmusban milyen nagy és általános az igény a dokumentálásra. Hugo Ball 
naplót ír, Tristan Tzara elkészíti a zürichi évek kronológiáját, Richard Huelsenbeck már 1920-ban 
könyvet jelentet meg a Dada történetéről (az irányzat nagyjából 1916-tól 1923-ig állt fenn). És az 
is meglepő, hogy milyen éles vitát folytatnak (még évtizedekkel később is) a Dada szó »feltalálásá-
nak« körülményeiről. Világos, hogy itt egy egészen szokatlan történetszemlélet nyilvánul meg: az 
a kérdés, hogy ki mondta ki először a Szót, a teremtő Igét, amely az új történet kezdetét és minden 
régi történet végleges lezárását jelentette." (KAPPANYOS András: „Az avantgárd mint az irodalomtör-
ténet provokációja." In VERES Amdrás (szerk.): Az irodalomtörténet esélye. Gondolat Kiadó, Budapest, 
2004. 80. 

4 KAPPANYOS András szerint „Az avantgárd műalkotás vagy művészi gesztus nem a múltra tekint, mint 
legitimációs bázisra, hanem egy utópisztikus jövőre, amely az б közreműködésével jön majd létre. 
A történeti érdeklődés nem visszafelé, hanem előre irányul az időben. Ez a fordulat legvilágosab-
ban a manifesztumokban ölt testet." I. m. 81. És: „Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a manifesz-
tumot mint műfajt az avantgárd teremtette, szemrevételezhetjük ennek fordítottját is: a manifesztu-
mok teremtették (és folyamatosan újjáteremtették) az avantgárdot." I. m. 83. 



2 8 2 Kálmán С. György 

2. Mácza János 1915-ben csatlakozott Л Tett köréhez, írásai5 kezdetben kizárólag 
színházzal, később - emigrációja után - irodalommal és képzőművészettel is fog-
lalkoztak. Mácza az új színház és irodalom fejlődéstörténetének legutolsó szaka-
szát - mint látni fogjuk, Hevesyhez hasonlóan - az impresszionizmus (valamint 
az „akadémikus formák") ellen fordulásban és az expresszionizmus térnyerésében 
látja. Az expresszionizmus - Mácza szerint, ahogyan ezt Stramm költészetével 
kapcsolatban jelzi - a szót helyezi a középpontba, a szó váratlanságát és ismétlő-
dését, belső erejét, töltetét és az egymás mellé állításban rejlő dinamikát aknázza 
ki (ezért a jelzők helyett a főnevek és az indulatszavak, infinitívuszos igék kapnak 
nagy súlyt)6 Az új művészet - s különösen persze a dráma - másik fontos vonása 
Mácza szerint a közösségiség, az agitatív erő, a „világszemléleti" megalapozottság 
- valami módon tehát a tömegkulturális s egyben politikai jelleg.7 

Mácza természetesen nem történetet ír, hanem programszerűen, csaknem elő-
írásként fejti ki álláspontját (amelyet - nyilván teljesen őszintén - úgy tüntet fel, 
mint ami nem egyéni, hanem kollektív nézet, az általa példázott közösségé). Va-
lamivel később, már a moszkvai emigráció idején, a program problémája kissé át-
értékelődik. Az avantgárd mozgalmak indulását ő is Kassák nevéhez fűzi, ugyan-
akkor figyelmeztet a csoport heterogeneitására, és jelzi, hogy „csak Kassáknak volt 
programja", jelesen a Mesteremberek.8 Mácza teljes elismeréssel szól itt Kassákról, 
csakhogy fontosnak tartja rögtön a finom elhatárolódást is: „Ez azonban csak 
Kassák programja volt, nem pedig az egész csoporté, melyben erősebb volt a pol-
gári humanisztikus és anarchisztikus irány, semhogy csupán egyszerű »mesterem-
berei« akartak volna lenni a forradalmi építésnek... A Tett csoport mozgalma a 
polgári humanizmus, a pacifizmus és az anarchista elhajlások útján haladt - , az 
irodalmi iljúság kispolgári lázadozásának útján."9 Ez az „elhajlás" azután súlyos 
következményekkel járt: „ez a veszélyes nézet [tudniillik hogy „az irodalom prob-
lémái a társadalmi élet legfontosabb problémái"] vezette a csoportot arra, hogy 
kikiáltsák a formai és módszerbeli kérdések elsőbbségét a tartalmi kérdések fö-
lött. . ."1 0 Ami a későbbi történetet illeti, ott a proletárdiktatúra túlságosan rövid 
fennállását okolja azért, hogy az aktivistáknak nem sikerült felhagyniuk „idealista 
tévelygéseikkel",11 és külföldre szakadva megkezdődött a mozgalom széthullása. 

5 Ezekéi a Mácza-életművet reprezentatív módon összefoglaló, de nem kritikai igényű kötet alapján 
ismertetem: legendák és tények. Tanulmányok а XX. század művészettörténetéhez. Corvina Kiadó, Buda-
pest, 1972. 

6 „August Stramm és a német expresszionizmus. ( M A 1919)" In MÁCZA: I-egendák és tények. 31. - Vö. 
Bori Imre megjegyzésével, Kassák egy verséről: „futurizmusból expresszióba robbanás ez, amit a 
főneveket felváltó igék is jeleznek." BORI I m r e - K ö R N E R Éva: Kassák Lajos irodalma és festészete. Cor-
vina Kiadó, Budapest, 1967. 74. 

7 Vö. például „ A teljes színpad. Szemelvények. ( 1 9 2 1 ) " In MÁCZA: Ijtgendák és tények. 4 5 - 6 3 . ; „Új szín-
h á z é s a t ö m e g ü n n e p . " I n MÁCZA: i . m . 7 4 - 8 8 . 

8 „ A mai Európa művészete. A magyar aktivisták." ( 1 9 2 6 ) In MÁCZA: i. m. 1 0 2 . 
9 Uo. 

10 I. m. 103. 
1 1 I . M . 1 0 5 . 
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A történeti számvetésnél - amelyet azért érezhetően formált a megírás helye 
és ideje is - fontosabb mindaz, amit Mácza utólag teoretikusan állít az avantgárd 
mozgalmairól. Mégis, maga ez a történet is - mint majd néhány teoretikus elgon-
dolás is - paradigmatikus: az őszinte szándékból fakadó lázongás, amely osztály-
helyzetüket tekintve kispolgári (értsd: - Kassákkal ellentétben - nem munkás) kö-
rökből érkező fiatalok sajátja volt, tévútra vitte a kezdetben úttörőnek számító és 
izgalmas mozgalmat, s mivel a résztvevők a valódi forradalmiságot nem (vagy 
csak kevesen) tették magukévá, az egész avantgárd hamar öncélúvá, „formálissá" 
vált, nem segítette a progressziót. Ez az elbeszélés (hanyatlástörténet) legitimálja 
azt a felfogást, amely szerint az avantgárd átmeneti, érdektelen mozgalom volt, csak 
kicsiny töredékében (például Kassák, Komját Aladár) értékelhető haladó és esz-
meileg-művészileg fontos hagyományként.12 Nem állítom, hogy éppen Máczától 
eredeztethető az avantgárdnak ez a történetírói.sémája, s nincs okunk kétségbe-
vonni Mácza őszinteségét és jószándékát sem - de ez a történet (vagy hasonló) az, 
ami a huszadik század második felében uralkodóvá vált. 

Ehhez a történeti felfogáshoz erősen kapcsolódik az, amit jóval később Mácza 
immár teoretikusan fogalmaz meg: az igazi avantgárd (amely haladó irányzat volt) 
mindössze egy csekény töredéke mindannak, ami a század első évtizedében je-
lentkezett: „epigonizmus, divat, formalista sarlatánság".13 Mácza itt már élesen 
elkülöníti egymástól a kísérletezést a teljesítménytől, és a kísérletnek megengedi 
ugyan, hogy alapanyagként, beépítendő elemként funkcionálhasson, önállóságát 
azonban tagadja - az igazi nagy művészet ezeket a törekvéseket és eredményeket 
csak felhasználja, a maga képére formálja.14 Ennek az előképe pedig egy 1926-os 
írásban is megtalálható.15 Mint már a cím is sugallja, a modern művészetben 

12 Vö. például Szabolcsi szavaival: „a magyar avantgard úgy, és csak úgy tölthette be nemcsak irodal-
mi, hanem történelmi hivatását, úgy, és csak úgy lehetett a Tanácsköztársaság szellemi életének se-
gítője, ha a maga egészében úgynevezett aktivista álláspontot képviselt, azaz az európai expresszio-
nizmusnak egy közvetlen társadalomra ható, a baloldali anarchista vagy szocialista mozgalmakkal 
rokonszenvező »modelljét« követte. Kétségtelen, hogy A Tett és a MA a maga egészében, világiro-
dalmi távlatban aktivistának minősíthet." - 1919-ig tehát minden a legnagyobb rendben van. Ámde: 
„Ugyanakkor a hatalmi viszonyok megváltozásával [1919-ben] azonnal átalakult a magyarországi 
aktivizmus »profilja« is. Vezetői és követői tudatosan vallották, hogy a megszerzett hatalom idősza-
kában az б feladatuk már főleg az emberkép formálása..." És noha „ennek a funkciómegosztásnak 
volt és van relatív létjogosultsága" - itt Szabolcsi a marxista antropológia iránti 60-as évek végi ér-
deklődésre utal - , ez a törekvés abban a korban veszélyes volt, és „félreérthetetlen anarchista, sőt, 
irracionalista és misztikus elemek" keveredtek bele. - SZABOLCSI: „A Tanácsköztársaság irodalma." 
(1969) In SZABOLCSI Miklós: Változó világ - szocialista irodalom. Magvető Kiadó, Budapest, 1973. 
109-110. Bürger ezt a hanyatlástörténeti koncepciót látja Lukácsnál is: „az irodalom a klasszikus 
realizmustól való 1848 utáhi elmozdulását Lukács a polgári társadalom hanyatlási tünetének tekin-
ti. Erre a hanyatlásra legfőbb példaként az avantgarde mozgalmak szolgálnak." (Peter B Ü R G E R : 

Az avantgárd elmélete. Fordította SEREGI Tamás. 1974. - kézirat. Bevezetés: Az avantgarde elmélete és az 
irodalomelmélet.) 

13 „А XX. század művészettörténetéhez. (Válasz az Iszkussztvo szerkesztőségének kérdésére -1966)" 
In MÁCZA: Legendák és tények. 1 9 1 . 

14 Uo. 
15 „A proletariátus és a modern művészet formai és módszerbeli eredményeinek dialektikus jelentő-

sége. Összefoglalás. ( 1 9 2 6 ) " In MÁCZA: legendák és tények. 1 0 7 - 1 1 0 . 



2 8 4 Kálmán С. György 

Mácza mindenekelőtt eredményeket keres, éspedig „formai és módszerbeli eredménye-
ket" - egyfelől megvédi a modern irányzatokat az átmenetiség és az érthetetlen-
ség vádjaitól, ám ez a védelem elsősorban arra alapul, hogy bizonyos formák, 
módszerek (s különösképpen a dinamika) „életképesek" lehetnek, s ennyiben elsajá-
títhatók, sőt elsajátítandók.16 Ismétlem: anélkül, hogy azt sugallnám, Máczánál 
van az ősforrás, ez a gondolkodásmód, az avantgárdnak ez a furcsa apológiája 
(amely csaknem egyenértékű egy temetéssel) a magyar irodalomtörténet-írás ural-
kodó szólama marad. 

3. A műkritikus Hevesy Iván rendkívül izgalmas munkásságát itt csak három aspek-
tusból emelem ki: az impresszionizmushoz és expresszionizmushoz fűződő viszony, 
az új művészet programja, valamint a Kassák-értékelés szemszögéből. 

Hevesy,17 Máczához hasonlóan, az impresszionizmust látja az új művészet előtti 
utolsó fázisnak, amely szerinte voltaképpen a naturalizmus közeli rokona („mert 
ideálja ugyanaz maradt: kiszakítani egy darabot a természet külsőségeiből, és azt 
reprodukálni"18), amelyhez képest a futurizmus még mindig nem hoz igazi áttörést: 
„a futurizmus logikusan, de egészen a képtelenségig fejlesztett impresszioniz-
mus".19 Az expresszionizmus (nem Kassák egész köre, de belőle a legjobbak) lesz 
Hevesy szerint a magyar művészet új útja, ez az új korszak (ma azt mondanánk: 
avantgárd) igazi kezdete. 

Két évvel később, 1921-ben ezt a koncepciót Hevesy gyökeresen átírja: immár 
„Az expresszionizmusban kulminál az individualizmus minden szenvelgése és min-
den felelőtlensége. A legantiszociálisabb és legdekadensebb művészeti iskola, amely 
valaha virágzott."20 Ezúttal kivezető út, reménykeltő új irányzat sem látszik: Hevesy 
megemlékezik ugyan a dada kísérletéről, de a dadát csak „befejező tünetnek" látja, 
a dada „egy kultúrdekadenciának utolsó fázisa".21 

Hevesy ezen későbbi expresszionizmus-értékelése nem minden alap nélkül való, 
és motívumai nem érthetetlenek, ha belegondolunk: az expresszionizmus ekkor-
ra már valóban csupa manír, a konvenciók nagyon is átláthatók, a szentimenta-
lizmus jelenléte tagadhatatlan, s látható az az ideológiai „sekélyesség", amelyről 
Bojtár Endre szólt. Mint majd Újvári Erzsi munkássága kapcsán igyekszem be-
mutatni, valóban volt valami mechanikus, érzelgős és politizálásában is apolitikus 
a kor expresszionizmusában. 

De hát mégis, hol látta Hevesy az új művészet lehetőségeit? Azok az eksztatikus, 
kiáltványszerű és meglehetősen agresszív írások, amelyek 1921 után keletkeztek, 
a film, a fotó, a plakát felé fordulnak, a nagyszabású és erős hatású tömegművé-

16 Uo. passim. 
17 Hevesy munkásságát ugyancsak összegyűjtött tanulmányainak kiadása alapján ismertetem: HEVESY 

Iván: Az új művészetért. Válogatott írások. Gondolat, Budapest, 1978. 
1 8 HEVESY Iván: „Túl az impresszionizmuson." In uő: Az új művészetért. 31. 
19 I. m. 33. 
2 0 HEVESY Iván: „A művészet agóniája." In uő: Az új művészetért. 71-72. 
2 1 I. m. 81. Ugy anekkor, 1921-ben, DÉRY Tibor is ír egy - A dada-jelenségeket igen hasonlóan látó, de 

sokkal értőbb és elismerőbb - tanulmányt a dadáról: Nyugat 1921. 7. szám. 
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szet eljövetelét hirdetik,22 egyúttal nem művészi, hanem emberi, politikai, és fő-
leg etikai programot akarnak adni. „A művészetnek, az új művészetnek leglénye-
gesebb tulajdonsága, vele szemben a legelengedhetetlenebb feltétel: az etikusság 
és a kollektivitás."23 Egyfajta új vallást hirdet,24 s ezt még némi fajelméleti és tör-
ténetfilozófiai spekulációkkal is megpróbálja alátámasztani. A dada kérdésétől 
Hevesy nehezen szabadul, de végkövetkeztetése negatív.25 

A harmadik elem, ami miatt itt érdekes lehet Hevesy működése, az Kassák-ér-
tékelése. Eltekintve attól, hogy útjaik elkanyarodtak egymástól, sőt nyílt szakításra 
került sor, Hevesy Kassák-írása26 mindenképpen figyelemre méltó. 

Szemben a Kassák-kör kultikus megközelítésével, Hevesy kíméletlenül beszámol 
Kassák pályakezdésének tévelygéseiről, az utánérzések és modorosságok korai vi-
lágáról, s éles szemmel figyel fel a prózaíró Révész Béla metafora-alakításának 
hatására.27 Kassák magára találásának idejét (1915-1919) ettől el nem választva, 
továbbra is Révész Béla döntő hatását szem előtt tartva, Kassák avantgárd korsza-
kának jelentőségét nem is az eredetiségben, a stilisztika önálló megújításában, 
hanem a hatásban (a recepcióban és a kanonikussal szemben játszott „botrány"-
szerepben) látja: „Kassák stílusfejlődése szempontjából azonban nem az a lénye-
ges, hogy mennyire érik el céljukat és mennyire fogadhatók el ezek a stilisztikai 
elemek. A döntő az a körülmény, hogy a képalkotásban említett módszerei a ver-
sek nyelvét még sokkal erősebben eltávolítják a reális élet nyelvétói, mint a régi 
kötött formájú líráét. Ugyanakkor azonban paralel felbukkan egy másik tendencia, 
amely ellenkezőleg: a köznapi élet nyelvét és stílusfordulatait igyekszik belevinni 
a költeményekbe."28 „...Megtörténik a forma teljes szétomlása, teljes destruáló-
dása."29 Hevesy gondosan kimutatja a régi kánon (kanonikus formálásmód) nyo-
mainak jelenlétét és lebontását e korszak verseiben, de kritikai megjegyzéseit 
sem hallgatja el: a legtöbb vers, írja, mégiscsak „nemcsak elemeiben, hanem for-
mátlanságában is a prózához kezd süllyedni".30 

2 2 „Meddő és fölösleges volna a jövő színpadáról és néparénájáról sokat teoretizálni. A művészet új 
formája úgyis mindig együtt keletkezik az új társadaloméval. De nagy bíztatással kell rámutatni egy 
olyan lehetőségre, egy annyira mindenképpen új művészetre, amilyent a művészetek világtörténete 
eddig még fölmutatni nem tudott. Ez az új lehetőség, ez a gyökeresen új művészet a mozi..." (A mű-
vészet reinkarnációja. Nyugat 1922. 3. szám) 

2 3 Uo. 
2 4 „Tehát egy kollektív eszme, amely az életet rendezni tudja, szilárd mag köré építi, egységgé fogja 

és egységnek láttatja, csak úgy tud kollektív módon hatni, ha szimbolikus és érzéki képet ölt. A val-
lási eszméknek ez az érzéki és szimbolikus megformálódottsága a művészet. A művészet testet öl-
tött formája révén nemcsak kifejezője, hanem tevékeny propagálója és hirdetője is az eszméknek. 
A művészet, a vallás szuggesztív formája és maga az érzéki képet öltött világérzés, éppúgy megvaló-
sulás, mint újabb megvalósulások felé lendítő akarat." Uo. 

2 5
 „ A dadaista világnézet. ( 1 9 2 3 ) " In HEVESY Iván: Az új művészetért. 9 8 - 1 0 6 . 

2 6 „Kassák Lajos költészete. (1926)" In i. m. 205-223. 
2 7 I. m. 207. 
2 8 I. m. 209. 
2 9 I. m. 210. 
3 9 Uo. 
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Kassák szimultanizmusa és expresszionizmusa - Hevesy szerint e két terminus 
írja le a legjobban a korszak költeményeit - az aktivizmussal, a „tömeghangulatok 
megéreztetésével" érkezik el a legmagasabb szintre, amikor is mindez alárendelő-
dik „a szociális hangulatoknak", a „tömegérzésnek" - azzal együtt, hogy a versek 
beszélője továbbra is elkülönült hang, „a költő" individuális beszéde: „nem rejtő-
zik tárgya mögé, mint az igazi szociális és kollektív költészetben".31 Hevesy némi 
szkepszissel kezeli a Máglyák énekelnek utáni periódust (a számozott költeménye-
ket és Л ló meghal...-t is); azt várja Kassáktól, hogy „van még útja az egyetlen igaz 
irányba: újra bekapcsolódni a közösbe a közösért".32 

Hevesy Kassák-elemzése mind a kanonizációs gesztus sajátossága, mind a meg-
közelítés módszertana szemszögéből igen érdekes. Anélkül, hogy túl gyakran hi-
vatkozna a közegre, Hevesy elsősorban azt hangsúlyozza, hogy Kassák azzal szem-
ben vált jelentőssé, amit maga körül talált, s kanonikus helye így legalább annyira 
a közegből, mint önmagából fakad. Másrészt a verseket Hevesy ízekre bontva, na-
gyon erős nyelvi érzékenységgel elemzi, mikroszkopikus értelmezéseket ad. 

4. Gáspár Endre33 a költészet/irodalom sajátos felfogását vázolja füzete elején, ame-
lyet látnivalóan egyenesen Kassák jelentőségére szab - az elmélet azt van hivatva 
előre is alátámasztani, hogy miben áll Kassák egyedisége és hatalmas jelentősége. 
Gáspár a következő összefoglalást adja erről az elméletről: 

„A művészet kifejezés, melynek alapja a minden emberi kifejeződés közös alapjául 
szolgáló s az élet forrásával azonos teremtő ösztön, tartalma pedig a minden emberi ki-
fejeződés közös tartalmául szolgáló ember, aki az érzelmi elem kihangsúlyozottsága 
folytán szükségképen választja a művészet által adott kifejezési eszközt."34 

Mindez tökéletesen megfelel Tristan Tzarának a könyvecske mottójában idézett meg-
állapításának: „la poésie est un moyen de communiquer (?) une certaine quantité 
d'humanité, d'éléments de vie, que l'on a en soi." Ez az elméleti alapelv ötvöző-
dik azután a „történeti" folyamat azon (nem kevéssé messianisztikus megfogal-
mazású) sajátosságával, hogy tudniillik „Kassák Lajossal egy új ember vonult be 
a magyar és közvetve a nemzetközi művészetbe".35 Az a közeg pedig, ahová ez az 
új ember bevonult, évszázadok óta mindenféle tévhitek bűvöletében élt: még maga 
Leonardo is a naturalizmus vétkében találtatik bűnösnek,36 nem is szólva arról a 
magatartásról, amelyet Ady testesít meg: a művész elkülönülő, elefántcsontto-
ronyba záruló vagy „vátesz"-szerepéről (itt Gáspár Ady „atavisztikus önimádatát" 

31 I. m. 216. 
32 I. m. 223. 
3 3 GÁSPÁR Endre: Kassák Ijijos. Az ember és munkája. Julius Fischer Verlag, Wien, 1924. 
34 I. m. 16. 
35 I. m. 17. 
36 I. m. 9. 
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emlegeti).37 Kassák ezekkel az utakkal, formákkal, szerepekkel szemben valódi új-
donságot hoz, amely mindenekelőtt a proletárköltészet. „Kassák jelentőségét te-
hát százszázalékosan az teszi ki, hogy az embertartalom egy többletét hozta a ko-
rabeli művészettel szemben."38 A korábbi proletárköltők 

„kivétel nélkül mind témaként kezelték a proletáriátust; verseket írtak, melyeknek tár-
gya és kizárólag csak tárgya történetesen nem a bor és nem a szerelem volt, hanem a 
proletáriátus valamelyik tagja, vagy egésze. ír tak a proletáriátusról, de nem fejezték ki 
a proletáriátust ."3 9 

Abban a közegben, ahová Kassák érkezett, ez előzmény és társak nélküli vonás. 
Sőt Kassák olyan „iskolák" számára is újítónak számít, amelyek nem is szorosan 
a proletárköltészethez tartoznak: 

a magyar irodalomban Móricz Zsigmond egy-két munkáján kívül nincs naturalista 
regény, melyet a 'Misillió királysága' mellé lehetne állítani."40 

S ha ezzel a közeggel számot kell vetni, Gáspár világosan látja, elsősorban a Nyugat 
és Ady szerepe tisztázandó. Gáspár szerint a Nyugat nem igazi nagy megújító moz-
galom, inkább csak közvetítő-átvevő funkciója miatt tarthat érdeklődésre számot: 

„A 'Nyugat' irányát általában szokássá vált nagy mértékben formaalkotó mozgalomnak 
tekinteni. Ez csak annyiból igaz, hogy a 'Nyugat' körül csoportosult írók tényleg nagy 
mennyiségben plántáltak át Magyarországra a külföldről kifejezési formákat , stílusokat 
és irányokat, szimbolizmust, impresszionizmust és naturalizmust, de nem szabad elfe-
lejtenünk, hogy ezeket a formákat a külföldön ők már készen találták."41 

Kassákot mindez tehát nem is érdekelte (nem is volt szabad, hogy érdekelje); vagy 
amennyiben mégis csatlakozott a Nyugat mozgalmához ebben vagy abban a te-
kintetben, ez saját szerepének, küldetésének, jelentőségének félreértése (afféle 
önfélreértés) volt csak: 

„...Kassák az előkészületeket követő első periódusában készen kapott témákat vett át s 
ezeken keresztül éreztette új embertartalmát. Természetes, hogy ez utóbbi szempont je -
lentőségével az első tapogatózások napjaiban Kassák maga sem lehetett tisztában, s így 
érthetők meg olyan kijelentései, mint az a 'Tett' egyik legelső számában leközölt meg-
állapítás, hogy az aktivisták mozgalma versekben Adyt, prózában Révész Bélát ismeri 
el ősének."4 2 

37 Uo. 
38 I. m. 19. 
39 i. m. 18. 
4 0 I. m. 19-20. 
4 1 I . m . 2 2 . 
4 2 Uo. 
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Ha a fentiekből némi szarkazmus érezhető, az Gáspár kultikus beszédmódjának 
szól. Sok minden igaz lehet abból, amit Gáspár mond (például megfontolandó - ha 
ugyan érdekes kérdésnek tekintjük egyáltalán, de ez is megfontolandó - a Nyugat 
eredetiségére vonatkozó gondolatmenet, a Móricz-párhuzam vagy akár a saját tö-
rekvés felismerésének kudarca - csakhogy Gáspár valóban már-már krisztusi sze-
repbe emeli Kassákot, bírálatnak alig-alig van nyoma, és annyira egyedülállónak, 
különlegesnek, kivételesnek láttatja, hogy minden összehasonlítás, méricskélés 
felesleges (vagy ha mégis sor kerül ilyesmire, abból csakis Kassák jöhet ki győzte-
sen). így nyilvánvaló, hogy Ady hosszadalmas bírálatát is ez a mondat vezeti be: 

„Kassáknak Adyhoz egyedül mint a proletárversek költőjéhez van köze."43 

Odáig, hogy Gáspár még a whitmani és kassáki szabad verset is - egyébként jog-
gal - szembeállítja egymással,44 és természetesen a Kassákét minősíti a valóban 
újszerű, eredeti, érdekes megvalósulásnak. Ahová Kassák a korabeli (és részint ké-
sőbbi) közmegegyezés szerint illeszkedne, az expresszionizmus mozgalmát, egysze-
rűen lesöpri a szóbajöhető kontextusok közül - minthogy Kassák egyik izmushoz 
sem „csatlakozik le": 

„Az expresszionizmushoz még kevesebb köze van Kassáknak: az expresszionizmus pol-
gári művészete nem formaalkotó, jelentősége pusztán a téma területén fekszik. . ."4 5 

Kassák tehát - s ezt akár végkövetkeztetésnek is tekinthetjük - olyan forradalmat 
hozott a magyar (és nemzetközi) költészetbe, amelytől minden régmúltbeli vagy 
jelenkori rokonság idegen, amely minden beillesztésnek (és beilleszkedésnek) el-
lenáll, ezért lehet annyira jelentős: 

„A régi emberségből fakadó, régi formájú, tehát utánzó mű a fennálló világba való be-
illeszkedést, az új formában kifejeződni képes új embertar ta lom többletet j e len t és egy-
ben forradalmat is.. ."4 6 

Gáspár „története" tehát csaknem állókép: a történetbe teljesen váratlanul, vélet-
lenül (vagy inkább megváltásként) bekerülő Kassák semmi kapcsolatot nem tart 
sem a múlttal, sem a jelen közegével. Legfeljebb - a jövővel. 

5. A következőkben röviden jellemzem Kassák és Pán munkáját, hiszen ez az avant-
gárd önkanonizációja és kanonizációja szempontjából megkerülhetetlen, és talán 
némileg jellemzi is az avantgárd önszemléletét. 

4 3 I. m. 23. 
4 4 I. m. 33. 
4 5 I. m. 29. 
4 6 I. m. 32. 
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Irodalomtörténeti szövegeket számos szempontból lehet megítélni - és itt a 
„megítélni" szó szép kettős jelentésére szeretném irányítani a figyelmet. Legtöbb-
ször ugyanis nem puszta mérlegelésről, értékelésről, higgadt számadásról van 
szó, hanem kedvezőtlen véleményről. Az ítélet gyakran elmarasztaló: nem is annyi-
ra megítélés, mint inkább elítélés. Ezzel a problémával minduntalan szembeke-
rülünk, amikor régebbi irodalomtörténeti szövegeket vizsgálunk. Tisztán semle-
ges, távolságtartó, leíró pozíció nemigen lehetséges, nemcsak elvileg tetszik 
lehetetlennek, de gyakorlatilag is. Hiszen amikor irodalomtörténeteket értelme-
zünk, akkor valamit (valami mást) magunk is gondolunk az irodalom történetéről 
- nem is szólva arról, hogy valami oka kell, hogy legyen annak, hogy ebbe a mű-
veletbe - irodalomtörténeti mű értelmezésébe - egyáltalán belefogunk. És a másik 
oldalról természetesen maga az irodalomtörténet-írás is pontosan ugyanezt felté-
telezi (vagyis feltételezzük, hogy pontosan ugyanez áll mögötte): az irodalomtör-
ténet-írást is az irodalom történetének valamilyen értelmezése mozgatja (vagy az 
bontható ki belőle), és valamilyen oka vagy célja van annak, hogy megíródik. 

Könnyen lehet, hogy még számos elemet kellene tekintetbe vennünk az iroda-
lomtörténet-képen és az ezt a képet előhívó okon vagy célon kívül, de most csak 
ennél a kettőnél maradnék. Látszólagos tárgyilagossággal, ha úgy tetszik, poéti-
kailag vizsgálható egy irodalomtörténeti szöveg jellege, és próbálhatunk arra vá-
laszt találni, hogy a megírás mögött miféle célok vagy okok állnak, és ezek mi-
ként befolyásolják a megformálást. 

Itt rögtön számos finomítandó megfogalmazás van. Nem célom a pszichológiai 
vizsgálat (bár nem zárom ki a lehetséges célok közül), és nem tételezek fel köz-
vetlen összefüggést a megírás kontextusa és a szöveg poétikai sajátosságai között. 
Ráadásul a szöveg, amelyikről szólok, meglehetősen különös pozíciójú, tehát ér-
telmezése nem egyszerű rutinmunka az irodalomtörténet-írás tanulmányozója 
számára. 

Kassák Lajosnak Pán Imrével közösen írt Az izmusok története című szövegéről 
van tehát szó. Ez a kötet - nevezzük egyszerűen így, és fogadjuk el, hogy Kassák 
a szerzője, Pán Imre közreműködésével - a nemzetközi avantgárd irányzatok és 
magyarországi jelentkezésük történetét van hivatva összefoglalni, tehát igazi tör-
téneti munka - ha nem tisztán irodalomtörténeti is, hiszen a vizuális művészetek 
legalább akkora súllyal jelen vannak benne. Úgy tudni, Kassák volt a szerkezet-
nek, a kötet fő ívének „kitalálója", б határozta meg, hogy egyáltalán milyen „izmu-
sokról" legyen szó, és ebben vezérfonala az általa kezdeményezett (és az ő mun-
kásságával jellemezhető, változásaiban is az ő változásait követő) mozgalom volt. 
Pán Imre volt a „külföldi szakértő", ő hozta az adatokat, neveket, címeket az iz-
musok nemzetközi történetéhez. 

Elegendő itt csak egy felületes pillantást vetni a szövegre, hogy két fontos jel-
legzetességét állapíthassuk meg (és meggyőződésem, hogy az alaposabb vizsgálat 
sem cáfolja ezeket). Az egyik, hogy a szöveg alapvetően metonimikus építkezésű; 
a másik, hogy az értelmezés (egyáltalán, a művészetértés) referenciális jellegű. Mind-
két vonásról azt mondhatjuk, hogy meglehetősen ellentmondani látszik az avant-
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gárd törekvéseinek; az egyenesvonalú, okságon alapuló történetmondás csakúgy, 
mint a „valóság" „tényeinek" való közvetlen megfeleltetés igénye. 

Amikor azt állítom, hogy Az izinusok története metonimikus építkezésű, a követ-
kező vonásaira gondolok: 

amennyiben ragaszkodik az időrendhez, 
amennyiben a hatásokat mindig konkrét személyes, földrajzi vagy konkrét 

közvetítésekkel igazolható érintkezésekben ragadja meg, 
amennyiben szoros ok-okozati kapcsolatot tételez föl irodalom és társadalmi 

viszonyok, politikai mozgások, élettörténet, cenzurális korlátok stb. között, 
amennyiben az irodalom (vagy a vizuális művészet) terepének, megjelenési he-

lyének mindig bizonyos intézményeket feleltet meg: folyóiratokat, előadásokat, 
felolvasásokat, kiállításokat, vagyis a szöveget közvetlen kontextusában, a vele di-
rekt érintkezésben álló közegben helyezi el, 

végül amennyiben az egyes művészeti izmusok (irányzatok, áramlatok, hatások) 
leírásai mindig a név jegyében szerveződnek: hemzsegnek az alkotók (és a kitün-
tetett, központi figurák) nevei, ezek a nevek szolgálnak iránymutatásul, az egyes 
szövegcsoportok indexéül vagy védjegyéül; valamint hogy a bemutatáskor a ver-
bális és a vizuális művészet mindig, következetesen egymás mellé kerül, történe-
tük egymás mellett halad. 

A metonimikus építkezés mellett a másik fontos jegy az értelmezés (egyáltalán, 
a művészetértés) referenciális jellege. Ez a legnyilvánvalóbban abban nyilvánul 
meg, hogy Kassák igen gyakran hivatkozik - a fent említett közvetlen kontextus 
mellett - az ábrázolt világra, és a szöveg és az ábrázolt világ viszonyára. A szöve-
get nemegyszer az ábrázolt világ sajátosságaiból magyarázza.47 

Ennek a ténynek a megállapítása nem önmagában érdekes - a referenciális ol-
vasás korántsem egyedi, sem a korban, sem az értelmezési konvenciók történeté-
ben. Az azonban igenis érdekes lehet, hogy míg az avantgárd éppen a megformálás 
radikális megújítását tűzi ki célul, és önmaga forradalmiságát főként abban látja, 
hogy új látásmódra/olvasásmódra kényszeríti befogadóját, addig itt, Kassáknál, 
mintha továbbra is az ábrázolt világ milyensége volna az instancia, mintha az 
avantgárd legfőbb specifikuma abban állna, hogy mit mutat meg (s egyáltalán: 
hogy a „megmutatás" kategóriája mintha probléma nélkül a helyén maradhat-
na). Mindez pedig felveti azt a régi, ismert hermeneutikai problémát, hogy vajon 
az alkotó maga a leghivatottabb-e megítélni saját művét, hogy ő érti-e valóban 
legjobban saját szövegét. Itt, kicsit tágabban: vajon egy irányzat kiemelkedő kép-
viselője-e az, aki az irányzatról a leghitelesebb, legmegszívlelendőbb, legponto-
sabb megállapításokat tudja tenni. 

4 7 Ugyanerre hívja fel a figyelmet Kassák egy önértelmezésére utalva BALÁZS Imre József: „Az avantgárd 
irodalmi kommunikáció változatai." In SELYEM Zsuzsa-BALÁzs Imre József: Humor az avantgárdban és 
a posztmodernben. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2 0 0 4 . 3 8 . (Hivatkozása: DERÉKY Pál: Л vasbetontorony köl-
tői. Magyar avantgárd költészet a 20. század második és harmadik évtizedében. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1992. 80.) 
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Kassák avantgárd-értelmezése, mint egyébként erre minden önértelmezés ese-
tében gyanakodnunk kell, több esetben elég nyilvánvalóan önfélreértés. Ez pedig 
magyarázatra szorul: gondolhatunk Kassák elméleti, irodalomtörténeti, művészet-
történeti képzetlenségére - ámde ezt azért elég biztos, és mai horizontból tekintve 
meglepően j ó ízlésítélet, valamint széles körű tájékozottság ellensúlyozza. Sokkal 
inkább elképzelhető, hogy a meglehetősen ellenséges, idegenkedő környezetben 
(mind ami az avantgárd korabeli fogadtatását, mind ami az avantgárd-történet 
megírásának idejét illeti) Kassák belekényszerült az apologéta pozíciójába, és át-
vette a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb értelmezési „stílust", azt, amely hite sze-
rint meggyőzően szolgálhatja az avantgárd elfogadtatását - azt sugallva, hogy nem 
is különbözik az avantgárd olyan nagyon bármilyen „hagyományos", „ábrázoló" 
művészettől. Vagy, ennek aleseteként, valamilyen pedagógiai szándéka volt ezzel 
az olvasási móddal, szerette volna - a kor igényeinek megfelelően - „közérthető-
vé", könnyebben befogadhatóvá tenni azt, ami hagyományosan ijedelmet, bor-
zongást vált ki az olvasókból. 

Kassák művének alapvető ellenmondásossága azzal függ össze, ahogyan az avant-
gárdnak az irodalom- (vagy művészet)történet-íráshoz kell viszonyulnia. Kérdés 
tudniillik, hogy lehetséges-e irodalomtörténet-írása egy olyan irányzatnak, amely 
ambivalens viszonyban áll a történettel általában. És kérdés, hogy ha az avantgárd 
általában a kultúra és kultúraközvetítés hagyományos alapintézményeit akarja ki-
hívni, minden szinten kijátszani, kicselezni, megkerülni vagy éppen lerombolni 
ezeket, amelyeket megcsontosodott, gátló erőként, a hatalom eszközeiként (kvázi 
elnyomóként, a szabadság korlátozójaként) fog fel - akkor hogyan használhat fel 
egy ilyen igazán hagyományos és „akadémikus" intézményt (a maga népszerűsí-
tésére és/vagy legitimálására és/vagy intézményesítésére), mint amilyen az iroda-
lomtörténet-írás. A szituatív (kontextuális, alkalomhoz kötött) válasz Kassákék 
munkájának megszületésével kapcsolatosan az volna, hogy jópár évtized eltelt a 
tárgyalt korszak óta, elérkezett az ideje a kanonizálásnak, és ehhez éppen a bevett 
intézményeken keresztül vezetett az út. (S tegyük ehhez hozzá, hogy Kassáknak 
egzisztenciálisan - saját helyének elismertetése, saját művészi céljainak elfogad-
tatása miatt - is fontos volt a nagyon hagyományos vállalkozás.) A teoretikusabb 
válaszok közül az egyik pedig talán az volna, hogy az avantgárd (bizonyos válto-
zataiban legalábbis) talán mégsem egészen azt állítja, hogy egyáltalán nem kelle-
nek a hagyományok, hanem csak annyit, hogy nem kellenek a bevett, készen ka-
pott hagyományok - szükség van viszont a megteremtendő és a saját tradícióra. 
Kassákék műve pedig éppen ezt hozza létre (vagy járul hozzá létrehozásához), 

f 

6. Ha kicsit távolabbról szemléljük a fenti, nagyon kevéssé részletező képet a ko-
rai magyar avantgárd irodalomtörténet-írásáról, valami benyomást kaphatunk a 
„terepről" és a „szereplőkről" egyaránt. Egy alaposabb, pontosabb - a részleteket 
alaposabban feltáró - vizsgálat hiányában is (amely kétségkívül rendkívül hasz-
nos, s amelyet elsősorban Deréky Pál végzett) láthatók azok a viselkedésformák, 
amelyek a kanonizálással járnak. 
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Mindenekelőtt a kanonizálás kultuszképzéssel összefonódó formáit láthattuk a 
fenti példákban (e kettő nem szükségszerűen jár együtt, noha nyilvánvaló, hogy 
kultuszt csak - egy bizonyos közösség számára legalábbis - kanonikus szöve-
gek/szerzők számára építenek); a szerzők többé-kevésbé szorosan kapcsolódnak a 
mozgalomhoz, s a mozgalom vezető figurájának állítanak emlékművet. Ezzel ter-
mészetesen magát a mozgalmat is kiemelik a környezetből, jelentősnek és súlyos-
nak láttatják, s mindazok, akik vannak olyan szerencsések, hogy a kanonizált fi-
gurával és másokkal együtt részesei legyenek a mozgalomnak, kedvező színben 
tűnnek föl (már ha egyáltalán megjelennek). A nyelvezet jellemzően eksztatikus, 
nem a racionális érvelés, hanem inkább a révült elragadtatás nyelve; Hevesynél 
minden szemben álló (vagy akár csak gyanús, ideológiailag-esztétikailag meg 
nem felelőnek minősített) irányzattal szemben igen erősen elítélő; Gáspárnál ép-
pen azt a szimbolista, szellemtudományos vagy akár impresszionista esszé-nyelvet 
ismétli mintegy, amely az avantgárdnak zsigeri ellensége, amely az avantgardista 
gondolkodással csöppet sem könnyen fér össze. Gáspárnak azt a lehetetlen helyze-
tet kellene megoldania, hogy (mondjuk) Lesznai Anna nyelvén méltassa a (látszó-
lag) minden hagyományt félrelökő, társtalan alkotót. 

Míg Hevesy egy folyamatosan változó, alakuló, és egyre újabbat hozó művészet-
történetet lát maga előtt, amely olykor át is íródik - az expresszionizmus vagy a 
futurizmus értékei például alaposan módosulnak Hevesy szemében - , Gáspár álló-
képet rajzol, ahol egy vitathatatlan - és megelőzetlen, előre bejósolhatatlan, várat-
lan - érték jelenik meg az erősen kétes értékű jelenben, s ez a fénycsóva világít-
ja igazán be a kortársak fogyatkozásait. 

A szereplők tetteit a mozgalmi logika és a különbözés logikája, ez a két, egy-
mással ellentétes, de egyszerre jelenlévő és egyidejűleg érvényesülő megfontolás, 
motiváció, céltételezés irányítja. Az utóbbit Kappanyos András kiválóan jellemzi: 

„Az avantgárd másként viszonyul a normativitáshoz, mint a többi irányzat vagy kor-
szak. A normativitás, mondhatn i , a létalapja. Egyik központi intenciója: megmutatni, mi-
lyen legyen a művészet (sőt, hogy milyen legyen az élet); a másik pedig: nem megfelelni a 
létező elvárásoknak. Egyfelől erőteljes normákat képez tehát, másfelől pedig folyamato-
san normákat sért. A fennállóval való szembefordulás m ég az erőtlenebb avantgárd 
műveknek is erős deklaratív normaképző funkciót biztosít, s ami normát deklarál, az 
feltétlenül a kritikatörténet tárgya."48 

A mozgalmi logika ezzel szemben az összetartozást, a mozgalmi elvárásoknak 
történő megfelelést támogatja. Ráadásul bonyolítja a helyzetet, hogy az az „iro-
dalomtörténet-írás" (vagy valami hasonló), ami az avantgárd berkeiben folyik, első-
sorban kifelé szól: a mozgalom akarja legitimálni magát, márpedig a legitimáció 
már maga is megfelelés a létező elvárásoknak. Az a mozgalom, amely az elutasí-
tásban és a különbözésben fogalmazza meg magát, elfogadtatni akarja magát, és 

48 A Kritikatörténet - poétikatörténet - avantgárd című kéziratos szövegből. 
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hasonlóságokat akar felfedeztetni önmaga és a bevett, kanonikus művészet kö-
zött. Tehát a „belső" ellentmondásos helyzetre (mozgalmárnak lenni, ugyanakkor 
különbözni) rárakódik a „külső" konfliktus (minden elutasítani, mindentől kü-
lönbözni, de mégis beilleszkedni a bevett rendbe). A négy szerző négyféleképpen 
birkózik meg a problémával. Kassáknak van viszonylag a legkönnyebb dolga: szö-
vege visszatekintő, nem a jelent vagy a közelmúltat ábrázolja; a történet-írás kör-
nyezete (a kor kultúrpolitikája) meglehetősen határozottan elő is írja számára, 
hogy mit tehet; s a jelek szerint maga is szívesen elfogadja ezt az előírást. Hevesy 
a Nyugat hasábjain fejti ki messianisztikus és elég homályos nézeteit - ez a „hely-
szín" pedig furcsa akusztikát teremt szövegei számára, mindenesetre mást, mint 
hogyha valamely avantgardista lapban jelennének meg. Gáspár, mint említettem, 
a kor eléggé divatos és elterjedt (ám távolról sem avantgardista) nyelvezetének 
segítségével emeli piedesztálra Kassákot. Mácza pedig a kollektivitás, a kommunis-
ta (vagy szocialista) irodalom képzetes/képzelt közegébe helyezkedik bele, ez ad 
számára megerősítést, ez oldja meg minden lehetséges identitás-gondját. 

7. Apró cserepekből, szétszórt reflexiókból természetesen összerakható és feltéte-
lesen körülrajzolható az a térkép, amelyen koruk és a régebbi korok irodalmát az 
avantgárd képviselői elhelyezték. A (re)konstrukció: a kritikai reflexiók számbavé-
tele segíthet megvilágítani azt a viszonyt, amely az avantgárdot a korábbi (és kor-
társ) irodalomhoz fűzte. Ugyancsak vizsgálatra méltók azok a viták, amelyeket az 
avantgárd képviselői folytattak - akár koruk reprezentatív irodalmi alakjaival - , 
ám ekkor nagy kérdés, hogy a csekély példányszámú Nyugatot képviselő Babitsot 
milyen értelemben tekintjük reprezentatívnak, s a hatalommal és széles olvasó-
közönséggel rendelkező - az irodalmi mezőn a Babitséhoz képest egészen más po-
zíciót elfoglaló - konzervatív irodalom képviselői miért számítanak kevésbé érdekes-
nek, az avantgárdisták számára csakúgy, mint a kutató - vagy az olvasó - számára. 



Sághy Miklós 

FILMSZAKADÁS A SZÖVEGTÉRBEN 

- Mándy Iván Régi idők mozija című kötetének néhány jellegzetességéről -

A mozi-novellák „formanosztalgiá"-ja 

Az igaziak című Mándy-novellában mindjárt a cím után, a főszövegből kiemelve 
található az a sor, mely tájékoztatja az olvasót, hogy az utána következő történet 
eredeti elbeszélője a Fővárosi mozi gépésze, aki mindezt valaha a fiúnak, a Régi 
idők mozija főszereplőjének elmesélte. A mozi gépésze egyike a Beavatottaknak, 
akik kint jártak a szent helyen, a Film Városában, ezért adatai hitelesek, megbíz-
hatóak és megkérdőjelezhetetlenek. A történet hiteles forrásának, a szemtanú-
nak a megjelölése az epika idejétmúlt, anakronisztikus formáit idézi, mondhatni, 
visszautal az igazi naiv epikára, mikor az elbeszélő a hajdanvolt hősök rokonaként 
eleveníti fel - mintegy példaértékkel - az elmúlt kor dicsőségét. 

Erdődy Edit kismonográfiájában ír arról, hogy Mándy munkáiban gyakran meg-
figyelhetők a „hajdan virágzó, nagy műfajok erejüket vesztett maradványelemei", 
az „epika primitív, ősibb formáinak alkalmazása", melyeket összefoglalóan „forma-
nosztalgiáknak" nevez.1 főbbek közt a „formanosztalgia" bizonyítékának tekinti 
Erdődy, hogy a mozi-novellák esetenként a Fővárosi gépészt mesélőként jelölik ki: 
„Nemcsak a cselekmény másodlagos szintjén előhívott történetek és filmsztorik 
utalnak erre a primitív epikai világra, hanem olykor maga az elbeszélő szituáció 
is: a Régi idők mozijá-nak egyes darabjaiban a történetmondás klasszikus alaphely-
zetét teremti meg: a mesélést - ha csak egy alcímmel is. A mozi, a film világa több 
vonatkozásban is a hősi epika nosztalgikus újramondása."2 

Mándy monográfusa „az epika idejemúlt, anakronisztikus formáit" ismeri fel 
A pálya szélén című regényben is. Az ősibb epikai jellegzetességek szerepét Erdődy 
e regény esetében a következőkkel magyarázza. Az eposzi történetséma segítsé-
gével Mándy Csempe-Pempét, művének hősét olyan eszmei-filozófiai horizonton 
tudta elhelyezni, mely az emberi állapotoknak alapvetően egzisztencialista meg-

1 E R D Ő D Y Edit: Mándy Iván. Balassi Kiadó, Budapest, 1992. 48. Erdődy szerint Mándynál már A kez-
detektől megfigyelhető „az ősibb, egyszerűbb epikus formák iránti vonzódás" (18.). 

2 I. m. 48. 
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közelítését tételezi fel: „az immanenciájából reménytelenül kitörni akaró, de min-
dig vesztésre ítélt hős s a vesztés ellen lázadó ember az egzisztencialista irodalom-
ban, legtisztább változatában pedig Camus regényeiben jelenik meg."3 Másfelől 
Erdődy Csempe-Pempe egyszerre hős és bohócosan chaplini karakterjegyeit az 
abszurd irodalom szövegeiben fellelhető alakokkal rokonítja, azokkal az abszurd 
hősökkel, akik egydimenziójú lények, akiket nem kötnek szociális körülmények, 
és akik „nem elsősorban a világgal és a többi emberrel való relációkban" mutat-
koznak meg, hanem magával a létezéssel való kapcsolatukban. 

Fontos utalni arra, hogy a „formanosztalgia" megjelenése az 1967-ben napvilá-
got látott Régi idők mozija és az 1975-ben kiadott Zsámboky mozija című kötetekben 
eltérő módon jelentkezik, és eltérő szerepkörrel rendelkezik, mint az 1963-ban 
megjelent A pálya szélén című regényben. Jelentős különbség például, hogy a mo-
zi-regényekben nem a sportvilág legendás hőseivel találkozhatunk, mint A pálya 
szélén-ben, hanem egy másik művészeti ág fiktív héroszaival; ezért a mozi-regé-
nyekben ábrázolt történetek egyúttal a fiktív létmód sajátosságáról szóló elbeszé-
léseknek is tekinthetők, azaz metafiktíveknek, mely jellemvonás a szóban forgó 
szövegek sajátos helyzetét és külön rendszerbe illeszkedését bizonyítja. Az is fontos 
megkülönböztető jegye a mozi-regényeknek, hogy Zsámboky mozijának filmvász-
nán gyakran megjelennek a bibliai teremtéstörténet elemei. Ebből következően a 
szóban forgó szövegekben (szemben a más típusú formanosztalgiákat megvalósító 
alkotásokkal) kiemelt szerepet kapnak a vallási mítoszok áthallásai, parafrázisai. 
Hogy milyen funkcióval rendelkeznek Mándy „formanosztalgiájában" a mozi-
novellák sajátosságaként meghatározott összetevők, azt mindenekelőtt Az igaziak 
című novella részletesebb elemzésével kívánom vizsgálni, mégpedig azért, mert 
úgy vélem, az ott feltárt jellegzetességek a Régi idők mozija című kötet egészének 
értelmezéséhez nyújtanak segítséget. 

Kiindulópont: Az igaziak című novella intertextusai 

Az igaziak című novella annyira szembeötlő módon utal vissza a Könyvek Köny-
vére, hogy talán túlzás nélkül lehet a szóban forgó novella Cecil Bé-t jellemző so-
rát (akár öniróniaként értelmezve) az elbeszélőre vonatkoztatni: „Biblikus hangu-
latban van az öreg - mondta egy segédrendező." 

Három történet kerül át a Szent Könyv lapjairól Az igaziak című novellába. Áb-
rahámé - A nagy áldozat című film forgatásával megidézve a történetet melyben 
Ábrahám hitét úgy teszi próbára az Isten, hogy fia, Izsák feláldozását kéri hűsé-
ge bizonyítékaként. Lóté, mely szerint a Szodomában lakó Lótot angyalok figyel-
meztetik, hogy hagyja el a várost, melyre kén- és tűzesőt bocsát az Úr. És Noé 
megmenekülésének történetét is felismerhetjük a szóban forgó Mándy-novellá-
ban. A három megidézett ószövetségi történet közös jellemvonása, hogy a menekü-

3 I. m. 35. 
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lési útvonalaknak mindhárom esetben hegy a végcélja: Noé bárkája százötven na-
pi hánykolódás után az Ararát hegyén feneklik meg; Lót Szodoma és Gomorra 
pusztulását a hegyekben vészeli át; „a nagy áldozat" esetében pedig Isten úgy 
rendeli Ábrahámnak, hogy fiát egy általa kijelölt magaslat tetején kell feláldoz-
nia. Majd mikor hűségét látva az Úr megkegyelmez a fiának, akkor Ábrahám a szó-
ban forgó helyet Jehova-jire-nek nevezi el. E történet tanúságaként - olvasható a 
Bibliában -„mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés".4 Hogy a menekülés út-
vonalaként a hegy van megjelölve mindhárom történetben, ez pontosan ráillik a 
novella világában megjelenő eseményekre, hiszen (a bibliai tárgyú filmeket for-
gató) Cecil Bé-ék, minduntalan a magaslatokra menekülnek támadóik elől. 

Milyen szövegbeli jellemvonásokról árulkodhatnak a szóban forgó intertextu-
sok? Mindenekelőtt az idézetek legfontosabb funkciójának nevezhető, hogy azok 
Cecil Bé történetét a Szent Könyv pátriárkáinak sorsával rokonítják. Továbbá az 
is elmondható, hogy Jeff Colorado csapatának és Cecil Bé-éknek a harcát a val-
lási /eremtómítoszokkal állítja párhuzamba a novella, hiszen mindhárom előszöveg 
ugyanabból a Biblia-beli egységből származik, jelesül a Teremtés Könyvébői. Nem 
megkerülhető szempont azonban, hogy a teremtésmítosz mozaikjai egy populá-
ris mítosz kontextusába vannak ágyazva; a novella által bemutatott eseménysor 
ugyanis westerntörténet formájában bomlik ki. Sőt, hozzátehetjük, hogy Cecil 
Bé-ék útja a populáris mítoszokból a vallási mítoszokba tart, hiszen a történet so-
rán vadnyugati hősökből fokozatosan a bibliai, szent teremtéstörténet(ek) hőseivé 
válnak. A szöveg egyszavas címének jelentéstartalmát felhasználva ez az átalaku-
lás úgy is megfogalmazható, hogy eljátszott sorsukkal azonosulva színészekből 
igazi karakterekké lesznek, mert - ahogy a Fővárosi mozigépésztől tudhatjuk -
„ők meg fent maradtak a hegyekben, Cecil Bé és az emberei, és most már ott csi-
nálják a filmjeiket [...] ők az igazi filmesek. Ott van az igazi Cecil Bé, az igazi 
Myrna Bara, az igazi Doug. [...] Az igaziak fenn vannak a hegyekben, ahová Ce-
cil Bé vezette őket". A főhősök átalakulás-története mindazonáltal paradoxonhoz 
vezet, mely ekképpen foglalható össze: Cecil Bé-ék igazivá válása azt eredményezi, 
hogy elvesztik az igazság (film általi) bemutatásának lehetőségét, ugyanis a hegyet 
csak azok az üzenetek hagyhatják el, melyeket a támadók, Jeff Colorado és em-
berei készítenek Cecil Bé-ék nevében. Más szóval: az igaziak eredeti üzenetei nem 
közvetíthetők, csak azok (eredet nélküli) utánzatai. 

A novella címe, Az igaziak az azt követő történet tükrében az ellentmondás több-
letével és ezzel egyidejűleg ironikus felhanggal telítődik, hiszen az igazság erede-
tének, az igazság letéteményeseinek ábrázolását ígéri, jóllehet a szöveg többi része 
éppen az eredet elvesztését, és az igazság birtokosainak örökre száműzését pél-
dázza. Am az irónia alakzata nemcsak a cím és az azt követő szöveg viszonyában 
mutatható ki. A profán westernmitológia és a szent bibliai történetek egy másba 
csúsztatása ugyancsak a szöveg ellentmondásos és egyúttal ironikus értelmezhe-

4 Mózes I. Könyve. 2 2 . 1 4 . (Idézet forrása: Szent Biblia. Ford. KÁROLI Gáspár. Magyar Biblia-tanács, Buda-
pest, 1990. 25.) 
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tőségét sugallja. Az emelkedettnek az alantas kontextusában történő ábrázolása 
mintegy deszakralizálja, és paródiává változtatja azokat a cselekedeteket, melyek-
ben Cecil Bé és társainak sorstörténete - kevésbé nyilvánvalóan, mint a fenti pél-
dákban - az Újszövetség evangéliumi történeteit mintázza. Az úrvacsora pohár-
felmutató jelenetének rituális felelevenítéseként is értelmezhető például az a 
megbeszélés, mely Cecil Bé-ék „szenvedéstörténetének" kezdetét jelzi: „Malcom 
akkor már tudta, hogy itt valami nagy dolog készül. Cecil Bé csak akkor iszik, ha 
valami rendkívüli dologra készül." Vagy a Cecil Bé-t követők első vértanújának 
tekinthető az ember, aki a hegyről lezúduló sziklákat látva azokat Cecil Bé üze-
neteként értelmezi: „- Ez volt Cecil Bé válasza - suttogta valaki. Jeff Colorado át-
kozódva vonult el a hegy alól az embereivel. Azt a bizonyos valakit pedig, aki azt 
suttogta, hogy »Ez volt Cecil Bé válasza«, agyonlőtték, mint egy kutyát." 

Tekintsük most Az igaziak című novella alábbi szakaszát, melyben az eposzi se-
regszemle módjára jellemzi a szöveg a főszereplőt és néhány társát: „Maga Cecil 
Bé csizmában és egy bőrövvel a derekán. Négy-öt pisztoly a bőrövben. De senki 
se akadt, akinél legalább két pisztoly ne lett volna. Malcom, Cecil Bé hűséges asz-
szisztense, a farzsebéből kapta elő a revolvert. Nem is szólva Myrna Baráról, aki 
cowboynak volt öltözve, és egy vadlovon száguldozott, és közben sortüzet adott le 
valamilyen láthatatlan ellenfélre." Az ironikus nagyítás több esetével találkozhatunk 
az idézetben. Nem túl valószínű ugyanis, hogy valaki négy-öt pisztolyt hord az övén 
(még ha történetesen vadnyugati hős is az illető), ám ha ezt még el is tudjuk fo-
gadni, mint egy westernhős „normális" működését, a farzsebből előkapott fegyver 
esetében már mindenképpen felébred a gyanú, hogy itt talán komoly (ironikus) 
túlzással van dolgunk. A hatlövetű pisztolyból leadott „sortűz" pedig - mely in-
kább abszurd, mint hihető eseménynek tetszik - bizonyossággá teheti a megelőző 
szövegrészeknél támadt gyanúnkat. A westernfilm műfaji jegyeinek ilyetén, iro-
nikus felnagyítását tapasztalva megfogalmazódhat a kérdés, vajon nem az irónia 
alakzatának felhasználásával távolságot tartó, visszatekintő elbeszélői alany „gene-
rálja"-e a szóban forgó szöveg elbeszélésmódját? A kérdés tétje azzal az értelme-
zői állítással dialógusban rajzolódhat ki, mely az alábbi módon jellemzi a szóban 
forgó novella (és általában Л régi idők mozija című könyv) narrátorát: a kötet elbe-
szélésmódja nem tekinthető ironikusnak, mert a novellák felnőtt elbeszélő-vissza-
emlékezó nézőpontja mintegy „hitelesíti a gyermeki nézőpontot", nem tart távol-
ságot attól, ezért „az olvasó fenntartás nélkül el tud hinni mindent annak a 
gyereknek, akinek az emlékeit a felnőtt emlékező előhívja".5 A narratív síkok „né-
zőpont hitelesítő" egymásba-játszásának példáját pedig éppen Az igaziak című 
novella elemzésével szemlélteti Erdődy: ,/lz elbeszélésmódot [...] a fiú tudata, szemé-
lyisége generálja: az elbeszélés harmadik személyű ugyan, de ez nem kristályoso-
dik ki egy külső nézőpontban. A belső világ, a gyermeki képzelet és tudat a maga tisz-
taságában, eredetiségében jelenik meg, az átéltség s így az epikai hitelesség magas fokán."6 

5 E R D Ő D Y Edit: i. m. 51. 
6 I. m. 50-51. 
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[Kiemelés tőlem: S. M.] Jelen dolgozat eddigi megfigyelései alapján Erdódy imént 
vázolt gondolatával ellentmondó következtetésre juthatunk. A szent és a profán, 
azaz a hétköznapi mítosz funkcióját betöltő, populáris westerntörténet és a vallási 
mítosz egymásba csúsztatása ugyanis nem a „generáló instancia" gyermeki ártat-
lanságát és elfogulatlanságát sugallja, hanem a két mitikus hagyományt egymás-
bajátszó, tudatos elbeszélésmódot alkalmazó, nagyon is „felnőtt" narrátor képét 
hívja elő. Magyarán: a felnőtt elbeszéló-visszaemlékező nézőpontja nem hitelesí-
ti a gyermeki nézőpontot, hanem ironikusan távolságtartó, reflexív elbeszélői po-
zíciót létesít - akárcsak a Zsámboky mozija című kötet szövegeiben. Alapvető kü-
lönbség azonban, hogy a szóban forgó novella esetében (és ez döntő többségében 
igaz a Régi idők mozijának többi alkotására is) sokkal inkább érvényesül a hagyo-
mányos filmi formák és a hozzájuk kapcsolódó műfaji sajátosságok megjelenése, 
mégpedig abból a célból, hogy a novellák a velük kialakított relációban bonthas-
sák ki saját szövegviláguk esztétikai állásfoglalását. Mert nem szabad elfelejtkezni 
arról, hogy az eddig elmondottak a novellában mégiscsak a film mediális sajátos-
ságainak felhasználásával és bemutatásával fogalmazódtak meg. Ez azt jelenti, 
hogy a vadnyugati és vallási mitológiákat idéző háborúskodás forgatócsoportok kö-
zött zajlik a közvetítés, történetmesélés és történetlétrehozás jogaiért. Sőt, annál 
többért, hiszen a győztes egyúttal a látszólagos igazság birtokosává, vagy legalábbis: 
meghatározásának jogtulajdonosává is válik, mint ahogy azt a novella címe su-
gallja. Ám a történet, a háborúskodás kimenetele éppen az igazság végleges el-
vesztéséről és az eredet nélküli másolat egyeduralomra jutásáról szól. És ha elfo-
gadjuk Bori Imre azon megállapítását (melyet talán nem véletlenül a Régi idők 
mozija című kötet darabjaira vonatkoztat), miszerint „az író végeredményben azt 
mutatja meg, hogy mind a két világnak, a valóságnak és a moziénak is ugyanazok 
a rideg törvények a sajátjai",7 akkor a novellában ábrázolt filmzsáner-történet olyan 
allegóriának tekinthető, mely általában az emberi ismeretszerzés lehetőségeit vi-
szi színre. Az allegória alapvető sugallata pedig - Balassa Péter szavaival - , hogy 
a „világ: képmás, másolat, árny, de meg nem tudhatjuk, minek és mié".8 

Képmás-világ 

Az imént bemutatott idézet jól összegzi Balassa Péter véleményét, miszerint a 
Mándy-írások alapvető jellemvonása, hogy azok „árnyék", „kísértet" és „képmás" 
világot jelenítenek meg. Mándy szövegei szerint a világ - írja Balassa - „úgy, 
ahogy van - s a létige helyénvalósága máris kérdéses - , képmás [...] de fogal-
munk sincs, hogy volt-e, hol s mikor volt egyáltalán eredeti kép? [...] Ideák nél-
küli platonizmus Mándyé, híradás az árnyéklétezésről, képmásokról, melyek el-

7 B O R I Imre: „Mándy Iván". In uő: Huszonöt tanulmány a XX. századi magyar irodalomból. Forum Könyv-
kiadó, Újvidék, 1984. 566. 

8 BALASSA Péter: „Mándy és a kísértetek. Művészetéről és Átkelés című kötetéről." In uő: Észjárások és 
formák. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 128. 
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vesztették kapcsolatukat minden fölsőbb világgal, az ideális eredetivel".9 Hasonló 
következtetésre juthat Az igaziak című novellának az értelmezője, hiszen a szóban 
forgó szöveg éppen az „ideális" eredeti, vagy ha tetszik, az igaziság elvesztésének 
történetét ábrázolja. A Balassa által leírt platóni barlangban azonban - és ezt 
szintén példázza Az igaziak című novella - megfordulnak a viszonyok: az árnyak, 
melyek a barlang falára vetülnek, nem az eredeti, igazi kép másai, hanem maga 
a képmás hozza létre az eredetit, az igazit, mely ebből következően nem is erede-
ti, nem is igazi. Az ideák nélküli platonizmus gondolata nagyban összecseng 
Susan Sontag A fényképezésről című munkájának meglátásával: „A fényképezés ha-
talma tulajdonképpen deplatonizálta valóságképünket, mert egyre értelmetle-
nebbé tette, hogy a kép és a tárgy, a másolat és az eredeti megkülönböztetése 
alapján rendszerezzük tapasztalatainkat [...] a fénykép [...] hathatós fegyver, 
mely bármikor szembefordulhat a valósággal: a valóságot alakíthatja árnyékká. 
Valóságosabbak a képek, mint bárki gondolta volna."10 

Mándy Az igaziak című novellájában az eredet nélküli létezést a film reprezen-
tációs technikájának a bemutatásával ábrázolja. Amiképpen a kamera sosem az 
igaziakra (hiszen azok a hegycsúcs elérhetetlen magasában, áthatolhatatlan szö-
gesdrótok mögött léteznek), hanem az eredet nélküli másolatokra (Jeff Colorado-
ra és embereire) irányul, úgy a szem is csak a transzcendens forrását vesztett vi-
lágra láthat rá. Ajelöletétől elszakadt fotó alapú kép hatalomra jutása, mindent 
elárasztó burjánzása és térnyerése az eredet nélküli világ „árnyékszerű" voltának 
tapasztalatával áll rokonságban. A transzcendens megalapozását és forrását vesz-
tett látás (vagy általában az érzékelés) nem nevezhető többé objektívnek; érzékszer-
ve, a szem nem olyan tévedhetetlen metafizikai eszköz, mely független a fizikai 
test instabilitásától. Az igaziak című novella kételyt fogalmaz meg a látásélmények 
valóságtartalmával kapcsolatban, és a film reprezentáció-mechanizmusának be-
mutatásával példázza az objektív megismerés lehetőségének szertefoszlását. Az 
eredet nélküli képmás lét a film illuzórikus valóságot teremtő eljárására montíro-
zódik rá, és ebből következően a létezés képmásszerű volta a celluloidtekercs fizikai 
kép-másával lesz egyenértékű. Más megközelítésből ugyanez: az „élet mint kép-
más" metafora részben visszanyeri eredeti, szó szerinti jelentését, hiszen, nem az 
élet lesz olyan mint egy képmás, hanem a képmás (film) maga válik az életté. 

Amennyiben elfogadjuk az eddigiekben bemutatott értelmezést, akkor egy fon-
tos következménnyel számolnunk kell. Jelesül, hogy a közvetített üzenet vagy más 
szóval: jelölet helyett maga a közvetítő, a médium válik a prezentálás főszereplő-
jévé. A novella tanúsága szerint ugyanis nemcsak az történik, hogy háttérbe szo-
rul a kép-üzenetek lehetséges transzcendens eredete, hanem (az „igaziak" eltű-
nésével együtt) egész egyszerűen semmivé foszlik; ebből következően - McLuhan 
híres tételét idézve - a közvetítendő nélküli médium maga válik az üzenetté. 
Nem az lesz a fontos, amit látunk, hanem az, ahogyan azt látjuk, hiszen semmi sem 

9 I. m. 143. 
10 Susan S O N T A G : / ! fényképezésről. Fordította NEMES Anna. Európa, Budapest, 1999. 223-224. 
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önmaga érintetlenségében, hanem az (érzékszervi, technikai stb.) közvetítők „kép-
ernyőjén" válik megtapasztalhatóvá. 

Volt már róla szó, hogy Mándy világában a vásznon ugyanazok a törvények 
uralkodnak, mint a valóságban, hogy „a két világ ugyanegy törvényeknek enge-
delmeskedik".11 E gondolat szerint a filmi prezentálás mozi-novellákban ábrázolt 
törvényei jóval általánosabban értelmezhetőek annál, hogy azokat csupán a kora-
beli mozik világára vonatkozóan tartsuk érvényesnek. A medialitás kérdésének 
tematizálása - még ha éppenséggel nem is regényt írnak a főszereplők, hanem 
filmet forgatnak - az (ön)reflexív ábrázolás értelmezésének lehetőségét sugallja. 
Egy másik művészeti ág medialitásának előtérbe helyezése ugyanis közvetve a 
szöveg jelszerűségének mivoltára irányíthatja a figyelmet, miáltal a fikció létre-
jöttének feltételei kerülnek a fókuszba. A novella az elmondott történettel mutat 
rá arra, hogy a tapasztalást nem a világ szerkezetétől, hanem különböző jelrend-
szerektől (beleértve a filmét is) tekinti „megelózöttnek", más szóval nem a tapasz-
talt rend kérdése, hanem a tapasztalatközvetítés rendszere foglalkoztatja elbeszé-
lőjét. Az igaziak jelenléte nem előzheti meg a róluk szóló filmeket, hiszen éppen 
a velük való kapcsolat elvesztését mutatja be a szóban forgó novella. Ebből követke-
zően az „előzetes" világmodellek ábrázolásba, a valóság alapú fikció létrehozásába 
vetett hit megingásáról is szólhat a történet, a megjelenítés mediális sajátosságai-
nak kiiktathatatlanságáról; illetve arról, hogy a mediális sajátosságok meghatá-
rozói, a médium birtokosai (a novellabeli forgatócsoportok) különböző értékeket 
és világmodelleket képviselhetnek, és jeleníthetnek meg az „igazság" álcája alatt. 

Összefoglalva, Mándy Az igaziak című írásában az epikai „formanosztalgiáknak" 
sajátos módját valósítja meg, amikor vallási és populáris mítoszokat csúsztat egy-
másba. A mítosz-travesztia, a demitizálás a történetek transzcendens eredetét 
kérdőjelezi meg, és e gesztussal a megjelenítés médiuma kerül előtérbe, míg an-
nak jelöltje, forrása meghatározhatatlanná, elérhetetlenné lesz. Prózapoétikai 
szempontból ez a szöveg nyelvi megformáltságának, jelszerűségének hangsúlyos-
sá válását jelenti, vagyis eltávolodást attól az ábrázoláscentrikus hagyománytól, 
mely a fikció világát valóságanalóg módon véli elbeszélhetónek. A szóban forgó 
szöveg írója tehát nem a világ szerkezetétől, transzcendens üzenetektől, hanem 
más jelrendszerektől gondolja megelőzöttnek a tapasztalatot. 

Két olvasásmód: a fiú és a felnőtt 

Nem volna azonban teljes a kép, ha kizárólag Az igaziak című novellára alapoz-
nánk a Régi idők mozija című kötet (film)mítoszokhoz való viszonyát. Jóval elfoga-
dóbb, kevésbé távolságtartó „formanosztalgia" figyelhető meg például Л viking si-
sak című novellában, melyben - Erdődy szavaival - a gyermeki képzelet és tudat 
valóban a maga tisztaságában, eredetiségében képes megjelenni. Nemcsak az iro-

1 1 B O R I Imre: i. M . 566. 
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nikus megközelítés szorul látszólag háttérbe, hanem az elbeszélt történet azt is 
példázza, miképpen terebélyesedik a vásznon látott mitologikus cselekménysor a 
mozi falain túlra, és miképpen válnak apa és fia a vikingek, a hősök követőivé: 
„Mennek, mennek a viking hajók. Az evezők alámerülnek, majd ismét felmerül-
nek, és most már apa is evezett, meg a fiú is. így hagyták el a mozit, ahogy fel-
gyulladt a villany. így léptek ki a kis oldalajtón. Vonult a viking hajóhad." Majd 
ezt követően apa és fia, hogy a mitikus hősök még pontosabb képmásaivá váljanak, 
elindulnak viking sisakot keresni a fiú számára. Beszerző útjuk azonban nem jár 
sikerrel, a novella zárlata ezért időtlenített kereséstörténetté változik: „Tovább... 
megint csak tovább. [...] És mentek tovább a viking sisak után." Fontos mozzana-
ta a szöveg zárlatának, hogy az eredmény nélküli vonulás - Erdődy idevonatko-
zó tanulmányát idézve - „tarthat évekig, évtizedeken át, egészen az elbeszélés 
jelenéig".12 Azaz nem érik el a vágyott célt, a mitikus hagyományt ismétlő azono-
sulást. Jóllehet a transzcendencia igénye nem törik meg, ám elérhetősége, evilági 
jelenléte, akárcsak Az igaziak című novellában, meglehetősen kérdésessé válik. 

A nagy keserű című szöveg ugyancsak az emberfeletti hős utánzásának lehetet-
lenségét, a mintakövetés kudarcát példázza. A főszereplő fiú a Muralik Éváéknál 
tartott zsúron a filmek általjavasolt megoldási módokat alkalmazva pontosan az 
ellenkező hatást éri el, mint amit szeretne. Nem válik a társaság csodált és irigyelt 
figurájává, mint Clive Brook, a Nagy Keserű lord Douglas estélyén, hanem nevetsé-
gessé és komikussá lesz gyerektársai között. Leplezetlen az irónia, amely a Muralik 
Évánál tartott zsúr és a lord Douglas estélyének eseményeit vetíti egymásra. Azok 
a cselekedetek, melyek az utóbbi helyen a főhőst az emberi nagyság megtestesí-
tőjévé teszik, azok a zsúr kontextusában csetlő-botló, szerencsétlen figurává vál-
toztatják a főszereplő fiút. Ismét nem volna azonban teljes a kép, ha nem eleve-
nítenénk fel a novella befejezését. Az utolsó szakaszból ugyanis kiderül, hogy a fiú 
nem okul a kudarcból, nem veszti reményét, hanem rituális megerősítésért a mo-
ziba siet: 

„Az Eldorádó moziban még becsúszott a fél nyolcas előadásra. 
- Éppen a híradó megy - mondta Emmike a pénztárból. 
Odabent, egyik virágfüzérekkel feldíszített hajó fedélzetén az angol királyné 

fogadta a fiút." 
A két, utóbb említett novellának (A viking sisak, A nagy keserű) közös jellemvo-

nása, hogy ábrázolt világukban, a mozivásznon megelevenedő mitikus történet 
megismétlését, az ott látott minta követését kísérli meg a főszereplő fiú (illetve az 
első esetben csatlakozik hozzá az apa is). Akármilyen fürcsán hangozzék is, az ilyen 
mintakövetési mechanizmus, melynek „eredetijét", követendő példáját az ember-
feletti hősökről szóló történetek adják, nagyban rokonítható az archaikusnak ne-
vezett társadalmak archetípus-ismétlési mechanizmusával, melynek leírását, jel-
lemzését Mircea Eliade - hogy csak a téma egyik legismertebb szerzőjét említsem 
- több munkájában is megtalálhatjuk. A vallástörténész alaphipotézise Az örök vissza-

1 2 E R D Ő D Y Edit: Mándy Iván: Л viking sisak. Tiszatáj 1997/2. Diákmelléklet. 10. 
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térés mítosza című könyvében, hogy a „premodern" vagy „hagyományos" társadal-
makban a tárgyaknak és tetteknek csak akkor van értéke, ha újra tud teremteni 
valamilyen őseredeti mintát. Az előképet, a példát a közösségek mítoszai rejtik 
magukban, és ezekkel eggyé válni csak különleges alkalmakkor, a rítusok során 
lehetséges. Az eggyé válás pillanata az értelem nélküli, történelmi vagy más szó-
val, a profán időből való megtérést is jelenti a szent „valóságba", melyre az „is-
métlés vagy utánzás révén lehet szert tenni; mindaz, aminek nincs példaadó min-
tája, »értelmetlen«, hiányzik belőle a valóság. Az ember ily módon arrafelé halad, 
hogy maga is archetipikussá és paradigmatikussá váljék".13 E társadalmakban 
minden, amit mitikus minta nélkül tesznek, a profán szférájába tartozik, ennél-
fogva hiú és illuzórikus, végső soron pedig irreális cselekedet. 

A Régi idők mozija című kötet darabjai közül az archetipikust követő magatar-
tás egyik legnyilvánvalóbb példája A szürke sapka című novellának abban a jelene-
tében figyelhető meg, melynek során a fiú mintegy rituális mozdulattal a fejére 
helyezi James Cruze, a híres rendező elnyűtt fejfedőjét: „Most már Streig is állt, 
és csak nézte, ahogy a fiú lassan, nagyon lassan a feje felé emeli a sapkát. Egy 
mozdulat... még egy... 

- És James Cruze belép a műterembe!" 
Az utolsó szavak kimondása olyan performatív aktusnak tekinthető, mely az 

azonosulás pillanatát hozza létre, és megnyitja a kaput a mitikus minták valósága 
felé. Nem véletlen, hogy a sapka, megszegve a valóság gravitációs törvényeit, csak 
ez után a performatív aktussal jelölt pillanat után fog - a mitikus világ törvényeit 
a legkevésbé sem sértve - a levegőbe emelkedni. 

Talán ideje összegezni a megfigyeléseket. A Régi idők mozija című kötet idézett 
szövegeiben megjelenik az „ősibb" elbeszélői hagyomány mitologikusnak nevez-
hető formakincse, mely egyfelől a korabeli filmek történetmesélői szerkezetét idé-
zi, másfelől pedig bibliai szövegeket elevenít fel, melyek az előbbiek mintázatába 
épülnek. Az előképek megidézése és újrakontextualizálása gyakran eredményezi 
az irónia alakzatának létrejöttét, melyet a visszatekintő elbeszélő és a főszereplő 
fiú nézőpontjának eltávolodása eredményez. Mindeközben ennek ellenkezője is 
megfigyelhető: az elbeszélő-visszaemlékező nézőpontja hitelesíti a gyermeki néző-
pontot, mely a maga tisztaságában és eredetiségében jelenik meg az „epikai hite-
lesség" magas fokán. A szövegek egyszer igenlik, és minden irónia nélkül a saját 
textusukba építik a megidézett hagyományt, máskor pedig kritikusan és az elide-
genítés, távolságtartás módszerével kezelik azokat. Ugyanez a kettősség mondha-
tó el az ábrázolt világban megjelenő befogadói, mintakövető magatartásról: a fiú 
mintegy rituális módon kísérli meg tetteit filmen látott emberfeletti hősök csele-
kedeteihez igazítani, a profán időt a mitikus időszámításra váltani. A leggyakrab-
ban nem sikerül ezt megvalósítania, mint például nagy keserű utánzása esetében, 
ám máskor eléri célját, mint a James Cruze, a híres rendező mozdulatát felidéző 

3 Mircea E I J A D E : AZ örök visszatérés mítosza. Fordította PÁSZTOR Péter. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1 9 9 8 . 5 9 . 
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aktusával. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a megelevenített mítoszok nem te-
kinthetők az ún. archaikus ember mítoszainak, mivel azok alapvető jellemvoná-
sát nélkülözi: nem transzcendens eredetűek (hiszen éppen ezen eredet elveszté-
séről szól Az igaziak című novella); miközben a szent minta-, paradigmakövetés 
mégiscsak az archaikus ember sajátja volna. A modern és premodern ember -
ahogy az idézett vallástörténész nevezi őket - mítoszértelmezései látszólag egy-
szerre vannak jelen a szóban forgó Mándy-szövegekben. A kérdés az imént vázolt 
kettősségeket számításba véve, mintegy összefoglalóan a következőképpen tehető 
fel: mi eredményezi, hogy a Régi idők mozija című kötet történeteiben egyszerre 
jelenik meg az irónia és iróniamentesség, a szent mítosz és annak deszakralizált 
változata, a rituális mintakövetés és annak paródiája? 

A novellák ezen kettőssége a legegyszerűbben - a már vázolt módon - két né-
zőpont, fiú és az emlékező-elbeszélő együttes jelenlétével magyarázható, mely a 
Régi idők mozija szövegeiben még látszólagos egyensúlyban van, mondhatni, vál-
takoznak egymással, mint például A viking sisak esetében, ahol a filmvásznon ki-
bontakozó mitologikus történetet, minduntalan a nézőtéren hallható kizökkentő 
kommentárok ellenpontozzák. A Zsámboky mozija kötetben azonban az elbeszélő 
kritikai hangja, ironikus beszédmódja (Zsámboky alakjához kapcsolhatóan) kitel-
jesedik, és szinte egyeduralkodóvá válik, oly mértékben, hogy „az ellágyulásnak 
még az árnyéka is elkerüli".14 

Erdődy monográfiájában az idősíkok „párviadalára" vezeti vissza a szövegek 
fentiekben bemutatott kétpólusosságát, mondván: nemcsak az elbeszélés ideje 
különül el az elbeszélt történet idejétől, hanem ez utóbbi, a felidézett idősík is 
több rétegű. Az elbeszélést a két idősík közötti viszony határozza meg, ez válik az 
elbeszélés legfontosabb strukturáló tényezőjévé. Az akkor és most időbeli szem-
benállása - írja Erdődy - Mándy korábbi írásainak itt és máshol késő romantikus, 
térbeliségen alapuló dichotómiáját váltja fel: első korszakában az elvágyódás kvázi-
romantikus gesztusa elsősorban földrajzi, térbeli kiterjedésében realizálódott, 
„s a második korszakban az itt és most állapota abszolutizálódott, a hatvanas évekre 
a kettősség időbeli dimenziója válik elsődlegessé: a most és akkor polarizációja sze-
rint rendeződik az epikus anyag".15 Továbbszőve e gondolatot: kétféle szöwgtípus 
egymásnak feszüléseként is értelmezhető az időviszonyok Erdődy által vázolt 
„párharca", hiszen az utóbbi idősík (akkor) az epika „primitív, ősibb formáit" idézi, 
míg az előbbi (most) mintegy ezt (újrajolvasva kérdőjelezi meg a mitikus teljesség 
létrehozásának lehetőségét. Nyilvánvalóan a fiú nézőpontja az utóbbi (akkor), míg 
a felnőtt férfi nézőpontja az előbbi (most) szövegtípushoz kapcsolódik. 

Hózsa Éva A novella új neve című munkájában egymást (is) olvasó szövegek 
intertextuális hálózataként értelmezi Mándy novelláit. E megközelítésmód egyik 
fontos eredményeként a fiú és a férfi szereplők befogadásmódjának jól kitapint-
ható különbségére mutat rá, továbbá a fiú és az emlékező-elbeszélő - az ő meg-

1 4 V Ö . ERDŐDY Edit: Mándy Iván. 5 1 . 
15 I. m. 45-46. 
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fogalmazásában: „fiú" és „férfi" - kettős viszonyába lényegében egy új, bár nagyon 
fontos elemet vezet be: az olvasás aktusát.16 A visszaemlékező-elbeszélő ugyanis 

ráolvassa és egyben újra kontextualizálja a filmek mitikus világát, mely a gyerme-
ki fantáziával érintkezésben bomlik ki. Az új szövegkörnyezetbe helyezett (film)szö-
vegek a megváltozott befogadói helyzetben más megvilágításba kerülnek, értékeik 
átíródnak, esetleg ellenkező előjelűvé változnak. Ennek példája jól lá thatód nagy 
keserű című szövegben, ahol a fiú (mítosz)olvasata a felnőtt elbeszélő horizontjá-
ból erősen megkérdőjelezhetőnek hat - ezt bizonyítja az irónia alakzatának meg-
jelenése. Hasonlóképpen A viking sisak című szövegben a végtelenített kudarc-
élmény (nem találnak sisakot) a férfi nézőpontjából megfogalmazott válaszként is 
olvasható a fiú mitikus időszemléletére, mely az eseményeket örökké ismételhe-
tónek és „archetipikus", „paradigmatikus" eredetűnek hiszi. A visszaemlékező, fel-
nőtt elbeszélő dekonstruáló megközelítésmódjának fontos példája még a Hetes sor 
egyes című novella, melyben a filmet néző fiú egy oszlop és két „hatalmas" fej taka-
rásában csak részleteiben és szinte jelentéselemeire hullva látja a vásznon kibomló 
történet bizonyos összetevőit; aztán az előadás végeztével a film befogadásélmé-
nye a mozi falain túlra is magával kíséri a fiút, mintegy rávetülve a valóság „nor-
mális" látásérzékelésére: 

„Odakint majd elszédült. 
Pálcavékony negyed-alakok rohantak mellette, szakadozott mozdulatokkal. 

Meghasadt szájak, fél bajuszok, homlokok repülő foltja. Autó levágott orra, villa-
mos ablaka. Parányi rés az utcából, parányi fény a kirakatokból. 

Futott az utca elvékonyodott szalagján. Feliratok kísérték, láthatatlan feliratok 
tekeredtek köréje. 

Futott az utca leszakadt szalagján." 
Amiképpen a film-mítosz, úgy a valóság érzékelése is egészlegességét veszti, és 

mintegy alkotóelemeire hullik szét.17 A történetek szintjén ez azt jelenti, hogy a 
mítoszokban megtestesülő nagy narratívát felváltja a számos, egymáshoz nem il-
leszthető kis narratíva;18 az érzékelés szférájában pedig az objektivitásnak, a transz-
cendenciára alapozott ellenőrizhetőségnek szűnik meg a létalapja, átadva ezzel 
helyét a fizikai test instabilitása - és a novella alapján hozzátehetjük: mindenko-
ri pozíciója, látószöge - által meghatározott, szubjektív érzékelésnek. 

1 6 H Ó Z S A Éva: A novella új neve. (Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközi értelmezése.) Forum Ki-
adó, Újvidék, 2003. 62-63. 

17 A látásélmény hasonló töredezettségével, „rés"-szerűségével a Francia kulcs című regényben talál-
kozhatunk, amikor apa és fia egy résen át átlátnak a szomszéd szobába. MÁNDY Iván: Francia kulcs. 
Új Idők Irodalmi Intézet Rt., Budapest, 1948. 12. 

18 A rekonstruálhatatlan „nagy történetre" példa lehet mégd cowboy című elbeszélés, melyben a fő-
szereplő fiú és barátja, Streig Gyuri egy celluloid tekercs darabjait nézegetve - melyet a Fővárosi 
Mozi gépészétől kaptak (!) - azon vitatkoznak, hogy ki tudja valójában az „eredeti" történetet. Am 
e novella nemcsak azt példázza, hogy a részletekből nem kerekíthető ki a „nagy" (film)történet, ha-
nem (szó szerint) a filmelbeszélés medialitásra irányítja a figyelmet, hiszen, ami alapján a történe-
tet rekonstruálni akarják, az a mozgókép apparátusának egy tárgyi eszköze: a celluloidtekercs. 
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A felnőtt újraolvasó dekonstruktiv aktusa, azáltal, hogy a mítoszokat megfosztja 
transzcendens eredetüktől (Az igaziak), átfogó teljességüktől (Hetes sor egyes), és így 
azokat - derridai értelemben - középpont nélküli szöveggé alakítja,19 a szövegje-
lentés kérdésében is döntést hoz, mégpedig azért, mert a szépirodalmi és a mitikus 
szöveg közt értelmezés szempontjából áthághatatlan a különbség. A szépirodal-
mi szöveg lényegéhez hozzátartozik ugyanis az átértelmezhetőség, „a mítosznak 
viszont csak egyféle jelentése képzelhető el: az eredeti jelentés".20 A mítoszt alkotó 
alapegységeknek „a mítoszhoz tartozó kultúrában volt utaltja, azaz föltételezték 
róla, hogy fennállót jelöl, ma viszont már csak szövegkörnyezettől függő jelentése 
van".21 Amint a szövegkörnyezet megváltozik - ismét Л nagy keserűt említve példa-
ként: lord Douglasnál tartott estélyen megfigyelhető magatartásformákat Muralik 
Éva zsúr-partiján kísérli meg alkalmazni a fiú - a tettek jelentése is átértelmező-
dik. A visszaemlékezó-elbeszélő, a „felnőtt újraolvasó" megközelítésmódjával a fiú 
világában megjelenő mítoszok „eredeti jelentését" kérdőjelezi meg, bemutatva, 
hogy az egykori jelentések újraértelmezése mindenkor lehetséges, illetve, hogy a 
szövegek nem a létrejöttüket megelőző igazságokra ősjelenségekre vonatkoznak, 
hanem előttünk formálódnak. Nem valami eleve ismert felől akarnak meggyőz-
ni, hanem mintegy kérdéseikbe avatnak be. 

A Régi idők mozijának legelső szövege, a Mottó - akárcsak a Diákszerelem című 
Mándy-novella - egy filmszakadás miatt abbamaradt vetítés történetét beszéli el; 
és nemcsak kötetkezdő helyzetéből adódóan, hanem 'fő gondolat'jelentéséből kö-
vetkezően is a „később" sorra kerülő szövegek alapszituációját hangsúlyozza, mely 
- kissé leegyszerűsítve - az egészleges történet létrejöttének kudarcát mondja el: 
„Mi lehetett a címe? És milyen film volt? Mi lett a nővel, aki örökké csak bolyon-
gott, a bozontos szemű öreggel, a csontos ormányú kőelefántokkal?" Majd a szöveg 
a történetet létrehozó hely megnevezésével zárul, mintha ez végül fontosabbá vál-
na, mint maga a meg nem születő történet: „Bodográf Mozi, Bé terem." Az utóbbi 
mondat akár a „lerombolt eszmények perspektívájából olvasó férfi" válaszaként 
is értelmezhető, melynek kimondásával a történetet összerakni igyekvő fiú kísér-
leteinek vet mindörökre véget. A vetítés helye (Bodográf Bé terem), illetve annak 
apparátusa kerül előtérbe a filmszakadás következtében. Ugyanakkor, ha ezt az 
ábrázoló szövegre vonatkoztatjuk - mint ahogy azt már korábban megtettük - , 
akkor elmondható, hogy a filmszakadás bemutatásával egy időben az „epikai tel-
jesség" és „hitelesség" korabeli tétele is érvényét veszti. A felnőtt újraolvasó elha-
tárolódik ugyanis attól a regénytípustól, „mely a jól tagolt cselekményt, szoros 
időrendet, érzékletes alakjellemzést, világos szerkezetet tartotta az epikai ábrázo-

19 Vö. „csak azt gondolhattuk, hogy nincs középpont, hogy a középpontot nem lehet egy jelenlévő 
formájában elgondolni, hogy a középpontnak nincsen természetes helye, hogy nem fix hely, ha-
nem funkció, egyfajta nem hely, amelyben a jel-helyettesítések végtelen játéka folyik." (Jacques 
DERRIDA: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában. Fordította GYIMESI Tímea. He-
likon 1994/1-2. 22-23.) 

2 0 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: „Mítosz és történetmondás." In uó: „A regény, amint írja önmagát." Korona 
Nova Kiadó, Budapest, 1998. 44. 

21 I. m. 37. 
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lás lényegének", melyeknek írója igyekszik fönntartani a hitet olvasójában, hogy 
„a regény hű mása az életnek, vagyis nem kitalált történetet, hanem »valóságos« 
eseményt mond el: objektív érvényű ábrázolást nyújt."22 

A fiú és a felnőtt (emlékező-elbeszélő) nézőpontjaihoz - a fentiekből követke-
zően - két különböző értelmezői magatartás kapcsolható. Az előbbi a filmszöve-
gek „eredeti jelentését" keresi, melynek a valóságban létező utaltja van, és ebből 
következően kísérli meg alkalmazni azokat a valós szituációkban. Az utóbbi az 
irónia távolságtartásával jelzi, hogy a filmszövegeket nem valóságra vonatkozá-
sukban, hanem fikció voltukban értelmezi. E két megközelítésmód lényegében 
párhuzamba állítható a hatvanas évek magyar regényirodalmának két alaptípu-
sával. Az egyiket a regény erős valósághoz kötöttsége jellemzi, a „hagyományos 
realizmus" normáihoz igazodó esztétikai szemléletmód, továbbá: alaptézise, hogy 
„az igazi regénynek, azaz a realista művészi tükrözésnek a társadalmi fejlődés egy-
séges és egész képét kell nyújtania, a középponti osztályellentét nézőpontjából 
rajzolni meg egy korszak társadalmilag jellemző, tipikus arculatát. Ez a felfogás a 
klasszikus realista regény típusát tekintette követendő példának". A másik típusú 
regény „nem érzi már elegendőnek, hogy puszta elbeszélést nyújtson, s megma-
radjon az életszerűség egynemű közegében, és azt sem tartja követendőnek, 
hogy valóságismereteink és tapasztalataink közvetlen érvényességi körében mo-
zogjon. Vállalja, zavart kétkedéssel vagy ironikus fölénnyel, hogy fikcióval is dolgo-
zik".23 A hatvanas évek derekán született Régi idők mozija - akárcsak az 1975-ben 
napvilágot látott Zsámboky mozija - nyilván az utóbbi típusba sorolható ironikus 
hangvétele, linearitást megbontó időkezelése és az ábrázolás nézőpontjának foly-
tonos váltogatása miatt - hogy csak a legfontosabb jellemvonásokat említsem össze-
foglalóan. 

Az említett szövegek fontos tulajdonsága, hogy nem úgy döntenek egyik esz-
tétikai szemléletmód mellett, hogy reflexió nélkül alkalmazzák azt, hanem mint-
egy bemutatják, színre viszik az állásfoglalás folyamatát. Azáltal ugyanis, hogy az 
emlékező elbeszélő nézőpontja felülírja a fiúét, egyúttal a regény státusát megha-
tározó döntési mechanizmust is láthatóvá teszi. A férfi dekonstruktiv újraértelme-
zésében sorozatosan megsérti a „Jó" és „Rossz" elemek viszonyáról, a teljességről 
és hitelességről szőtt esztétikai elméletek alaptörvényeit. Jóllehet e törvénysérté-
sek egészen más szövegfelfogást körvonalaznak: „a regény nemcsak a világ elé 
tartott tükör, hanem nyilvánosságnak szánt hangos gondolkodás el nem döntött 
- s véglegesen talán soha el nem dönthető - kérdésekről."24 

Ami Mándy idézett munkáiban tehát újszerű és sajátos, az az esztétikai válasz-
tás ábrázolása. Ebben fontos szerepet játszik egy másik médium, a film megjele-
nése. Az említett reflexív viszony ugyanis a főszereplő fiú mozivásznon látott tör-
ténetekkel kialakított viszonyának újraértelmezésében bomlik ki. A filmen ábrázolt 

2 2 BÉLÁDJ Miklós: „A magyar regény új útjai." In uó: Érintkezési pontok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1974. 662-663. 

2 3 I. m. 685., 686. 
2 4 I. m. 689. 
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történetek nem tudnak epikai teljességükben létrejönni, mert a technikai appa-
rátus meghibásodásai, a filmszakadások, a lineáris történetvezetést megakasztó 
nézői kommentárok minduntalan az illúziót létrehozó eszközökre, a médiumra 
irányítják a figyelmet. A „lerombolt eszmények perspektívájából olvasó férfi" 
az „eredeti jelentés" mítoszát megkérdőjelezve a szövegösszefüggések jelentés-
teremtő működésmódját hangsúlyozza. Amit a filmképek „ideák nélküli platoniz-
musának" nevezhetünk, az a szövegek végső jelentésnélküliségének feleltethető 
meg; és amiképpen a technikai kép sem leképez, hanem létre hoz, úgy a szöveg 
sem tükrözi, hanem teremti világát. 

Mándy a megismerés, a megismerhetőség és ettől nem függetlenül a megjelení-
tés kérdését teszi szövegeinek alapvető témájává. A vizsgált írásokban mindezt egy 
másik művészeti ágnak, a film médiumának a felhasználásával és újraértelmezé-
sével valósítja meg. Mándy nem a világ szerkezetétől tekinti megelőzöttnek az in-
dividualitást, hanem a rendelkezésre álló jelrendszerek hálózatától. A mindenkori 
szöveget (beleértve a filmet is) nem a valóságra vonatkoztatásában véli megérthe-
tőnek (és mivel ezt nem így gondolja: ezért vall kudarcot a Muralik Éva partiján 
a fiú), hanem a tapasztalatközvetítés modelljeként. Elvontabban fogalmazva, egy-
úttal Béládi Miklós szavait felhasználva, úgy összegezhetnénk az eddigi gondolat-
menetet, hogy a vizsgált szövegek mintegy reflexív - és ironikus - módon vázol-
ják a folyamatot, melynek során a „pragmatikus", valóságtükröző regény (Mándy 
által gyermekként ábrázolt) befogadójának helyébe a saját jelszerűségét prob-
lematizáló „fenomenológiai-ontologikus regény ['felnőtt' befogadója] lépett".25 

2 5 I. ш. 698. 
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Tverdota György 

JÓZSEF ATTILA IRODALOM ÉS SZOCIALIZMUS CÍMŰ 
TANULMÁNYÁNAK METAFIZIKAI HÁTTERE 

1930 őszén bekövetkezett szélsőbaloldali fordulata után József Attila a Bartha 
Miklós Társasággal megszakított érintkezését a kommunista mozgalomban foly-
tatott tevékeny részvétellel igyekezett pótolni. Ennek egyik útja az volt, hogy részt 
vállalt az illegális munkából. Az illegalitás viszonyai között azonban sem széles 
körű kapcsolat nem alakulhatott ki a munkásközönséggel, sem pedig a költőnek 
az az igénye nem teljesülhetett, hogy baloldali értelmiségi közösségekben inspi-
ráló szellemi műhelyre találjon. Személyes kapcsolatait igénybe véve ezért töreke-
dett a mozgalmi munka keretein túl terjedő szellemi kontaktust kiépíteni hozzá 
hasonlóan gondolkodó értelmiségiekkel. A kommunizmussal szimpatizáló, balol-
daliságát műveivel is bizonyító barátja, akinek Lecke című kötetéről 1930 tavaszán 
méltatást is jelentetett meg, Nagy Lajos elvitte őt a Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt újonnan megalakult Jaurés munkaközösségébe, a Szabómunkások Szak-
szervezetének VI. kerületi, az Almási téren található előadóhelyiségébe. Az elő-
adáson, amelyen Nagy Lajos egy novellájával szerepelt, jelen volt Szántó Judit is, 
akivel a költő ez év őszén került szoros érzelmi kapcsolatba. A politikai, világné-
zeti kérdésekben való egyetértés és a szerelmi viszony elegendő biztosítékot jelen-
tett a költő számára, hogy felfedje Szántó Judit előtt illegális feladatvállalásait. 
Barátnője (majd élettársa) pedig, állítása szerint, ennek ismeretében vállalta a 
közvetítést a munkaközösség vezetősége és József Attila között, amikor ő előadás 
vagy előadássorozat tartására ajánlkozott. Mivel nyílt tevékenységet nem folytat-
hattak, a kommunisták igyekeztek beszivárogni a szociáldemokrata szervezetek-
be, s ott kifejteni a szocialistákénál radikálisabb álláspontjukat. Nagy Lajos, Szántó 
Judit és József Attila voltaképpen egy ilyen akciósorozatban vettek részt, amikor 
bekapcsolódtak a Jaurés munkaközösség munkájába. 

Ennek keretében vállalkozott a költő előadás tartására az irodalom és a szocia-
lizmus viszonyának kérdéseiről. A munkaközösség, úgy látszik, elfogadta az ajánl-
kozást, de az előadó kevéssé lehetett ismert számukra, ezért nyilvánosság elé bo-
csátása előtt meg akartak ismerkedni előadása szövegével. Szántó Judit állítása 
szerint ez úgy történt, hogy József Attila szűkebb körben felolvasta írását, majd nyil-
vános előadásra csak a jóváhagyás után, 1931 februárjában kerülhetett sor. A jóvá-
hagyási folyamat persze másképpen, egyszerűbben is lejátszódhatott: a géppel 
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írott elóadásszöveget előzetesen elolvashatták, s ennek alapján járultak hozzá az 
előadás megtartásához. Akár így, akár úgy történt, kétségtelen, hogy a szövegen 
bizonyos módosítások estek. Ezek elsősorban kihagyások, azaz arra kérhették a 
költőt, hogy a valóban nagyon hosszú szöveget kurtítsa meg. A legépelt írást ugyan 
maga a költő nevezi „szabadelőadás"-nak, ámde jegyzetek is járulnak hozzá, s bizo-
nyos szövegrészek alá vannak húzva, azaz József Attila kurziválásra tett utasítást. 
Mindezek alapján nem lehetetlen, hogy az előadó gondolt gépiratának nyomta-
tásban történő megjelentetésére is. 

József Attila - Szántó Judit szerint - „akkor már hosszabb ideje foglalkozott egy 
tanulmány megírásával, amely a költészet eredőjének mozzanatát elemezte volna, 
a 'társadalom-egyén; egyéniség-társadalom' kérdéspárral kapcsolatban. Ebből a 
tárgykörből írta 'Irodalom és szocializmus' c. előadását".1 Az élettárs emlékezeté-
ben mintha összecsúszott volna a költő két írása: az Irodalom és szocializmus és az 
1932-ben megjelent, az egyéniség és a valóság közötti összefüggéseket bölcseleti 
szinten vizsgáló, de irodalmi, művészeti kérdéseket nem érintő Egyéniség és valóság 
című tanulmány. Az idézett részlet mégis tartalmaz fontos igazságmagot: azt, hogy 
a költőt 1930 őszén már hosszabb idő óta foglalkoztatták olyan kérdések, ame-
lyek „a költészet eredőjének mozzanatát" érintették. Hosszabb ideje, azaz évek 
óta, és - ez adja az Irodalom és szocializmus különleges helyét az életműben - ez a 
foglalkozás egészen az előadás megírásáig, 1930 őszéig egyáltalán nem marxista 
szellemben történt. Az Irodalom és szocializmus úgy született, hogy a költő, amint 
népi ihletettségű verseit mozgalmi fordulatát követően átírta marxistává, akkép-
pen eszközölt bizonyos átalakításokat 1928-ban és 1929-ben kialakított művé-
szetbölcseleti koncepcióján, hogy az elfogadható legyen a baloldali szocialista, sőt 
a kommunista törekvésekkel szimpatizáló közönség számára is. 

József Attila szélsőbaloldali közönség előtti egyik első bemutatkozása során te-
hát hozott anyagból dolgozott. Az Irodalom és szocializmus nem par excellence 
marxista esztétika, nem szocialista művészetbölcselet, hanem a kor különféle idea-
lista bölcseleti tendenciáiból táplálkozó koncepció, amelyet szerzője részben úgy 
fejlesztett tovább, részben pedig úgy egészített ki, hogy az idealista bölcseleti jel-
leg elhomályosuljon, s ezáltal a szöveg kielégítse egy kommunista teoretikustól 
elvárható koncepció kritériumait. Vegyük előbb szemügyre a hozott anyagot, azo-
kat az irodalom, a költészet mibenlétéről 1928-ban és 1929-ben kiforrott gondo-
latokat, amelyek a szabadelőadás magvát alkotják. 

Az Irodalom és szocializmusban felrajzolt képlethez legközelebb azok a fejtegeté-
sek állnak, amelyek az 1930 januárjában Л Tollban megjelent Babits-pamflet be-
vezető passzusaiban olvashatók. Érdemes teljes terjedelmében idézni egy részletet, 

1 Idézi Szabolcsi Miklós az Irodalom és szocializmus jegyzetében, in József Attila Összes Művei III. Cikkek, 
tanulmányok, vázlatok. S . a. r. SZABOLCSI Miklós. Akadémiai Kiadó, Bp., 1958. 314. - Ez az emlékezés-
részlet ebben a formában nem szerepel SZÁNTÓ Judit Napló és visszaemlékezés című könyvében. Ajegy-
zetíró nyilván Szántó Judit később megjelent munkájának kéziratát vette alapul és a szerző enge-
délyével átfogalmazta a jegyzet szükségleteinek megfelelően. 
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amely rendkívüli tömörséggel foglalja össze azt, amit az Irodalom és szocializmus 
részletesebben kifejt: „Az anyag végtelen, határtalan. És noha minden egyes do-
logban rábukkanunk a lélekre, a dolgok egyetemének lelke mégis elsikkad elő-
lünk. Hiszen a dolgok egyetemét nem szemlélhetjük közvetlenül, mint teszem azt, 
egy cseresznyefát, hanem legföljebb elmélkedhetünk róla. A szellem így bele is 
veszne az anyag végtelenségébe, ha egyáltalán beletörődnék abba, hogy kívüle is le-
gyen valami, ami határtalan. Ez az elme számára őrület volna, a képzelet számá-
ra képtelenség, a lélek számára - ne tessék mosolyogni - világhiány. De éppen 
emiatt az ész addig serénykedett, mígnem fölfedezte az arisztotelészi »végtelen 
regresszus lehetetlenségének« elvét. A képzelet addig csapongott kép után a képte-
lenségben, míg meg nem teremtette a mithoszokat. A lélek pedig e legnagyobb 
szükség okából átlényegül ihletté, amely a szemléihetetlen világegész helyébe 
szemlélhető műegészet alkot. Műalkotáson kívül egészet soha nem szemlélünk. Az ihlet 
tehát a szellemnek az a minősítő ereje, amely az anyagot végessé teszi. Ezek sze-
rint a mű közvetlen egyetemesség, vagy szem előtt tartva, hogy belsejében kimeríthe-
tetlen, határolt végtelenségnek is mondhatjuk."2 

A József Attila Tamdmányok és cikkek 1923-1930 című kiadvány Magyarázatok című 
kötetében a Babits-pamflethez fűzött jegyzetben3 leírtam, hogy a fogalomhaszná-
lat milyen új elemei jelennek meg az idézett részletben a kéziratban maradt ifjú-
kori művészetbölcselethez és az Ady-vízióboz képest. Az alábbiakban a figyelmet 
arra összpontosítom, hogy milyen vonatkozásban előlegezik meg az idézett mon-
datok az Irodalom és szocializmusban kifejtett koncepciót. A fenti mondatok Pauler 
Ákos filozófiájának erős hatásáról tanúskodnak. A Pauler-hatás a húszas évek vége 
más szövegeiben is kimutatható. Az említett Magyarázatok című kötetben a kér-
déssel fontosságának megfelelő mértékben foglalkoztam. Az Irodalom és szocializ-
mus megértése érdekében korábbi elemezéseim folytatására és elmélyítésére van 
szükség. Egy, az Irodalomtörténeti Közleményekben 1982-ben megjelent tanulmányom-
ban a szabadelőadást már a pauleri filozófia kontextusába állítva vizsgáltam.4 A ko-
rábbi, a Pauler-értékelés szempontjából a legkevésbé sem kielégítő kutatástörténe-
ti helyzethez képest, amelynek adottságaira támaszkodhattam, és amelyet írásomban 
a szükséges mértékben felvázoltam, az azóta eltelt évtizedekben Pauler értékelé-
sében fontos új fejlemények következtek be. Az Irodalom és szocializmusról írva fi-
gyelembe kell vennünk a kutatás új eredményeit, elsősorban Somos Róbert Pauler 
Ákosról írt, minden kritikai megállapításával együtt inkább méltató monográfiáját 
és Farkas János László tanulmányát, amely éles kritikában részesítette a tiszta lo-

2 J Ó Z S E F Attila: „Az Istenek halnak, az Ember él." In József Attila Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Szö-
vegek. (Közzéteszi H O R V Á T H Iván vezetésével BARTA András, G O L D E N Dániel, H E G E D Ű S Orsolya, Kis 
Zsuzsanna, SERÉNY Zsuzsanna) Osiris, Bp., 1 9 9 5 . 2 1 6 - 2 1 7 . 

3 [43] „Az Istenek halnak, az Ember él." In József Attila Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Magyarázatok. 
Osiris, Bp., 1995. 199-218. 

4 TVERDOTA György: Az ihlet tana. (József Attila és íbulerAkos). Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 8 2 / 5 - 6 . 

5 3 9 - 5 6 0 . 
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gika magvát képező logikai alapelvek tanát és a főmű, a Bevezetés a filozófiába re-
lációelméletét.5 

Somos Róbert könyvében sokoldalúan jellemzi Pauler - pályája során számotte-
vő mértékben változó - pozícióját. Meggyőzően bizonyítja, hogy a pozitivizmuson, 
illetve az újkantiánus irányokon már fiatal korában túllépve, saját rendszerének 
kialakítása során „a kor legmodernebb filozófiai áramlataihoz kapcsolódik".6  

Husserl, Brentano, Bolzano, Meinong és Lotze törekvései hatottak legerőteljeseb-
ben a rendszerének középpontjában álló tiszta logika, illetve az azt kiterjesztő 
tárgyelmélet (saját elnevezését használva: ideológia) kialakítására. Ennek alapján 
Pauler a logikai idealizmus, közelebbről a logikai platonizmus képviselőjének te-
kinthető. Több vonatkozásban markánsan egyénivé színezett rendszerében (amely 
„színezés" nem mindig tett jót gondolkodása színvonalának) ezt a gondolati örök-
séget is közvetítette József Attilához. Somos Róbert jellemzésének ezek a mozza-
natai nem adnak okot arra, hogy a Paulerról Az ihlet tana című tanulmányban kö-
zölt portrévázlatomat módosítsam. Ugyanezt mondhatom el arról, amit Pauler 
arisztotelizmusával kapcsolatban olvashatunk a Páuler Akos élete és filozófiája című 
monográfiában és az 1982-es tanulmányomban. 

Mindennek előrebocsátására azért volt szükség, mert a Babits-pamflet idézett 
része és az Irodalom és szocializmus közötti összefüggések tisztázása mind a tiszta 
logikai terminológiával, mind Pauler arisztoteliánus beállítottságának nyomaival 
való szembenézést szükségessé teszi. A tiszta logika nem a (helyes) gondolkodás 
tudománya. Sokkal több annál: a gondolkodástól függetlenül fennálló igazságok 
legáltalánosabb kérdéseit taglaló tan. Az igazság szerkezetét feltáró tiszta logika 
tehát azzal az igénnyel lép fel, hogy a filozófia alaptudománya legyen. Pauler az 
ismeretelméletet, a metafizikát, az etikát, az esztétikát, tehát a hagyományos filo-
zófiai diszciplínákat, de ezen túl a pozitív tudományok mindegyikét a tiszta logika 
fundamentumára kívánja építeni. A lét priusza szerinte az igazság. Csak az létez-
het, ami érvényes, azaz ami nem mond ellent az igazságnak. A létezés világa fölött 
a legalapvetőbb igazságok, a logikai alapelvek: az azonosság, az összefüggés és az 
osztályba tartozás princípiumai őrködnek. Ahogy Pauler megfogalmazza: „a lét ál-
talános határozmányai közvetlenül a logikai alapelvekből fakadnak; nem egyebek, 
mint e logikai alapelveknek a lét szubsztrátumával való kifejezései."7 A Babits-
pamflet idézett fejtegetése nem fogalmazódhatott volna meg, ha szerzője nem 
osztotta volna ezt az álláspontot. 

Explicit formában azonban a költő csak a három logikai alapelv korolláriumára, 
a korrelativitás elvére, illetve a vele összefüggő, Arisztotelész által megfogalma-
zott tételre, a végtelen regresszus tilalmának eszméjére hivatkozott. Ami a korol-
láriumot illeti, Pauler szerint a három logikai alapelvből levonható az a konklú-
zió, hogy minden dolognak van valami végső előfeltétele, azaz nincs relatívum 

5 S O M O S Róbert: Pauler Akos élete és filozófiája. Paulus Hungarus-Kairosz, Bp., 1999; FARKAS János 
László: Logika, de. Világosság 1999/12. 65-87. 

6 S O M O S Róbert: i. m. 12. 
7 PAULER Ákos: Metafizika. 1911. (kézirat) Idézi S O M O S Róbert: i. m. 83. 
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abszolútum nélkül. Fejtegetésében József Attila ezt az abszolútumot kereste néhány, 
általa kiválasztott területen, a szellem aktivitásának fontos terrénumain: az elme 
működésében, a képzelet munkájában és a szemléleti tevékenységben. Ha az elme-
működés nem támaszkodhatna abszolútumra, akkor - úgymond - át kellene 
adnia magát a gondolkodás rossz végtelenének, az őrületnek. Ez elé az összezava-
rodás és körben forgás elé állítanak akadályt a logikai alapelvek. Ha a képzelet 
nem juthatna nyugvópontra a képek kergetésében, abszurditásba fulladna, a kép-
telenség állapotába kerülne. A képzelet abszolútumai, végső előfeltételei, az ős-
képek, azaz a mítoszok határt szabnak a képek e rossz végtelenének. S így jut el 
a költő az általa kiválasztott területhez, a művészet birodalmához. Ha nem tudnánk 
mást tenni, mint szemlélni, azaz a valóság egyik részletéről a másikra vég nélkül 
ugrándozni, akkor szerinte nem lehetne átfogó képünk a világról mint egészről, 
világhiányban szenvednénk. Az ihlet révén azonban szerencsére a szemléletek, 
intuíciók rossz végtelenétől is megszabadulhatunk, eljuthatunk valami végsőhöz, 
a műegészhez, amely képes számunkra a világegészet, a dolgok egyetemét helyet-
tesíteni, felszámolni a világhiányt. 

A szellem legnagyobb ellensége tehát, bármely területen vegyük szemügyre, a 
végtelenségbe való beleveszés. Pauler és az б nyomán József Attila Arisztotelész-
nek tulajdonítja azt a „tudománymetodológiai eszmét", amely azt mondja ki, hogy 
egy adottságból kiindulva, ennek egyre általánosabb feltételeire visszakövetkez-
tetve végül is eljutunk valami végső pontra, amelynél tovább már nem mehetünk. 
Ez a végtelen regresszus lehetetlenségének formulája, amelyet Pauler filozófiai 
módszerré, az indukció és a dedukció mellett harmadik eljárássá, redukcióvá kí-
vánt fejleszteni. Arra, hogy József Attila ismerte, méghozzá Pauler közvetítésével, 
a végtelen regresszus tilalmát, az „anagké szténai" arisztotelészi elvét, közvetlen 
bizonyítékunk is van, a költőnek a nyolcvanas években előkerült rövid kéziratos 
feljegyzése: „Pauler Ákos írt egy könyvecskét Aristotelésről. Ebben a nagy görög 
bölcselkedő rendszerező gondolatának a »végtelen regresszus lehetetlenségének« 
elvét tartja. Arra tanít ez az elv, hogy az előfeltételek, okok, eszmények, kategóriák 
kutatása, a következtetések során el kell jutnunk egy végső előfeltételhez, végső 
okhoz, végső eszményhez és kategóriához."8 A feljegyzés érdekessége, hogy írás-
módjából következőleg a költő nem írhatta le ezeket a sorokat 1932 előtt. Az a fia-
talember azonban, aki a pesti bölcsészkar hallgatójaként 1928 első felében fölvette 
Pauler »ókori philosopiai« kollégiumát (heti 2 óra) és »philosophiai szemináriu-
mát« (heti 1 óra), s akinek leckekönyvben megtaláljuk a professzor aláírását, a 
Babits-pamflet megírása idején már nyilvánvalóan ismerte az Aristoteles című 
könyvecskét. Somos Róbert számos ponton bírálat tárgyává teszi mind a logikai 
alapelveket, mind a korrelativitás elvét, mind a végtelen regresszus tilalmának 
eszméjére alapozott módszert, a redukciót. A fiatal József Attila azonban Pauler 
nagyon koherensnek ható tiszta logikai teóriájának hatása alá került, s elfogadta 
ezt a teóriát. 

8 PIM Kézirattár JA 1087/57. 



Az Irodalom és szocializmus metafizikai háttere 3 1 3 

Az idézett részlet persze nem a pauleri tanok egyszerű visszamondása. A köl-
tő szuverén módon alkalmazta a tiszta logika tételeit. Igaz, hogy eljárása követi 
azt a módot, ahogyan Pauler a Bevezetés a filozófiába című könyvében kiterjeszti a 
tiszta logika képletét az egyes filozófiai tudományterületekre: a metafizikában, az 
etikában, az esztétikában, majd az ideológiában sorra-rendre megtalálja az adott 
területnek a logikai alapelvekkel megfeleltetett abszolútumait. József Attila sem 
tesz mást, amikor a korrelativitás elvét és a végtelen regresszus tilalmának eszmé-
jé t a szellem működési területeire alkalmazza. Ebben az eljárásban azonban önál-
lóan jár el. Kutatásaim során legalábbis nem találkoztam olyan fejtegetésekkel, 
amelyekben Pauler hasonló módon tárgyalta volna a képzelet és a szemlélet tar-
tományait. Némi továbbkövetkeztetéssel azt mondhatnánk, hogy az ihlet, a művé-
szi tevékenység József Attila szerint reduktív módszerrel dolgozik. A szemléleti 
adottságokból visszatalál a szemléleti abszolútumig, a világegész művészi helyet-
teséig, a műalkotásig. A Babits-pamflet sokat idézett, híres „szallagúf'-hasonlata 
felfogható a pauleri redukció József Attila-i alkalmazásaként és szemléltetéseként. 

A Babits-pamflet bevezető bekezdését azért taglaltam ilyen részletességgel, mert 
az Irodalom és szocializmus figyelmes olvasója a szabadelőadás szövegében ugyan-
erre a formulára bukkanhat rá. A tanulmány szövegében hiába is keresnénk Pauler 
nevét, gondolatainak nyomaival azonban találkozunk, s többnyire olyan ponto-
kon, amelyeken a költő vagy hivatkozik Arisztotelészre, vagy vitába száll vele. Figye-
lembe véve, hogy a költő a görög bölcs gondolatait nem az eredeti forrás tanul-
mányozása alapján, hanem közvetítés révén, áttételesen ismerte meg, nem nagy 
túlzás azt állítani, hogy a marxista igényű művészetbölcseleti fejtegetésben a kon-
zervatív magyar gondolkodó görög álnéven szerepel. 

Érdemes közelebbről is szemügyre venni Paulernek ezt az álruhás szereplését 
a szövegben. József Attila a következőképpen polemizál Arisztotelésszel: „Végső 
alanyon pedig olyan dolgot ért Arisztotelész, amely logikai ítéleteinkben állít-
mányként nem szerepelhet. Pl. Szokrateszről bármit állíthatunk, de Szókratészt 
nem állíthatjuk semmiről. О a logikai ítéletalkotást vizsgálja és abból következtet 
- igen bátran, de nem helyesen - a valóságra. Következtetése azonban még a for-
mális logika szerint sem állja meg a helyét, mert Szókratész igenis szerepelhet állít-
mányként: »Az az ember, akiről szó van, Szókratész.« Logikailag tehát helytelen 
a kiindulás. Alapbölcseletileg meg különösen... Megjegyzem, hogy éppen a logika 
meg az alapbölcselet viszonyának tisztázatlanságán bukik el minden polgári filo-
zófia."9 A vita a peripatetikus filozófiának kétségkívül fontos mozzanatát, az ún. 
predikabilia-tant érinti. Arisztotelész ismételten foglalkozik műveiben azzal a 
- közvetlenül logikai - kérdéssel, „mi az, ami valamely alanyról állítható, mik a pre-
dikabiliák..., az állítmányképes dolgok, a lehetséges állítmányok?" Szerinte a leg-
magasabb szintű általánosságok, a kategóriák „mindenről állíthatók, de róluk már 
nem állítható semmi, hiszen nincsenek még magasabb rendű általánosságok, ame-

9 JÓZSEF Attila: „Irodalom és szocializmus." In József Attila Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. 
9 1 . 



3 1 4 Tverdota György 

lyeknek még a kategóriák is alárendelhetők volnának".10 S ami a mi szempon-
tunkból fontosabb: az egyedi dolgokról állíthatunk valamit, de e dolgokat sem-
miről nem állíthatjuk, mert az állítmány egyszerre egy dolognál többre vonatkoz-
tatható kell legyen. 

A költő írásaiban a „Stagiritának"11 cím szerint kizárólag Metafizikájára - vagy 
magyarított elnevezéssel: alapbölcseletére - hivatkozik. Megtaláljuk-e ott az idé-
zett és elemzett részlet forrását? Igen is, meg nem is. A predikabilia-tant megta-
láljuk, mert a görög bölcs a nem állítmányképes egyedi dolgokat végső valóknak, 
azaz elsődleges szubsztanciáknak tekinti, tehát az állíthatóság logikai kérdése (álta-
lában maga az igazságról szóló teória) a metafizika problémáinak kellős közepébe, 
a szubsztanciáról való tanításba vezet. A Metafizika „fenomenologikus" fejezeteinek 
egyikében az önálló létezőről, a szubsztanciáról többek között ezt olvashatjuk: 
„Mindez pedig azért mondatik »valóság«-nak, mert nem ezeket szokás állítani va-
lami alapul szolgáló anyagról, hanem róluk állítunk valami egyebet... a »valóság«, 
illetve »lényeg« szó két értelemben használatos: először mint a végső alap, amelyet 
már nem állítunk egy más dolog állítmányaként, s másodszor mint egy bizonyos 
meghatározott egyed, mely önmagában külön is megáll."12 Továbbá Szókratész ne-
vével is lépten-nyomon találkozunk a Metafizikában, hiszen Kalliasszal és Korikosz-
szal egyetemben ők hárman szolgálnak az önálló létező, az elsődleges szubsztancia 
példáiként. Nem találjuk viszont a műben a konkrét példát, amellyel az Irodalom 
és szocializmusban a költő a végső valók állítmányképtelenségét Szókratész nevén 
demonstrálja. 

Persze, József Attila Arisztotelész más műveiben esetleg olvashatta ezt a példát. 
Az Organon, amely a filozófus logikai írásait fogja egybe, részletes fejtegetéseket 
tartalmaz a predikabiliákról, például a Katégoriák könyvében: „Légióképp, elsősor-
ban és leginkább azt nevezzük szubsztanciának, ami nem állítható egy bizonyos 
alanyról, ... pl. egy bizonyos ember, vagy egy bizonyos ló."13 Mindkét, igen nehe-
zen olvasható és értelmezhető Arisztotelész-művet azonban csak idegen nyelven 
olvashatta volna a költő, mert a Metafizika 1936-ban, az Organon (illetve annak első 
része) pedig 1961-ben látott először napvilágot magyar fordításban. 

Mindenesetre az a mű, amelyben az arisztotelészi predikabilia-tan ismerteté-
sét a Szókratész-példával együtt, ráadásul magyar nyelven megtalálhatta a költő, 
Pauler Aristoteles-könyve volt: „Aristoteles az egyes substantiának a következő jel-
lemző határozmányait sorolja fel... ami substantia, az csak alanyként szerepelhet 
állításainkban: csak ő róla állíthatunk valamit, de őt magát más dologról nem mond-
hatjuk el. Sokratesről sok mindent állíthatok, pl. hogy öreg vagy fiatal, tudós vagy 

10 SZALAI Sándor: „Az Organon keletkezésének és az aristotelési szillogisztika szerkezeti felépítésének 
főbb kérdései." In ARISZTOTELÉSZ: Organon. Akadémiai Kiadó, Bp„ 1979. XXXIX. 

11 „Sztageiroszban született (ezért nevezik Sztageiritának)" - írja Arisztotelészről a Filozófiai Lexikon 
(Kossuth Kiadó, Bp., 1972. 33.) Pauler Ákos előszeretettel illeti ezzel a névvel a görög filozófust. 

1 2 ARISZTOTELÉSZ: Metafizika. Fordította HALASY-NAGY József. Az Akadémiai Filozófiai Könyvtára, Dunán-
túl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T, Pécs, 1936. 136. 

1 3 ARISZTOTELÉSZ: Organon. 2 0 . 
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tudatlan - de »Sokratest« mint állítmányt nem alkalmazhatom másra... Ebben 
látja Aristoteles a substantia »legjellemzőbb« sajátosságát, mely lényegileg azonos 
avval, ... hogy ... csak alanyként szerepelhet. Mert »alany« ép az, ami hordozója 
különböző s esetleg egymásután ellentétes tulajdonságoknak is ... a substantia 
végső alanya mindannak, ami rajta előfordul."14 

A predikabilia-tant aztán épp e példa alapján igyekezett cáfolni a költő: „Szókra-
tész igenis szerepelhet állítmány ként: »Az az ember, akiről szó van, Szókratész.«."15 

A bírálat a költő részéről indokolt, de az ellenvetés nem új, eredeti felismerése 
József Attilának. A következtetések logikája a 20. században messze túlhaladt az 
arisztotelészi szillogisztika keretein, amely „kizárólag az egyetemes és részleges 
ítéletekből levonható következtetésekkel foglalkozik, az egyedi ítéleteket pedig 
teljesen mellőzi".16 így például Pauler is említ Logikajában egyes állítmányú íté-
letet, amely József Attila ellenpéldájának mintája lehetett: „Ezt az individualitás-
sal bíró tárgyaknál alkalmazzuk, melyeknél a tárgy tartalmát nem lehet maradék 
nélkül más fogalmakban feloldani... »Petőfi az a magyar költő, aki a segesvári 
csatában tűnt el.«."17 

A példa ékesszólóan bizonyítja, hogy Arisztotelészre vonatkozó ismereteit a 
költő nem Arisztotelészből merítette, hanem Paulernek a görög filozófusról írott 
„könyvecskéjéből" és más műveiből kölcsönözte, anélkül, hogy a forrást megne-
vezte volna. Erre, legalábbis mozgalmi korszakában jó oka lehetett. A közismerten 
konzervatív, politikailag jobboldali elkötelezettségű filozófus professzorra hivat-
kozni szélsőbaloldali körökben nem volt tanácsos. 1928-as leckekönyvének beírása 
is ezt a feltevést igazolja. Nem fér hozzá kétség, hogy a professzor „görög philoso-
phiáról" tartott, s a költő által hallgatott előadásainak egyik főhőse a „Stagirita" 
volt. Aki tehát helyesen olvassa az Irodalom és szocializmust, annak számára Arisz-
totelész felbukkanó nevének vagy valamely nézetének hátterében mindig meg 
kell jelennie a magyar filozófus alakjának is. 

E példa után térjünk vissza ama Pauler inspirálta formula Irodalom és szocializ-
musban történő jelenlétének kimutatásához és elemzéséhez, amelynek meglétére 
a Babits-pamflet idézett bevezető részletében rávilágítottam. Az az eszmei tarta-
lom, amely Arisztotelészt, Päulert és József Attilát összefűzte, s amely mindhármuk 
gondolkodásában centrális szerepet játszott, a végtelen regresszus lehetetlenségé-
nek elve volt. Az alapelv egyik eredeti, arisztotelészi megfogalmazása így hangzik: 
„A filozófiai iskolázottság hiánya ..., ha valaki nem tudja, hogy mikre kell és mik-
re nem kell bizonyítékot keresni: mert hiszen egyáltalában lehetetlen mindent bi-
zonyítani. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a végtelenbe mennénk vissza, s akkor 
úgysem jöhetne létre bizonyítás."18 Ilyen és ehhez hasonló fejtegetésekkel a Meta-

1 4 PAULER Ákos: Aristoteles. Pfeifer, Bp., 1922. 48-49. 
1 5 J Ó Z S E F Attila: Irodalom és szocializmus. 9 1 . 
1 6 SZALAI Sándor: Az Organon keletkezésének és az aristotelési szillogisztika szerkezeti felépítésének főbb kérdései. 
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fizika számos pontján találkozunk, s a filozófus egy-egy probléma tárgyalása során 
következetesen érvényesíti a belőle eredő konzekvenciákat. 

Pauler rendszerében - mint láttuk - kiemelkedő szerep jut ez arisztotelészi elv-
nek, olyannyira, hogy a magyar filozófus kortárs méltatója ennek átvételében és 
továbbfejlesztésében jelölte meg rendszerének egyik legfőbb eredeti vonását: „Mi 
az igazán új és eredeti Pauler bölcseletében? ... az aristotelesi bölcselet éltető ide-
gének (a regressus in infinitum lehetetlensége a logikai, metafizikai és etikai te-
rületen) biztos kiboncolása és szerves továbbgondolása ... az ő bölcseletének is az 
a tengelye, amit éppen ő oly mesteri kézzel az aristotelesi bölcselet alapidegének 
mutatott ki: a regressus in infinitum lehetetlensége alapján az abszolútum mint a 
relativumnak föltétele."'9 Láttuk, hogy József Attila rövid kéziratos följegyzésében 
Pauler drátotefcs-könyvéből éppen ezt az elemet, a végtelen regresszus tilalmát és 
ezzel összefüggésben a korrelativitás elvét emelte ki: „az előfeltételek, okok, esz-
mények, kategóriák kutatása, a következtetések során el kell jutnunk egy végső 
előfeltételhez, végső okhoz, végső eszményhez és kategóriához". 

Ezek után nem csodálkozhatunk azokon a szoros szövegpárhuzamokon, ame-
lyek Pauler és József Attila írásai között kimutathatók. Bevezetés a filozófiába: „De 
magában a korrelativitás elvében is rejlik egy további tétel, melyet nagy jelentő-
ségénél fogva már itt külön ki kell emelnünk, ti. az, hogy a feltételezett dologra 
nézve a feltételek száma sohasem lehet végtelen. Ezt a »végtelen regresszus lehe-
tetlensége« elvének fogjuk nevezni; felfedezője Aristoteles."20 Irodalom és szocializ-
mus: „elméleti tétel nyomában is elindulhatunk ... Ez a tétel így hangzik: a felté-
telek száma nem lehet végtelen. E tétel Arisztotelész nevéhez fűződik és mint a 
végtelen regresszus lehetetlenségének elve ismeretes. Ezt az elvet én elfogadom."21  

Aristoteles: „A logikában Aristotelesnek köszönjük annak a megállapítását, hogy 
minden logikai functio bizonyos végső, már tovább nem igazolható logikai alap-
elvek érvényét teszi fel."22 Irodalom és szocializmus: „Arisztotelesznek egész rend-
szere ezen az alapelven épül föl, így a logikában minden logikai funkció bizonyos 
végső, már tovább nem igazolható alapelvek érvényét teszi föl."23 

József Attila Paulert szorosan követve tér el Arisztotelész eredeti elgondolásai-
tól. A „Stagirita" a Metafizikában tovább nem igazolható, de legbizonyosabb alap-
elvként az ellentmondás elvét jelöli meg: „Nyilvánvaló tehát, hogy a szóban for-
gó elvnek valamennyi elv között a legbizonyosabbnak kell lennie. S ezek után 
meg is mondjuk, hogy melyik az: lehetetlen, hogy egy és ugyanaz az állítmány 
egy és ugyanazon alanyhoz egyszerre és ugyanazon vonatkozásban ... hozzá is 
tartózhassák, meg ne is. Ez a legbiztosabb alapelv, mert ez hordozza magán a fent 

1 9 SCHÜ17. Antal: „Pauler és A keresztény bölcselet." In Pauler Akos Emlékkönyv. Szerkesztette BENCSIK 

Béla. Akadémia Kiadó, Bp., 1934. 55., 56. (A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára 6.) 
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megjelölt követelményt. Lehetetlen ugyanis, hogy valaki abban a véleményben 
legyen, hogy ugyanaz a dolog van is, meg nincs is."24 

Pauler elfogadja ezt az alapelvet, de saját rendszerébe ültetve átfogalmazza 
azt: az ellentmondás princípiumát mintegy belefoglalja abba a formulába, az azo-
nosság elvébe, amelyet ő az első tiszta logikai alapelvvé emel: „Az első két prin-
cípium: az azonosság és az ellentmondás elve egy közös alapvető tételben foglal-
ható össze, mely így hangzik: »minden dolog csak önmagával azonos.« Mert ha 
minden dolog önmagával azonos, akkor nem azonos más dologgal, s így jogosul-
tak vagyunk az azonosság elvét oly módon kifejezni, hogy minden dolog csak ön-
magával azonos. E princípiumot mi is az azonosság elvének (princípium identi-
tatis) nevezzük s a logikai lapelvek sorában elsőnek tartjuk."25 

József Attila árulkodó módon végrehajtja a pauleri átfogalmazást: „Álljunk meg 
az azonosság elvénél. »Minden dolog azonos önmagával.« Figyeljük meg, hogy ez 
a végső logikai alapelv csak csupán logikai alapelv, vagyis csak annyit jelent, hogy 
minden gondolati tárgyat annak kell elgondolnunk, ami. Ezért esik véle egybe a 
másik logikai alapelv, az ellentmondás elve. Ti. csak akkor gondolkodunk helye-
sen, logikusan, ha egyik állításunk nem mond ellent a másiknak." Ebben a meg-
fogalmazásban a költő az azonosság elvébe foglalt ellentmondás princípiumát az 
alkalmazott logikába, a gondolkodástanba fordította át. A szabadelőadás másik 
helyén azonban tiszta logikai területen fogalmazta meg ugyanezt a gondolatot: 
„Az első ilyen logikai alapelv az azonosság elve: minden dolog azonos önmagá-
val. Csak ennek a tételnek értelmében és föltételezésével tudunk gondolkodni."26 

Mint a Babits-pamflet idézett részletét elemezve láttuk, a végtelen regresszus 
tilalma, illetve a vele szorosan összefüggő korollárium, a korrelativitás elve egy 
Pauler általjavasolt, az indukció és a dedukció mellé harmadikként hozzáfűzött 
filozófiai módszernek, az adottságokból az egyetemes feltételekre történő vissza-
hátrálásnak, a redukciónak a megalapozását tette lehetővé, s a költő élt ezzel a 
módszerrel. Ez az a metódus, amellyel a költő az Irodalom és szocializmusban meg-
alkotta művészetbölcseleti koncepcióját. Alkalmazása abban nyilvánult meg, hogy 
a költő a tiszta logika Arisztotelészre hivatkozó elveinek érvényét, már a Babits-
pamfletben is felvázolt gondolatmenet részletes kifejtésével kiterjesztette a mű-
vészet területére. 

E kiterjesztés során, ha csakugyan Arisztotelész eredményeire kívánt volna tá-
maszkodni, módja nyílt volna a Poétikának a gondolatmenetbe történt bevonására. 
A költő azonban itt is a pauleri kerülóutat választotta. „A végtelen regressus lehe-
tetlenségének elve határozza meg az aristotelesi ethika alaptanításait is. Hasonló-
képpen kapcsolódik e rendszerbe az aesthetika. Láttuk ugyanis, hogy bölcselőnk 
tanítása szerint itt is kimutatható oly végső tárgy, amely szép már önmagánál fogva, 
amelynek megjelenése tesz bármit is széppé" - olvassuk azTnstofefa-könyvecskében.27 
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Az Irodalom és szocializmus szerzője szinte vakon követi Pauler mondatait, nem is 
gyanítva, hogy Arisztotelész esetleg nem is írt esztétikát: „Az arisztotelészi eszté-
tikának szintén ez az elv az alapja. Azt állítja hibásan ennek az elvnek az értelmé-
ben, hogy kell lennie egy végső tárgynak, amely már önmagánál fogva szép és 
amelynek megjelenése tesz bármit széppé."28 A művészet jelenségei az önmagá-
nál fogva szépre mint abszolútumra alapozásának eme elutasításán nem kell cso-
dálkoznunk, ha számításba vesszük, hogy József Attila - bizonyos crocei ösztön-
zések radikális végigvitele eredményeként - már korábban száműzte a szépséget 
a művészetbölcselet területéről. 

A tiszta logikai tapasztalatoknak a művészetre való átvitelét a költő nem közvet-
lenül, hanem - megint csak Pauler nyomdokain haladva - a metafizikai szféra 
közbeiktatásával hajtotta végre. „Az, ami Aristotelest a logikában naggyá teszi, 
ugyanaz okozta, hogy a rendszeres metaphysika megalapítójává is válhatott. Vala-
mint az előbbi szempontból a végtelenségig való regressus lehetetlenségének fel-
ismerése által fedezte fel a logikát mint rendszert, akkép itt is hasonló módon jár 
el" - olvasta József Attila az drátotefe-könyvecskében,29 s a gondolatot gondosan 
megismételte szabadelőadásában: „De a végtelen regresszus lehetetlenségének 
elvén alkotja Arisztotelész Metafizikáját is."30 

Erre a kerülő útra azért volt szükség, hogy a relatívumok és abszolútumok re-
lációja a tiszta logikából, az igazság, a lét nélküli fennállás ideavilágából átkerül-
hessen a létezés birodalmába. „A létezők legegyetemesebb határozmányainak nyo-
mozásában is az a belátás vezeti, hogy kell a létező világban is bizonyos végső 
mozzanatokra bukkannunk, amelyekből minden változás, minden keletkezés és 
elmúlás megérthető. E mozzanatok a materia és forma, a potentia és aktus" - adja 
meg a helyes irányt Pauler.31 József Attila hűségesen lépdel a professzor nyomá-
ban: „Kimondja alapjában, hogy a létező világban is kell legyenek olyan végső 
mozzanatok, amelyekből az egész megérthető. E mozzanatok szerinte és az én 
felfogásomnak megfelelően is a matéria mint potencia és a forma, mint aktus."32 

Miután Pauler és Arisztotelész segítségével rábukkant a létező világot reguláló ab-
szolútumra, úgy érzi, hogy önállóan, mesterei kezét elengedve, de természetesen 
a redukció módszertani útmutatását mindvégig szem előtt tartva, önállóan felfe-
dezheti a művészet birodalmát. 

Az elszakadás Arisztotelésztől és Paulertől nem véletlenül történt, de ezzel a 
kérdéssel csak egy újabb, önálló tanulmányban foglalkozhatom részletesebben, 
amikor a Babits-pamflet és az Irodalom és szocializmus közötti alapvető ellentét kér-
dését veszem sorra. E ponton érjük be annyival, hogy a szabadelőadás szerzője 
szükségét érezte annak, hogy a metafizikai abszolútum örökül kapott megfogal-
mazását továbbfejlessze: „a létező világ végső mozzanata, amelyből minden meg-
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érthető, ... a matériának meg a formának az egymásban valósága, a potenciának 
meg az aktusnak az egymásban léte, vagyis a létező tevékenykedőnek a saját te-
vékenységével való dialektikus azonossága - végső fokon a világegész".33 A világ-
egész kapja tehát meg a létező világ abszolútumának rangját. A töredékes művészet-
bölcseletben, az Ihlet és nemzetben a világegész fogalma nem hiányzik, de a költő még 
más nevek alatt: mint „teljes valóság"-ot, „a valóság teljességé"-t vagy „világ"-ot 
említi. A terminus az Ady-vízióban, 1929 augusztusában bukkan föl, s a Babits-
pamflet idézett passzusában is jelen van. 

A művészetbölcseleti redukció végrehajtásához azonban szükség volt a létezés 
világát alkotó relatívumok átfogó megnevezésére is. Ezek a relatívumok az Ihlet és 
nemzetben a „valóságelem" nevet kapták, s emellett a terminus mellett, más, al-
kalomszerűen előforduló szinonimák ellenére az Irodalom és szocializmus szerzője 
is kitartott. A költő sehol nem mondta meg, mit értett valóságelemen, de gondo-
latmeneteiből kikövetkeztethető, hogy ez a fogalom nagyjából a Benedetto Croce 
értelmében vett intuícióval azonosítható. Noha az összetétel „valóság-" tagja az 
ontológiai aspektust látszik hangsúlyozni, az „-elem" világosan mutatja, hogy isme-
retelméleti terminussal állunk szemben, hiszen ahhoz, hogy a valóságból elszige-
telődjék egy kis rész, a megismerő, szemlélő szubjektum aktivitására van szükség. 
A szóösszetétel azon az előföltevésen alapul, hogy a megismerő szubjektum szem-
lélődése során nem éri be káprázatokkal, önkényes képzetekkel, hanem valósá-
gos, létező dolgokról szerez tudomást. A valóságelem tehát a valóságról szerzett 
tudásatom, egységnyi szemlélet, intuíció. Ha az ontológiai és az ismeretelméleti 
aspektusok keveredését el akarjuk kerülni, akkor a „valóságelem"-et tekinthetjük 
úgy is, mint a valóság olyan elszigetelt darabkáját, mozaikkockáját, amely a róla 
készült intuíció, egységnyi szemlélet korrelátuma. 

A művészet tehát annak a létező világnak egyik tartománya, amelynek relatí-
vumai a valóságelemek, abszolútuma a világegész, a valóságelemek egységes tel-
jessége. Míg az elvont gondolkodás a nemlét, illetve az igazság birodalmában 
mozog, addig a művészet a valóságban dolgozik, a számára adott valóságelemek-
kel, a szemlélet elemi egységeivel, intuíciókkal végez műveleteket. „Megállapítot-
tuk - írta a költő a szabadelőadás gondolatmenetének egy pontján, visszatekint-
ve a korábban leszögezett előföltevésekre - , hogy a művészet nem szemlélet, mint 
Croce beszéli. De szemléleti, hiszen formában való."34 A megállapítás múlt idejét 
itt kiterjeszthetjük az Irodalom és szocializmus születését megelőző két-három évre, 
mert a költő esztétikai meditációi körülbelül 1928 nyarán, a crocei intuíció-tannal 
történő szembenézéssel kezdődtek, amelyek végeredménye valóban az a felisme-
rés volt, amely szerint a művészet valami olyan tevékenység, amely a szemléleti 
adottságokkal folyik, de amely meghaladja a puszta szemlélődést. Tehát szemlé-
leti, de több mint szemlélet. E megkülönböztetés abban öltött formát, hogy Crocé-

33 i. m . go. 
34 I. m. 91. 
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val szemben, aki szerint a művészet: intuíció, József Attila a művészetet ihletként 
határozta meg. 

Az intuíció meghaladása, az ihlet fogalmának kidolgozása az arisztotelészi-
pauleri eszmék jegyében, a redukció módszerével történt. A költő azt a kérdést 
tette föl, képes-e a művész egyetemes érvényű képet nyújtani a valóságról? Eljut-
hat-e a lírikus spekulációtól mentesen, tisztán művészi eszközökkel az abszolú-
tumhoz? Lehetséges-e abszolútum a szemlélet birodalmában? Az igenlő válasz 
érdekében József Attila nem tett mást, mint megkereste a tiszta logika és a meta-
fizika abszolútumainak megfelelőit a művészet birodalmában. Ha a tiszta logika 
abszolútumai a logikai alapelvek, relatívumai pedig az egyes igazságok, ha a meta-
fizika abszolútuma a világegész, relatívumai pedig a valóságelemek, akkor a mű-
vészet abszolútuma az ihlet, relatívumai pedig az intuíciók. Nem más tehát, amit 
József Attila tett, mint hogy crocei indíttatású intuicionizmusát a pauleri tiszta lo-
gika keretébe illesztette, a pauleri redukció módszerét alkalmazta, a végtelen reg-
resszus lehetetlensége elvét „forgatta" a crocei intuíció világában. 

A redukció első lépése egy kudarc beismerése: intuíciók sorát létrehozva, egyik 
valóságelemről a másikra lépegetve soha nem jutunk el egyetemességhez, a leg-
egyetemesebbet, a világegészt soha nem vehetjük birtokunkba. „A világegészet 
nem szemlélhetjük", létére csak értelmünk következtethet, vagy ahogy a Babits-
pamfletben olvashattuk: „a dolgok egyetemét nem szemlélhetjük közvetlenül, mint 
teszem azt, egy cseresznyefát, hanem legföljebb elmélkedhetünk róla."35 Az Iro-
dalom és szocializmusban ezt a tételt fogalmazta újra a költő: „Szemléletünk számá-
ra csak a világegész mozzanatai adottak - a mozzanatok elnyelik szemléletünk 
elől az egészet." Ha tehát az intuíciók világában maradnánk, belekerülnénk a vég-
telen regresszusba: „Szemléletünk átlép az egyik mozzanatról a másikra és így tovább. 
Tehát benne volna a végtelen regresszusban, ha nem volna, ami megállítaná."36 

A feltételes mondatban egy burkolt kérdés, a művészetbölcseleti redukció alap-
kérdése rejlik: mivel állíthatnánk meg az intuíciók e végtelen regresszusát? A világ-
egész, a valóság abszolútuma nem akaszthatja meg e szakadatlan áramlást, mert 
- mint fentebb láttuk - nem szemlélhető, csak értelemmel, közvetve ragadható 
meg. így kirajzolódik az, amit a költő keres: olyan valami, mi egyszerre végső is, 
meg intuitív, azaz szemlélhető is: „kell lennie végső szemléleti mozzanatnak". Erre 
a végső szemléleti mozzanatra reduktív útja végén úgy „bukkant rá", mint Arisz-
totelész az első mozgatóra, Pauler a logikai alapelvekre: „mi más volna ez a szük-
séges végső szemléleti, ha nem a műalkotás?" A reduktív visszakövetkeztetés utol-
só aktusát, a „rábukkanást", rácsodálkozást az idézett mondat látszólag bizarr, 
hányaveti, valójában - a pauleri utasítások értelmében - igen pontosan helyén-
való „mi más volna ez" kifejezése képviseli. S logikai sorrendben ezután következik 
a fejtegetés harmadik alapvető mozzanata: a művészet megfeleltetése a világegész-

3 5 J Ó Z S E F Attila: „Az Istenek halnak, az Ember él." In József Attila Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Szö-
vegek. 216. 

3 6 J Ó Z S E F Attila: Irodalom és szocializmus. 9 1 - 9 2 . 
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nek, a műalkotás művészetbölcseleti abszolútummá minősítése: „a művészet nem 
más, mint a nem szemléleti végső világegész helyébe való teremtése egy végső 
szemléleti egésznek."37 

A „helyébe való teremtése" kifejezés rávilágít arra, hogy József Attila itt, első 
látásra, a szükségesnél bonyolultabb képlettel dolgozik. Ha beérné azzal, hogy a 
valóságelemek végtelen regresszusát a világegész állítja meg, azaz, ha az intuíciók 
sorának végén abszolútumként a világegészről szerzett egyetemes szemlélet, in-
tellektuális intuíció állna, akkor nem kényszerülne „a helyébe való teremtése" 
formula leírására, s mindannak feltételezésére, amit ez a formula magában rejt. 
Ehhez maga Pauler biztosítana számára egérutat. A predikabiliák kérdése kap-
csán már említettem, hogy a magyar filozófus szerint „Aristoteles ... két csoportra 
osztja minden megismerésnek már elemi, tovább nem igazolható kiindulópont-
jait: ezek ugyanis bizonyos logikai princípiumok és bizonyos adott tények összes-
sége"; „két ponton vesz föl szükségképpen közvetlen felismerést: egyrészt a leg-
egyetemesebb alapelvek és törzsfogalmak, másrészt a legegyénibb mozzanatok 
tudatosítása terén".38 Pauler a közönséges intuíciót a következőképpen különböz-
teti meg az alapelvek intuitív megismerésétől: „Az előbbi fajta közvetlen felisme-
rés tényeket ismer fel, melyek logicitását teljesen talán sohasem látjuk át - míg az 
utóbbi közvetlen bizonyosság, azaz az evidencia igazságokat ismer fel, vagyis rö-
viden: az előbbi létezésről, az utóbbi érvényességről értesít."39 

Rendszerének lezárása érdekében József Attilának csak még egy lépéssel kel-
lett volna tovább menni a pauleri úton, és feltételezni, hogy lehetséges a közvet-
len belátásnak egy olyan neme, amellyel a zseniális művész a metafizikai abszolú-
tumot, a világegészt képes megpillantani. Ez lenne a sokat vitatott intellektuális 
intuíció, amelynek lehetséges voltát egyebek között Benedetto Croce is hevesen 
tagadta. Elképzelhető, hogy Jérzsef Attila ebben a tartózkodásban őt követte, 
ugyanis a lépés megtételétől ő is óvakodott, a Babits-pamfletben is és az Irodalom, 
és szocializmusban is leszögezve, hogy a világegész nem szemlélhető. Ha pedig a 
világegész nem vehető birtokba az intuíció egy nemével, de a költő mégis ragasz-
kodott az abszolútum jelenlétéhez a művészet területén, akkor a leképezési, tük-
rözési, ábrázolási viszony helyébe egy másfajta relációt kellett állítania, s ez a re-
láció a „helyébe való teremtés". A művész ennek értelmében mintegy bekötött 
szemmel, vagy legalábbis a világegésznek hátat fordítva hozza létre azt a művésze-
ti abszolútumot, amely a metafizikai abszolútum ekvivalense, szemléleti helyette-
se. A remekmű nem maga a világegész, még csak nem is arról készült kép vagy 
tudósítás, hanem valami „helyébe teremtett", ami - mivel maga is abszolútum -
a szemlélet birodalmában méltó a világegész helyét elfoglalni, funkcióit betölteni. 

A József Attila-i képlet tulajdonképpen megbecsültebb helyet juttat az alkotó-
nak, mintha az intellektuális intuíció, az egyetemes szemlélet képességét tulajdo-

3 7 I. m. 92. 
3 8 PAULER Ákos: Bevezetés а filozófiába. 87.; PAULER Ákos: Aristoteles. 29. 
3 9 PAULER Ákos: Bevezetés a filozófiába. 77. 
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nítaná neki. A „helyébe való teremtés" formula „teremtés" szava ezt a többletet 
világosan érzékelteti. A szemlélet, bármilyen formában valósul is meg, az Ihlet és 
nemzet szerint passzív szellemiség, valami, ami történik az alannyal. Az ihlet ezzel 
szemben aktív szellemiség, nem ábrázoló, tükröző, hanem teremtő tevékenység. 
A teremtés abban nyilvánul meg, hogy az alkotó megállítja az intuíciók, az egy-
ségnyi szemléletek végtelen regresszusát, kiválaszt bizonyos valóságelemeket és 
megrögzíti azokat. A kiválasztás és a megrögzítés: világteremtő mozdulatok, olya-
nok, mint a világosság elválasztása a sötétségtől az idők kezdetén. E mozdulatok-
kal ugyanis az alkotó a világot két részre: a kiválasztott abszolútumokra és az el-
hanyagolt relatívumokra osztja: egyes intuíciókat abszolút helyzetbe emel, míg az 
intuíciók tömege továbbra is a műből kizárt relatívum marad. Bizonyos relatívu-
mokból, szemléleti adottságokból az ihlet maga teremt abszolútumot, világegészet, 
amely, mivel kizárólag intuíciókkal dolgozik, ezért szemlélhető. 

Az ihletnek ez a teremtő cselekedet rangjára emelése részünkről nem légből 
kapott feltételezés. A Babits-pamflet egyik helyén a következő megállapítással ta-
lálkozunk: „A valóságot elemezvén Istenhez jutunk, a műnél az ihlethez, az észen 
kívül az egyetlenhez, ami az állattal szemben emberré tesz."40 A képlet a romanti-
ka korából ismert analógia, amely a remekmű megalkotását az isteni teremtéssel 
állítja megtisztelő párhuzamba. A költő a maga szűkebb birodalmában megismét-
li az isteni teremtés cselekedetét. Természetesen nemcsak romantikus szerzőknél 
olvashatunk ilyen gondolatokat. József Attila akár annál a Babits Mihálynál is rá-
bukkanhatott erre a toposzra, például a Cigány a siralomházban című versében, 
akit pamfletjében olyan szenvedéllyel leckéztetett: „Úgy született hajdan a vers 
az ujjam alatt, / ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas / fényes, páncélos, ízeit 
bogarat". Ha a művészi tevékenység és az isteni teremtés analógiáját nem is találta 
meg József Attila Pauler Aristoteles-könyvében, azzal a gondolattal, amely a Babits-
pamfletből vett idézet első felének forrása lehetett, itt találkozott: „kell a létező 
világban is bizonyos végső mozzanatokra bukkannunk, melyekből minden válto-
zás, minden keletkezés és elmúlás megérthető. E mozzanatok a materia és forma, 
a potentia és aktus, melyek elemzése a végső mozgató, Isten létezésére vezet."41 

Az Irodalom és szocializmus ihlet-elméletének ezeket a váratlan teológiai impli-
kációit megerősíti az írás utóéletének egy bizarr, rendhagyó, de talán éppen emiatt 
is, feltétlenül említést érdemlő epizódja. 1948-ban dr. Zászlós Károly neve alatt 
megjelent egy önálló brosúra, Művészetbölcselet mogyoróhéjban címmel, s Aquinói Szerit 
Tamás nyomán alcímmel 42 A szerző, miután - bizonyos, tagadhatatlan tájékozott-
ságról téve tanúságot a vonatkozó szakirodalomban - felsorolja, hol írt a skolasz-
tika nagy gondolkodója a szépségről és a művészetekről, így folytatja: „nem aka-
runk semmi mást, mint az О tömörségét csupán felengedni, s amit О röviden 

4 0 J Ó Z S E F Attila: Az Istenek hatnak, az Ember él. 232. 
4 1 PAULER Ákos: Aristoteles. 1 4 1 . 
4 2 Dr. Z Á S Z L Ó S Károly: Múvészetbölcselel mogyoróhéjban. (Aquinói Szent Tamás nyomán.) Szépművészet-

kiadás. Neuwald ny., Bp., 1948. 
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fejezett ki, azt mi hosszabban szeretnők letárgyalni."43 Ezután meglepő módon 
nem Aquinói Tamás szó szerinti vagy tartalmi idézése következik, hanem ezek a 
mondatok: „A művészi cselekedet, amelyet ihletnek nevezünk vagy művészi fak-
tornak, azonnal két részre osztja a valóságot azáltal, hogy kiválasztja magának azt 
a részt, ama valóságelemeket, amelyekből művét megalkotja." Ha valaki nem is-
merné föl, honnan az idézet, hozzáteszem a következő mondatot: „a műnek min-
den pontja archimédeszi pont!"44 A szöveg nem más, mint az Irodalom és szocializ-
mus részlete, többé-kevésbé pontosan rekonstruált változatban, de idézőjelek és a 
forrás feltüntetése nélkül. József Attila szabadelőadása mint Aquinói Szent Tamás 
művészetbölcseletének összefoglalása. A misztifikáció leleplezését megkönnyíti 
az a körülmény, hogy Cserépfalvi 1938-as József Attila összegyűjtött versei kiadásának 
függelékében megjelent, az idézetek forrásául szolgáló szemelvények szövege hi-
bás, s Zászlós Károly az újraközlés során a hibát is reprodukálta.45 

A félrevezető újraközlés önmagában véve úgy is értelmezhető lenne, mint a ta-
nulmány utóéletének mulatságos, de tanulságokkal nem járó epizódja. Csakhogy 
ezzel nem kapunk választ arra a kérdésre, vajon miért éppen ezt a József Attila-
szöveget ítélte alkalmasnak a szerző Aquinói Tamás esztétikai nézeteinek szem-
léltetésére? Igaz, hogy a szabadelőadás idézi Szent Tamást, de nem nagy respek-
tussal, s nyilvánvalóan félreértve a tőle idézett latin mondatot: „És beszéltek az alak 
ragyogásáról, mint amaz Aquinói Tamás, aki szerint 'Pulchritudo... consistit... in 
resplendentia formae'. (A szépség a forma ragyogásában áll.) Minthogy pedig a for-
ma már Artisztotelesz szerint is tevékenység, ez az Aquinói Szent bölcseség mai 
nyelven annyit tesz: Gyönyörű, mert ragyogóan van megcsinálva. (Polgári kritikusaink 
nem is tudják, hogy ők még mindig egy középkori szent hatása alatt írdogálnak!)"46 

Mivel dr. Zászlós Károly személyéről semmi közelebbit nem tudtam meg, az 
sem deríthető ki, volt-e személyes érintkezése József Attilával.47 Van azonban a vi-
szonylag kevés számú értelmező hozzátételei között egy-két elgondolkodtató moz-

4 3 1 , m. 1. 
4 4 Uo. 
4 5 A hiba éppen a híres mondat reprodukálásába csúszott bele, s ezt a hibát híven követte Zászlós Ká-

roly szövege. Az Irodalom és szocializmus mellékmondata így hangzik: „vagyis a mű világának min-
den pontja archimédeszi pont." Németh Andor Művészetbölcseleti alapfogalmak címmel közölt szö-
vegtöredékében ezt a változatot olvashatjuk: „vagyis a műnek minden pontja archimédeszi pont." 
(JÓZSEF Attila: „Művészetbölcseleti alapfogalmak." In József Attila Összes versei és válogatott írásai. S. a. r. 
N É M E T H Andor. Cserépfalvi, Bp., 1938. 510.) 

4 6 J Ó Z S E F Attila: Irodalom és szocializmus. 83. - A kipontozások alapján feltételezhető, hogy a költő a rö-
vidített formát ebből a mondatból alakította ki: „Pulchritudo non consistit in componentibus, sicut 
in materialibus (i. e. in compositione) sed in resplendentia formae, sicut in formali", amely tétel a 
szakirodalom által ALBERTUS MAGNusnak is tulajdonított De Divinibus Nominibus című műből szár-
mazik. Lehetséges, hogy József Attila nem az eredeti szöveghelyet idézi, hanem William K N I G H T 

Az aesthetiha története című könyvében talált rá az idézetre (Franklin, Bp„ 1915. 60.). 
4 7 Az egyetlen dolog, amely valamelyest segít az eligazodásban, egy bibliográfiai adat: dr. ZÁSZLÓS 
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érdekes, mert a „predestinál" terminus alapján protestáns vallási beállítottságra gondolhatnánk. 
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zanat. Azon a ponton, ahol József Attila szövege az ihlet fentebb érintett teremtő 
erejéről szól, ahol tehát az isteni teremtéssel való analógia szóba jöhet, a szerző 
üdvtani jellegű kvázi-teológiai fogalmakkal egészíti ki az Irodalom és szocializmusbői 
eltulajdonított részletet: „az ihlet mindig két részre osztja a valóságot azáltal, 
hogy kiválasztja az egyes valóságelemeket a többiektől, predestinál és reprobál." 
Egy másik helyen - igaz, kissé bumfordi és tudálékos megfogalmazásban - Zászlós 
a kegyelemtannal példálózik: „Minden műalkotásban lényeges a kiválasztott, a töb-
bi nem lényeges, hanem velejáró accidens csupán. Ennek az analógiáját látjuk a 
kegyelem világában is, ahol a predestináltak miatt vannak a többiek."48 

Pauler Ákos bölcselete mindenesetre nemcsak Husserl és Bolzano, Brentano és 
Lotze logikai idealizmusát közvetítette József Attilához, hanem a keresztény ihle-
tettségű, vallásfilozófiái gyökerű bölcseleti tanokat is. A filozófus halála után meg-
jelent Emlékkönyv szerzői Pauler filozófiájának ilyen vonatkozásait is nagy hang-
súllyal emlegették.49 Somos Róbert az utolsó évek kivételével sokkal kevésbé látja 
jelentősnek a tomista vagy ágostoni befolyást.50 Akármint ítéljük is meg bölcsele-
tének ezt a jellemvonását, kétségtelen, hogy József Attilára Pauler keresztény idea-
lizmusa is hatással volt. Aminthogy kitapintható ezen túl valamiféle, átmeneti ér-
deklődés József Attilánál a neotomista tanok iránt is. 

Ez utóbbi tájékozódásról csak közvetett, de annál erósebb bizonyítékkal ren-
delkezünk. Az indirekt utat az a körülmény kényszeríti ránk, hogy Vágó Mártá-
nak a költő egyik elveszett levelére válaszoló levélrészletéből kell kiindulnunk. 
„Mi a termékenyítő és termékenyülő szellemiség szerepe a mi ügyünkben, azt 
igazán nem értem" - értetlenkedett 1928. november l-jén kelt levelében Vágó 
Márta.51 József Attila tehát kettejük kapcsolatának magyarázata során a „termé-
kenyítő és a termékenyülő értelem" fogalompárjával dolgozott. Nem lehetetlen, 
de nem is bizonyítható, hogy a költő egy olyan szereposztást javasolt volna, amely 
a kettejük közötti szellemi (és szerelmi?) kapcsolatban a fiatal lányt nem elégítet-
te ki: a férfi a termékenyítő, a nő a termékenyülő értelem birtokában lenne. Min-
denesetre Horváth Sándor Aquinói Szent Tamás világnézete című könyvében tomis-
ta örökségként kezeli ezt az Arisztotelészig visszavezethető terminuspárt: „Ezt az 
ellentétet oldotta meg már Aristoteles, az ún. nusz poiétikosz, a cselekvő vagy ter-
mékenyítő értelem (intellektus ágens) föltételezésével, szent Tamás pedig ... vég-
képp megépítette az anyagból a szellemi világba vezető hidat. A termékenyítő ér-
telem feladata nem a megismerés, nem is az eszmélő elvonás, hanem tisztán a 

4 8 Dr. ZÁSZLÓS Károly: Miivészetbölcselet mogyoróhéjban. (Aquinói Szent Tamás nyomán.) Szépművészet-
kiadás. Neuwald ny., Bp., 1948. 1. - A „predestinál" ige jelentése Tóthfalusi István Idegenszó-tára sze-
rint „kijelöl, szán, elrendel", a „reprobál" szóé „rosszall, helytelenít". (I. m. Tinta, Bp., 2007. 744., 
795.) Az „accidens" pedig „esetleges, véletlen, mellékes dolog, járulék" jelentésekkel bír. (I. m. 24.) 

4 9 S C H Ü T Z Antal: Pauler és a keresztény bölcselet; HALASY-NAGY József: Pauler platonizmusa; KECSKÉS Pál: 
Pauler arisztotelizmusa; K O R N I S Gyula: Kezdet és vég. In Pauler Akos Emlékkönyv. 

5 0 S O M O S Róbert: fíiuler Ákos élete és filozófiája. 9 2 - 9 6 . , 1 1 3 . , 1 8 8 - 2 1 2 . 
51 József Attila levelezése. Összeállította H . BAGÓ Ilona, HEGYI Katalin és S T O L L Béla. S . a. r. és A jegyze-

teket írta S T O L L Béla. Osiris, Bp., 2006. 321. 
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tulajdonképpeni, szenvedőleges és megtermékenyítést igénylő értelem (intel-
lectus possibilis) ellátása anyaggal és tartalommal."52 A fogalompárral Várkonyi 
Hildebrand is élt Aquinói Szent Tamás filozófiája című könyvében, az „intellectus 
ágens" szakkifejezést „tevékeny értelem"-ként, az „intellectus passibilis-possi-
bilis" szakkifejezést pedig „befogadó értelem"-ként fordította.53 E két kooperáló 
fogalommal első pillantásra meglepő módon, a költő egy remekművében, az 
Odában találkozunk újra: „S mint megnyílt értelembe az ige, / alászállhatok rej-
telmeibe!..." Ahol is az ige a termékenyítő értelem, az intellectus ágens, a nusz 
poiétikosz, a maszkulin elv, míg a megnyílt értelem a termékenyülő, befogadó, 
szenvedőleges értelem, az intellectus possibilis, a nusz patétikosz, a feminin elv. 

Az intellectus ágens és az intellectus possibilis szereposztása az Irodalom és szo-
cializmusban is felbukkan. A végső szemléleti egészet, mint a neve is mutatja, a be-
fogadó mindenesetre intuícióval ismerheti meg, s a szemlélet útján valamilyen 
egyetemes érvényű tudásnak jut a birtokába. A kész műre, s a befogadói maga-
tartásra nézve tehát József Attila nem tagadja az egyetemes szemléletet, az abszo-
lútum intuíció által történő megismerését: „A műalkotás ... a szemlélet számára 
alkot egészet, szemléleti végsőt a nem szemléleti, de valóságos világegész helyé-
be."54 A művészet területének ebben a tartományában a költő érvényesnek tekin-
ti az egyes és egyetemes intuíció fentebb idézett pauleri („arisztotelészi") szembe-
állítását. A befogadói magatartás az intellectus possibilis, a termékenyülő értelem 
birodalma. Az ihlet azonban több, nemcsak a közönséges intuíciónál, hanem a 
művészi abszolútum intuitív megismerésénél is, mert maga teremti az abszolút 
tárgyat az egyetemes szemlélet számára. Az ihlet produktumában teremtés lako-
zik, a remekmű olyan jelentős újdonságot tartalmazó tárgy, amely előzményeiből 
csak részben vezethető le. Az ihlet tehát összefüggésbe hozható az intellectus 
ágens, a termékenyítő értelem tevékenységével. A művészi teremtés az Ige analo-
gonja. Az Irodalom és szocializmusban tehát kimutathatók valamiféle vallásfilozófiái 
beállítódás nyomai, de úgy, hogy a szövegben szinte folyamatában tetten érhető 
a törekvés egy materialista fordulat végrehajtására. Erről a szakítási törekvésről 
egy másik tanulmányban részletesen szólok. 

Befejezésül ugyanis még szólni kell a „hozott anyag", a marxista orientációt 
megelőző korszak egy fontos összetevőjéről. Az Irodalom és szocializmus egyik fo-
galmazványából hiányzik az „Éhes vagyok." mondat elemzése. Ez a hiány azért saj-
nálatos, mert a végleges változattól eltérően ez a fogalmazvány érdekes megjegy-
zést tartalmaz a mondatelemzés módszertanára vonatkozólag: „Ne feledjük el, 
hogy egyetlen mondatnak, annak, hogy éhes vagyok, a jelentésbeli phaenome-
nologiai elemzésével kezdtük, ezt a phaenomenologiai vizsgálatot tettük dialek-
tikus kutatásunk kiindulópontjává."55 Mit értsünk fenomenológiai elemzésen? 

5 2 H O R V Á T H Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete. Szent István Társulat, Bp., 1924. 29-30. 
5 3 VÁRKONYI Hildebrand: Aquinói Szent Tamás filozófiája. Pfeifer, Bp., 1 9 2 3 . 5 7 - 5 8 . (Filozófiai Könyvtár) 
5 4 J Ó Z S E F Attila: Irodalom és szocializmus. 95. 
5 5 I. m. 319. 
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Beérhetjük-e azzal, hogy a költőnek ezt a módszertani beállítódását Pauler Ákos 
Bevezetésének fenomenológiai fejezetére vezessük vissza? Vagy pedig egyenesen 
továbbléphetünk Husserlhez vagy a husserli filozófia valamely más alkalmazásá-
hoz? Vágó Márta emlékezésének tanúságtétele szerint József Attila a Kecskeméti 
testvérek társaságában kávéházi eszmecseréket folytatott az epokhé gyakorlásáról 
és a husserli filozófia más kérdéseiről. A költőnek a nyolcvanas években előkerült 
kéziratai utólagosan igazolták Vágó Márta emlékezésének annyi más mellett ezt 
a mozzanatát is. A hagyatékból [Az ember...] címmel, illetve Első tétel alcímmel kö-
zölt szövegtöredék lábjegyzetében a lényegszemléletről értekezve hivatkozik a 
költő „Husserl phaenomenológiájára".56 

Az „Éhes vagyok." mondat fenomenológiai szándékú elemzése kapcsán Somlyó 
György a kor divatos irodalomelméleti irányával, az (orosz) formalizmussal, illet-
ve a strukturalizmussal igyekezett társítani József Attila művészetbölcseletét.57 

Ennél a filológiailag alátámaszthatatlan rokonításnál a husserli fenomenológia 
befolyásának feltételezése mindenesetre indokoltabbnak látszik, noha nincsenek 
ismereteim arra nézve, hogy hol találkozhatott a költő fenomenológiai nézőpon-
tú nyelvi elemzéssel. Amit az „Éhes vagyok." kijelentés analízise során végrehajt, 
az nem más, mint ugyanazon mondatnak más-más beszédhelyzetbe helyezése, és 
a mondat jelentésének a beszédhelyzettől történő függővé tétele. A mondat jelen-
tése aszerint tér el, hogy otthon, ebéd előtt jelentjük ki, hogy egy kéregető koldus 
szájából hangzik el, illetve hogy versbe foglalva olvassuk. A szemantikai elemzés-
ből József Attila azt a következtetést vonja le, hogy az önmagában vett mondat 
puszta forma, amely jelentését attól a beszédhelyzettől kapja, amelyben kimondá-
sa megtörtént. A szabadelőadás végső változatából a „phaenomenologiai módszer-
re" történő utalás két okból maradhatott ki. Egyfelől tudálékossága, a közönség 
megértési képességeit nyilvánvalóan meghaladó jellege miatt, másrészt pedig 
óvatosságból, mert ezt a módszert, mint később annyi más tanítást, „burzsoá 
bolondgombának" bélyegezhette volna meg az éber szélsőbaloldali cenzúra. 

A költőt barátai, Vágó Márta, majd pedig az illegális mozgalomban vele érint-
kező értelmiségiek is számos alkalommal korholták gondolkodásának skolasztikus 
túlbonyolultsága, szőrszálhasogató volta miatt. A „skolasztikus" jelzőt abban az 
értelemben nemigen lehet komolyan venni, mintha baráti köre a középkori böl-
cselet iránti túlzott érdeklődést vetett volna a szemére, még akkor sem, ha - mint 
láthattuk - ilyen irányú tájékozottságra is igyekezett szert tenni. Sokkal inkább 
öncélú és fegyelmezetlen spekulatív hajlamait érte bírálat. Az Irodalom és szocializ-
mus szövegének megfogalmazása során is kiütköznek gondolkodásának ezek a vo-
násai. Szívesen vállalja kacskaringós gondolati utak bejárását, meglepő, sőt meg-

5 6 JÓZSEF Attila: „[Az ember...]. Első tétel." In József Attila Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Szövegek. 
79. 

5 7 SOMLYÓ György: „A 'szükséges fölösleg'." In „A mindenséggel mérd magad!" Tanulmányok József 
Attiláról. Szerkesztette B. GSÁKY Edit. Akadémiai Kiadó, Bp„ 1983. 177-194. 
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hökkentő állítások megkockáztatását, majd pedig a logika ügyes forgatása révén 
e tételek megdönthetetlen bizonyítékokkal történő alátámasztására törekszik. 
Egyszerre van igénye arra a mozgékonyságra, amelyet a hegeli dialektikával 
való megismerkedés nyomán elégíthet majd ki igazán, s abszolút, szilárd igazsá-
gok melletti lehorgonyzásra, evidenciákra történő támaszkodásra. Gondolati épít-
ményei nem általa tanulmányozott eszmerendszerek passzív lenyomatai, hanem 
olyan tanok, amelyek lehetőséget biztosítanak, teret adnak számára alkati adott-
ságai mind teljesebb kiélésére. Felfogásának mind eredményei, mind hibái ebben 
a gondolkodói alkatban gyökereznek. 



Farkas János László 

FORDÍTOTTA JÓZSEF ATTILA 

Mint József Attila értekező írásainak internetes kiadásában olvasható, ,,[k]iadá-
sunk másik különlegessége, hogy nagy számban tartalmaz olyan, újonnan előke-
rült kéziratokat, melyek eddig nemcsak a nagyközönség, hanem a kutatók előtt 
is ismeretlenek voltak".1 

Dolgozatomban arra a tényre szeretném felhívni a figyelmet, hogy az újonnan 
közölt szövegek közül legalább kettőnek nem József Attila a szerzője.2 Mindkettő 
idegen szöveg fordítása. Azt nincs okom kétségbe vonni, hogy a fordításokat József 
Attila készítette. 

1. Az internetes kiadás a szövegeket textológiai apparátussal látja el, de tartózko-
dik mindennemű tárgyi jegyzettől. Előfordul azonban, hogy a textológiai leírás 
akaratlanul is tárgyi jelentést kap, mint a [71] számú, [A materialisták,...] kezdetű 
írás esetén, ahol a közlés alapjául szolgáló gépiratról ez olvasható: „A szerző a 
szöveget félbehagyta." Nos, tárgyi értelemben ez nem áll: a szöveg szerzője 
ugyanis nem József Attila, hanem Lenin, ő pedig nem hagyta félbe, hanem foly-
tatta, több száz oldalon. A gépirat a Materializmus és empiriokriticizmus egy kis rész-
letének fordítását tartalmazza.3 

Nagy biztonsággal állítható, hogy a fordítás alapjául a Lenin-mű 1927-ben meg-
jelent német kiadása szolgált.4 Ezt az amúgy is valószínű feltevést külön megerő-
síti József Attila Szántó Juditnak 1931. április 13-án írt levele: 

1 http://magyar-irodalom.elte.hu/ja/ - Az első különlegesség maga az előzetes hálózati kiadás. 
2 Nent beszélve további, manifeszt módon idegen szerzőktől származó szövegekről. A tárgyalt két 

gépiraton semmi jel nem utal arra, hogy ezek fordítások. 
3 IVdig a tény nem volt ismeretlen: TVERDOTA György szóbeli közlésére hivatkozva utal rá - bár köze-

lebbi adatok feltüntetése nélkül - TASI József: József Attila könyvtára és más tanulmányok. Ecriture, Buda-
pest, 1996. 81., 99. j . 

4 W. 1. LENIN: Materialismus und Empiriokritizismus. Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie. 
Sämtliche Werke. XIII. A fordítást szerkesztette N. BOROWSKI. Előszó: A. D E B O R I N . Verlag für Literatur 
und Politik, Wien-Berlin, 1927. - Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Lukács 
Archívum és Könyvtárnak, személy szerint SZÉKELY Máriának, szíves segítségéért. 



Fordította József Attila 3 2 9 

Nagy elhatározással rendeltem egy csomó könyvet: Luppol: L. und die Philosophie; L.: 
Materialismus und empiriokritizismus; Thalheimer: Einführung in d e n dialektischen 
Materialismus s még egynéhányat. Most hát elsősorban tanulok és megkezdett köny-
vemhez való jegyzeteimet szaporítom.5 

Az idézett levélrészlet ahhoz is támpontot adhat, milyen céllal készíthette József 
Attila a fordítást: alighanem tervezett könyvéhez akarta felhasználni; esetleg sze-
mináriumvezetői felkészüléséhez, amelyről szintén szó esik a levélben. Akár így, 
akár úgy, nem nyilvánvaló, hogy miért éppen ezt a részletet választotta. 

A ránk maradt gépirat a hivatkozott könyv valamivel több mint két nyomtatott 
oldalának felel meg.6 A részlet a könyv legelejéről, de nem a legeslegelejéről való: 
a fordítás a könyv első szövegoldalát mellőzi, a második szövegoldal negyedik so-
rával kezdődik. Ez arra vall, hogy József Attila nem a könyv vagy a bevezető rész 
lefordításának szándékával ült az írógéphez. Hogy aztán a fordítást „félbe-
hagyta"-e, vagy épp ennyit akart lefordítani, azt nem lehet megállapítani.7 

Lenin a könyv első fejezete elé Előszó helyett címmel hosszabb bevezető fejtegetést 
bocsátott, melynek alcíme - „Hogyan cáfolta a materializmust néhány »marxista« 
1908-ban és néhány idealista 1710-ben?" - jelzi, milyen célzattal. A Lenin-könyv 
kritikai össztüze elsősorban néhány bolsevik frakciótársára - Bazarovra, Bogdanov-
ra, Lunacsarszkijra és másokra - zúdult, akik Mach és Avenarius akkortájt diva-
tos és befolyásos filozófiai nézetei felé tájékozódtak, és bírálták a Plehanov által 
képviselt marxista ortodoxiát, miközben maga Plehanov politikai téren éppen 
akkor távolodott el a bolsevikoktól. Ami az elméleti nézeteket illeti, Lenin Plehanov 
oldalán állt, és mérhetetlenül felbosszantotta, hogy frakciótársainak írásai olyan 
látszatot keltenek, mintha a bolsevikok által hirdetett stratégia a marxizmus reví-
zióján alapulna, és a mensevikek képviselnék az igazi marxizmust. Polémiájának 
alaphangját Lenin annak állításával adja meg, hogy a machisták gondolataiban 
nincs semmi új, csupán Berkeley kétszáz éves érveit melegítik föl, s hogy ezek az 
érvek lényegük szerint a vallás és istenhit védelmét szolgálják, amint azt Berkeley 
nem is rejti véka alá. 

A német kiadáshoz írt előszavában Gyeborin részletes képet ad ezekről a bel-
harcokról, amelyeknek a frontvonalai azonban sokkal kuszáltabbak voltak annál, 
hogysem első olvasásra világos áttekintést lehessen kapni róluk. József Attilát ez 
a háttér alighanem kevésbé érdekelte; mindenesetre a fordítást ott kezdi, mond-
hatni in medias res, ahol Lenin a voltaképpeni filozófiai vitakérdést exponálja. 

5 József Attila levelezése. S . a. r. és a jegyzeteket írta STOLL Béla. Osiris, Budapest, 2 0 0 6 . 3 1 4 . sz. - A csat-
lakozó szerkesztői jegyzet megjegyzést fűz az „egy esztétikai munka" kifejezéshez, mondván, hogy 
ezt egyelőre lehetetlen azonosítani. A megjegyzés zavarba ejtő, mert az idézett kifejezés nem is sze-
repel a levélben. Talán a „megkezdett könyvem"-re értendő, de én semmi jelét nem látom, hogy ez 
esztétikai munkának lett volna szánva. Ftersze az is lehet, hogy egy eltévedt cédula okozza a zavart. 

6 Vö. LENIN: i. m. 4-6. Vö. I-enin Összes Művei. 18. kötet. Kossuth, Budapest, 1964. 13-14. 
7 Erre alább még visszatérek, vö. 11. lábjegyzet. 
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József Attila fordítását, amelyet minden jel szerint magának készített, nem vol-
na méltányos professzionális mércével mérni. Az eredetivel való összehasonlítást 
mindenekelőtt arra látom alkalmasnak, hogy képet kapjunk József Attila német-
szöveg-értéséről, különös tekintettel a filozófiai értekező prózára.8 A gépirat szöve-
gét legfeljebb nyersfordításnak minősíthetjük: sokszor túlságosan tapad a német 
mondatszerkesztéshez, ahol pedig él a fordítói szabadsággal, az eltérés olykor ön-
kényesnek hat. Ezt is, azt is annakjeiéül veszem, hogy bár a fordító egészében véve 
jól érti az olvasott szöveget, annak értelmét nem fogja kézben teljes biztonsággal, 
és egy-két helyen félre is érti. Alább néhány ilyen helyet vizsgálok meg közelebbről. 

A gépirat harmadik mondatában ezt olvassuk: 

Amikor azt magyarázzák, hogy az anyag érzeteket okoz oly módon, hogy érzékszerve-
inkre hat, akkor a materialisták alapelvének valami ismeretlent vesznek föl, egy sem-
mit, mer t ők maguk kijelentik, hogy ismereteink egyedüli forrásai érzékeink. 

Lenin itt nem a saját nevében beszél, hanem - amint ez az előző két mondatból 
egyértelmű - a materializmus kritikusainak a szájába adja a szót, azt mutatja be, 
hogy azok milyen nézetet tulajdonítanak a materialistáknak. Vagyis a mondat 
többszörösen indirekt kontextusban szól: Lenin azt mondja, hogy a machisták azt 
mondják, hogy a materialisták azt mondják, hogy... Ilyen helyzetben könnyű el-
veszíteni a fonalat, és József Attila el is veszti. Az idézett mondatot úgy kellene ér-
teni, hogy alanya a „materialisták": ők magyarázzák azt, hogy az anyag okozza az 
érzeteket, ők vesznek föl alapelv gyanánt valami ismeretlent, ők jelentik ki, amit 
kijelentenek. De aligha lehet így érteni, mert a főmondatnak („a materialisták 
alapelvének valami ismeretlent vesznek föl") határozottan nem a „materialisták" az 
alanya.9 Tartalmilag a fordítás önmagában nem inkorrekt, de megtöri az eredeti 
retorikai vonalvezetését, és utána bizonytalanná válik, hogy az „ők maguk" név-
más a mondat végén kire is vonatkozik. 

Amint az lenni szokott, félrefordítás vagy pontatlanság ott lép föl, ahol a nyelvi 
és a tartalmi bizonytalanság összeadódik. Ezt találjuk egy-két grammatikailag ké-
nyesebb helyen, például a gépirat harmadik bekezdésének következő mondatában: 

Hogy vájjon újak-e ezek az érvek és csakugyan csak egyes, machisták szerint kantianiz-
musba eső orosz marxisták ellen kell a machistáknak ezeket fölhozniok, egy öreg idea-
listának, George Berkeleynek munkájából veszünk tüzetes vizsgálat alá néhány fontos 
idézetet. 

8 „Eredetin" persze itt és a továbbiakban nem az orosz eredetit értem, hanem annak német fordítá-
sát. 

9 Hozzá kell tenni, hogy a „materialisták alapelvének" az internetes kiadás szerkesztőinek olvasata: 
a gépiratban a betűhiányos „alapelvénk" alak áll. Szeretném, ha erre rá lehetne húzni az „alapelv-
nek" vagy az „alapelvként" olvasatot, amely megszüntetné a birtokviszonyt, és akkor a mondat ala-
nyául az eredetihez híven a „materialisták" adódna; de sajnos el kell ismernem, hogy egyik sem 
védhető igazán a szerkesztői olvasattal szemben. 
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A „csak egyes... orosz materialisták ellen" eredetije ez: „nur gegen einen einzelnen... 
russischen Materialisten": vagyis csak egyetlenegy orosz materialistáról van szó. 
A fordító nyilván elnézte a „Materialisten" szó végződését, a többes számjelének 
fogta föl, nem számolva azzal, hogy a „Materialist" ún. gyenge ragozású főnév, 
amely, mint itt, egyes számú ragozott esetben is megkapja ezt a végződést. A do-
log érdekessége, hogy ugyanebben a mondatban ugyanez a grammatikai külön-
legesség rögtön ezután még egyszer előfordul, és másodszor József Attila már 
gond nélkül egyes számban fordítja: „aus dem Werk eines alten Idealisten" - „egy 
öreg idealistának... munkájából".10 

Az a bizonyos orosz materialista Plehanov, amint erre az előző bekezdés egy záró-
jeles közbevetése is utal. Lenin sunyi eljárásnak tartotta, és vitapartnereinek a 
szemére lobbantja, hogy miközben kritikájuk érdemben a klasszikus tanok alapja 
ellen irányul, név szerint csak Plehanovot támadják, és nem vallanak színt arról, 
miként viszonyulnak Marxhoz és Engelshez. József Attila fordítási pontatlansága 
tartalmilag nem túl jelentős, de csorbítja a lenini retorika élét, és arról tanúsko-
dik, hogy ő a vitának ezt a dimenzióját nemigen érzékelte. 

Egy másik hely, ahol legalábbis felmerül a fordítási hiba gyanúja, a gépirat 
utolsó bekezdése: 

így szól Berkeley munkájának 3. pont jában és mindjár t vitába is száll azokkal az embe-
rekkel, akiket materialistáknak nevez. „Mert - mondja - amit mondani szokás nem 
gondolkodó dolgoknak föltétlen létéről anélkül, hogy valamilyen vonatkozásban föl ne 
fogtuk volna, az teljesen értelmetlennek látszik. Ilyen dolgoknak a léte képzettélevés. 
Esse is percipi, esse est percipi.11 

A Berkeley-idézet első mondatának fordítása („Mert... értelmetlennek látszik.") 
ugyan szóról szóra megegyezik az eredetivel, de aligha tekinthető megoldottnak: 
a magyar mondat elég nyögvenyelős, és nem könnyű kihámozni belőle Berkeley 
érvét.12 A folytatást („Ilyen dolgoknak...") a német szöveg szerint is idézem: 

„...Das Sein solcher Dinge ist Perzipiertwerden" (their esse is percipi, §3, - ein Berkeley-
scher Ausdruck, der in den Lehrbüchern der Philosophie zitiert wird). 

10 Persze ebben az összefüggésben az „alt" melléknév magyarul régit, nem pedig öreget jelent. Vajon 
József Attila nem tudta ezt? Vagy tudta, csak stilárisan kicsit meg akarta bolondítani a szöveget? 
(Ami azt illeti, Berkeley 25 éves volt, amikor hivatkozott munkáját megírta, szóval egy-két évvel fia-
talabb, mint a fordítást készítő József Attila.) 

11 A gépirat itt fejeződik be. Mivel előbb egy nyitó idézőjelet látunk, záró idézőjel viszont nincs, az a 
látszat keletkezhet, hogy a szöveg egy idézet kellős közepén egyszer csak megszakad. Ez azonban 
nem így van: az eredetiből látni, hogy a záró idézőjelnek ott a helye a szövegen belül, és a gépirat-
ból csak azért hiányzik, mert József Attila elmulasztotta beütni az utolsó előtti mondat végén. 

12 Összevetésül álljon itt az idézett rész modern fordításban: „Teljesen felfoghatatlannak találom 
ugyanis, ha a nem gondolkodó dolgok abszolút létezéséről beszélnek, tekintet nélkül arra, hogy 
ezeket e dolgokat észlelte-e valaki. Lenni (esse) és észleltnek lenni (percipi) számunkra ugyanaz..." 
George BERKELEY: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások. Gondolat, Budapest, 
1985. 176-177. (Az idézett szöveg F E H É R Márta fordítása.) 
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Lenin az angol szöveg alapján, saját orosz fordításában idézte Berkeleyt; a német 
kiadás a megf elelő helyeken Friedrich Uberweg német fordítását iktatja be, és József 
Attila ez utóbbit fordítja magyarra.13 Az angol birtokos névmással láthatólag nem 
tud mit kezdeni, Berkeley diktumát azonban azonosítani tudja, és megismétli 
úgy, ahogy ismerős számára a „filozófiai tankönyvekből", latin kopulával. Ez rend-
ben is volna, de a „Ferzipiertwerden" fordítása - „képzettéválás" - erősen kifogá-
solható. Úgy tűnik, a fordító egy grammatikai félreértésnek esett áldozatul: a 
„werden" itt nem a valamivé válás értelmében szerepel, hanem mint a szenvedő 
szerkezet segédigéje, amelynek nem volna szabad jelentésmódosító hatást adni. 

Ez és az idézetek magyarítása általában is arra vall, hogy a fordítást készítő József 
Attilának nemigen lehetett közelebbi ismerete Berkeley filozófiájáról, azon túl, 
hogy tudott róla ezt-azt. Elek a gyanúpörrel, hogy a Lenin-szöveg épp a Berkeley-
idézetekkel keltette föl az érdeklődését, és indította arra, hogy megpróbálkozzon 
a lefordításával.14 A lefordított részletnek több mint a fele direkt vagy indirekt 
Berkeley-idézet, és József Attila aligha azzal a kategorikus elutasítással olvasta, 
ahogy Lenin tálalta őket. 

De megkockáztatom, hogy József Attila magát az alapvető vitakérdést sem úgy 
olvasta, ahogy Lenin vagy akár a machista bolsevikok értették. A materialisták, 
így szól a Berkeley-Mach-féle érv, érzeteink alapjául az anyagot teszik meg, tudá-
sunk alapjául pedig az érzeteket. Arról tehát, hogy mi az anyag önmagában, sem-
mit sem tudhatunk érzeteinktől függetlenül, mint ahogy azt sem tudhatjuk, hogy 
létezik-e egyáltalán. Vagyis a materialisták anyaga, amelyet ők valami valóságos, 
testi szubsztanciának hirdetnek, valójában annak szöges ellentéte: egy megfoghatat-
lan, testetlen metafizikai absztrakció. A materialisták alapelve tehát az antimate-
rialista érv szerint „valami ismeretlen..'., egy semmi". 

A Materializmus és empiriokriticizmus ennek az érvnek a megdöntésére és a mate-
rialista felfogás pozitív kifejtésére íródott. Hogy ez mennyire sikerült, más kérdés, 
megvitatásának nem itt van a helye. De ha már szóba került, annyit megállapít-
hatunk, hogy a lefordított részlet kizárólag a megdöntendő érv kifejtését tartal-
mazza, még utalás sincs benne a kifejtendő ellenérvekre vagy pozitív tételekre. 
Hiba volna ebből a tényből bármilyen következtetést levonni, már azon túl, hogy 
József Attila nem bajlódott volna a fordítással, ha a benne foglaltakat nem talál-
ja valamiért érdekesnek. És ennek kapcsán helyénvaló lehet felidézni egy korább-
ra datált, sok változatban megírt fejtegetését, melynek summája minden változat-
ban: „A dolog állaga a nemlét."15 Ez a tétel pedig egy olyan gondolatmenet 
eredménye, amely rokon szerkezetű az antimaterialista érvvel. És ha belegondo-
lunk, az eredményül kapott tétel tartalma nemigen különbözik attól, amire az 

13 Az Überweg-fordításra való hivatkozást a gépirat is tartalmazza: újabb, immár fölös bizonyság arra, 
hog)'József Attila a hivatkozott könyvet használta a fordításhoz. 

14 Gépirat: „...tüzetes vizsgálat alá veszünk néhány fontos idézetet". Az eredetiben Lenin csak annyit 
jelent be, hogy részletesen fogja idézni Berkeleyt: wollen wir ausführliche Zitate... anführen." 
Az, hogy ezek az idézetek „fontosak", József Attila értelmező beszúrása. 

1 5 J Ó Z S E F Attila: Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Szövegek. Közzéteszi H O R V Á T H Iván. Osiris, Budapest, 
1995. 4L, 45., 48., 70. Utóbbi helyen így: „A dolog állaga (substancia) a nemlét." 
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antimaterialista érv jut: hogy ugyanis a közvetlen szemlélet mögé gondolt szubsztan-
cia „egy semmi [ein Nichts]" - ha úgy tetszik, „nemlét". A két szó ugyanazt jelenti 
- és jelentésük gyökeresen más a fenomenalista-pozitivista, illetve a platonizáló-
dialektikus beszédmód szerint. A jelenségek „mögött" nincs semmi, mondja az 
egyik - van mögöttük valami alapvető, mondja a másik, nevezetesen a semmi. 

A szubsztanciális nemlétet József Attila eredetileg nem anyagi természetűnek 
gondolta el, amikor pedig tételesen marxista lett, nem adta föl, hanem megpró-
bálta összehozni a két dolgot - és a freudizmustól is kapott ehhez impulzusokat. 
Ilyen impulzusokat kereshetett a fordításra érdemesnek tartott Lenin-szövegben is. 

A materialisták számára (mondják a machisták): 

az érzékek közvetlen adatai mögött van [...] még valami más is, valami bálvány, fétis, 
isteni alakzat, abszolútum, metafizikai forrás, a vallás hasonmása, vagy, mint Bazarov 
mondja , a „szent anyag". 

Két megjegyzést fűznék ehhez az idézethez. Az egyik: az „isteni alakzat" fordítói 
betoldás, az eredetiben nincs megfelelője. Ez a kifejezés és a vele adott minősítés 
egészen József Attiláé. A másik: a „szent anyag" kifejezést Bazarov természetesen 
szarkazmusnak szánta, amit Lenin mint inszinuációt elutasított. József Attila 
mindkettőtől különböző hozzáállását a fordítás után egy-két évvel leírt sorai érzé-
keltethetik a legjobban: „az örök anyag / boldogan halad / a belek alagútjain..." A vers 
tiszta - és tisztán evilági - áhítattal szól; az anyag, ha nem is szentté, de boldog-
gá avattatik. 

2. Ugyancsak fordítás az internetes kiadásban [73] számmal jelölt, Л dialektika kér-
déséhez című szöveg, és a szerző ugyancsak Lenin. A rövid írás a Filozófiai füzetek 
címen kiadott szövegegyüttes részeként ismert. A kötetet a Lenin írásos hagyaté-
kában fennmaradt filozófiai tárgyú jegyzetfüzetekből állították össze. Távol áll attól, 
hogy önálló műnek vagy akár csak nyersfogalmazványnak volna tekinthető, leg-
feljebb első előkészületnek, anyaggyűjtésnek egy meg nem írt könyvhöz. A berni 
városi könyvtárban Lenin gondosan tanulmányozta és részletesen kijegyzetelte 
Hegel Logikaját és más műveit, az idézetekhez itt-ott néhány szavas széljegyzetet 
fűzött, és néhány mondatos reflexiókat iktatott közéjük. (Olvasmányai között más 
szerzők művei is szerepeltek, de róluk készített jegyzetei együttvéve is sokkal ke-
vesebbet tesznek ki.) Az egyetlen különálló és hosszabb - bár így is csak néhány 
oldalra rúgó - reflexió pedig épp A dialektika kérdéséhez. A József Attila-féle gép-
irat a szöveg teljes fordítását adja. 

Módom volt meggyőződni róla, hogy ez a tény - mármint hogy ebben az írás-
ban fordítással van dolgunk - a József Attila-kutatók előtt sem ismert, és eredetileg 
ezt is akartam megírni. Magáról a tényről könnyű meggyőződni a standard ma-
gyar fordítás alapján,16 de kérdés, hogy József Attila miből dolgozott. A Lilozófiai 

16 Vö. Lenin Összes Művei. 29. kötet. Kossuth, Budapest, 1972. 294-300. 
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füzetek anyaga először a moszkvai Lenin Intézet időszaki kiadványában, a Lenyinszkij 
Szbornyik IX. és XII. kötetében jelent meg, 1929-ben és 1930-ban. Könyv alakban 
oroszul először 1933-ban jött ki, de érdekes módon németül hamarabb, már 1932-
ben.17 Azt feltételeztem, hogy József Attila ebből fordított, bár tudtam, hogy épp 
A dialektika kérdéséhez már előbb és külön is megjelent (a Bolsevik című folyóirat 
1925-ös évfolyamában), és ennek német fordítása is lehetett. A keresett könyvhöz 
meglehetős nehézségek árán jutottam hozzá, és amikor kézbe vettem, rögtön lát-
tam, hogy rossz helyen kereskedem. A szerkesztői előszó mindjárt azzal kezdi, hogy 
A dialektika kérdéséhez című részlet már ismert a német olvasók előtt a Materialismus 
und Empiriokritizismus 1927-es kiadásának függelékéből; és már csak a nagyobb 
valószínűség is amellett szól, hogy József Attila ebből fordított, ugyanabból a 
könyvből, ahonnan a másik, fentebb tárgyalt fordítása is származik. A közelebbi 
vizsgálat aztán kétséget kizáróan igazolta, hogy így történt. Az 1932-es kiadás 
ugyanis javított változatban közli a szöveget, és megállapítható, hogy József Attila 
fordítása a korábbi változatot követi.18 

Ezt a szöveget sem tekinthetjük többnek mint nyersfordításnak, ráadásul ez 
esetben a lefordítandó szöveg maga is nyers. Ez a körülmény nem könnyíti meg 
a fordítást, amely azonban ennek ellenére határozottan kiforrottabb munkának 
hat. Mondhatnám, gyakorlottabb kézre vall, de ez azt implikálná, hogy időben 
később készült, amit azért egyéb megerősítő adat híján nem vehetünk készpénz-
nek. A különbséget magyarázhatja az is, és inkább ezt emelném ki, hogy ez a szö-
vegjobban kézre állt József Attilának, otthonosabban mozgott a benne megfogal-
mazott gondolatok között. 

Mindenesetre úgy látom, ebben a fordításban kevesebb a megoldatlanság, a hi-
ba vagy bizonytalanság. Van azonban egy hely, ahol az olvasó az eredeti ismerete 
nélkül is furcsálkodva felkapja a fejét, sőt akkor csak igazán. A szöveg vége felé 
ebbe a mondatba botlunk: „Az idealizmus pápaságot jelent", és utána több vál-
tozatban is visszatér ez a különös állítás. Ráadásul már először is úgy bukkan föl, 
mint magától értetődő igazság, holott nemhogy nem az, de tökéletes értelmet-
lenség, tücsök és bogár. A Lenin-szöveg standard magyar fordítása szerint az idea-
lizmus „papi maszlag" vagy „papi butítás", ami mai fülnek elég riasztó hangzású, 
de legalább érthető (Lenin javára legyen mondva, hogy e helyen ő épp valamelyest 

1 7 L E N I N : AUS dem philosophischen Nachlass. Exzerpte und Randglossen. Szerk. és bev. V ADORATSKI. A német 
kiadást gondozta M. FURSCHTSCHIK. Verlag für Literatur und Politik, Wien-Berlin, 1932. - A fordí-
tás és szerkesztés a moszkvai intézetben történt, csakúgy, mint a Materialismus und Empiriokritizismus 
fent hivatkozott (4. lábjegyzet) kiadásának esetében. 

18 A perdöntő különbség az, hogy a javított változatban egy bekezdés a szövegen belül másutt van el-
helyezve. „A mozgás első fölfogásánál..." kezdetű bekezdésről van szó, amely a korábbi, 1927-es 
közlés szerint - s így áll a József Attila-féle gépiratban is - az „N.B." elójelzésű szakasz után követ-
kezik. Az 1932-es, javított változatban feljebb kerül, „Az első fölismerés halott, szegény..." kezdetű 
szakasz elé. (Látni való egyébként, hogy értelem szerint valóban ott a helye.) Erre azért is érdemes 
figyelemmel lenni, mert ha a gépiratot a standard magyar fordítással (16. lábjegyzet) hasonlítjuk 
össze, ugyanezt az eltérést találjuk, aminek tehát ez az oka. - Két további, ugyancsak az 1927-es 
változat használatára valló eltérésről vö. alább 24. és 25. lábjegyzetet. 
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differenciáltabb megközelítéssel próbálkozik). A német szövegben József Attila a 
„Pfaffentum" szót olvasta - talán összekeverte a pápaságot jelentő „Papsttum"-
mal. De akkor is, hogy gondolhatta, hogy ennek így bármi értelme van? Persze, 
aki helyesen érti a német szót, még nincs túl a nehezén, mert elég bajos jó ma-
gyar megfelelőt találni. Lehet, hogy József Attila helyesen értette, és ezt találta. 
Akkor megint az előző kérdés merül föl. 

Szabad legyen itt egy kis terminustörténeti kitérőt tennem. A „Pfaffe" papot 
jelent, de az újabb kori köznyelvben egyértelmű pejoratív mellékzöngével (a né-
met-magyar szótár első helyen a „csuhás" szóval fordítja), és ennek megfelelően 
a „Pfaffentum" a papi testület vagy a papi szellem rossz fajtáját jelenti. Ez a mellék-
jelentés a reformáció korának disputáiban ragadt a szóhoz, és végül is nem lehet 
kizárni, hogy József Attilát ez a szál vezette a „pápaság"-hoz, bár ez nem több merő 
találgatásnál. A német filozófiai diskurzusba Kant vezette be a terminust, a felvi-
lágosult észvallás szellemében: „Vom Pfaffentum als einem Regiment im Afterdienst 
des guten Prinzips."19 Figyelemreméltó leleménnyel kísérli meg visszaadni a né-
met szót/l német ideológia magyar fordítása: „Azáltal, hogy Szent Max [Stirner] a 
régi papuralmat átviszi az újabb korba, az újkort »apapiságnak« fogta fel..."20 Stirner 
maga pedig így formuláz: „az eszme uralma vagy a papiság" („die Herrschaft der 
Idee oder das Pfaffentum"),21 ami, ha belegondolunk, majdnem ugyanaz, mint 
amit Lenin mond.2 2 

Mindezek fényében oda ju tunk vissza, hogy nem lehet eldönteni: József Attila 
félreértette az eredetit, vagy jól értette, csak nem tudta megoldani a fordítását. 
E megoldatlansághoz - maradjunk ennél - még egy meglehetősen banális hiba 
is járul a gépirat utolsó előtti mondatában: 

A pápaságnak, vagyis az idealizmusnak természetesen megvannak az ismeretelméleti 
gyökerei, azonban talaj nélkül. 

Az eredeti szöveg, ellenkezőleg, azt mondja, hogy az idealizmus nem talaj nélkül 
való („ist nicht ohne Boden"). Lenin, mint említettem, itt differenciáltabb meg-
közelítéssel próbálkozik, és megpróbál helyet szorítani a filozófiai idealizmus bi-
zonyos méltánylásának is. A fordítót talán az előző, az idealizmust élesen elutasí-
tó mondatoknak a lendülete sodorja tovább, és siklatja át figyelmét a tagadószón. 

Ez sem magyarázhatja az alábbi mondatban tetten érhető, hasonló természetű 
hibát (az én kiemelésem): 

19 „A papság mint a jó elv hamis szolgálatának regimentje." Immanuel K A N T : A vallás a puszta ész ha-
tárain belül és más írások. Ford. VIDRÁNYI Katalin. Gondolat. Budapest, 1 9 7 4 . 3 2 8 . E fejezetcímhez 
Kant lábjegyzetet csatol, amelyben elmagyarázza a „Pfaffentum" szó értelmét. Itt arra is utalás esik, 
hogy a „Pfaffe" a görög „лаяна" szóra megy vissza, a „lelkiatya" értelmében véve. 

20 Marx-Engels Művei. 3. kötet. Kossuth, Budapest, 1960. 164. 
2 1 Idézve uo. 
2 2 Maga Lenin a „поповщина" szóval élt, amely ebben az összefüggésben, amennyire meg tudom ítél-

ni, pontos nyelvi megfelelője a „Pfaffentum"-nak és vice versa. 
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A filozófiai idea l izmus csak a durva , egyszerű metaf iz ika i idealizmus s z e m p o n t j á b ó l 
bo londság . 

Csakhogy Lenin metafizikai materializmusról beszél, s vele szemben mondja, hogy 
a filozófiai idealizmust nem lehet annyival elintézni, hogy bolondság (Unsinn). 
A kérdéses kifejezés már az előző szakaszban előfordul, és ott József Attila jól for-
dítja, úgyhogy a tévesztést nem lehet a kontextusra fogni. 

Itt is, az előző példában is olyan közönséges elvétésről van szó, amely a „min-
dennapi élet pszichopatológiájának" tárgykörébe tartozik. Mindkét helyen Lenin 
épp arra fordítja a szót, hogy az idealista dialektikát méltányolni kell, s hogy dia-
lektika nélkül a materializmus sem jobb a Deákné vásznánál, de mintha egy is-
meretlen erő közbeavatkozna, hogy kisiklassa a fordítást, és az eredetivel ellenke-
ző értelművé változtassa a leírtakat. Pedig aligha kétséges, hogy József Attilát 
ebben az írásban épp ezek a gondolatok ragadták meg, és azért kezdett a fordí-
táshoz, hogy Lenin tekintélyével megtámasztva leírja őket.23 

Befejezésül még két kérdésre szeretnék kitérni. Az első szorosan véve textoló-
giai jellegű, a szöveg megjelenítését illeti. A gépiratban van három félsor, amely-
nek hovatartozása nem világos. Az internetes közlésben ezek szöveget tagoló köz-
címeknek tűnnek föl - lehet, hogy a szerkesztői szándék nem ez volt, de akkor 
végképp nem tudjuk hová tenni őket. Az eredeti láttán egyértelműen tisztázható 
a státusuk. 

A három félsor - a szövegben való megjelenésük sorrendjében - a következő: 
(1) (Skepticizmus, szofisztika) 
(2) (Kell-e chronologia? Nem!!) 
(3) Hegel, Feuerbach, Marx 
Az (1) félsor a gépiratban az „N.B." elójelzésű bekezdés fölött, külön sorban 

áll. Az eredeti szerint ez az alatta lévő sorba tartozik, a bekezdés első mondatába 
kell beszúrni az első szó után. Gondolom, a fordítás szövegét így célszerű közöl-
ni, jegyzetben említve, hogy a zárójeles kifejezés a gépiratban a sor fölé van írva. 

A (2) és (3) félsor „A bölcselet körei:" kezdetű szakasz előtt, illetve után látha-
tó. Ezek az eredetiben a közrefogott sorokkal együtt közös keretbe vannak foglal-
va, egy ún. szövegdobozban vannak elhelyezve az alábbiak szerint (a dobozt a 
standard magyar fordítás soraival töltöttem ki, de azt a tipográfiai képet igyekez-
tem visszaadni, amelyet József Attila a német kiadásban látott):24 

2 3 Tartozom hozzátenni, hogy a fordításban van egy harmadik hasonjellegií elírás is. és erre nem il-
lik rá a fenti diagnózis: „Egyenesvonalúság és egyoldalúság, elfásodás és megcsontosodás, s objekti-
vizmus és szubjektív vakság, íme az idealizmus ismeretelméleti gyökerei." Az általam kiemelt helyen 
az eredetiben a „Subjektivismus" szó áll (előtte pedig nincs kötőszó). 

2 4 Vö. I-enin Összes Művei. 29. kötet. 299. - Itt a legfelső sor valójában hosszabb: „kötelező-e az idő-
rend a személyeket illetően?" József Attilánál csak ennyi áll: „Kell-e chronologia?" Ezt az eltérést is 
az 1927-es közlés és a későbbi, javított változat különbsége magyarázza. 
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(Kötelező-e az időrend? Nem!) 
Körök" a filozófiában: 
Ókori: Démokritosztól Platónig és Hérakleitosz dialektikájáig; 
Reneszánsz: Descartes versus Gassendi (Spinoza?); 
Újkori: Holbach - Hegel (Berkeley, Hume, Kant útján); 

Hegel - Feuerbach - Marx. 

Ez tehát a filozófia történetének rendkívül summázott vázlata akarna lenni, és a 
kérdéses két félsor ezen belül értelmezendő. Lenin Hegelnél olvasta, hogy a filo-
zófiatörténet kifejtésében ne az esetlegességekkel terhelt történeti sorrend, ha-
nem az eszme kifejlésének immanens logikája legyen az irányadó, és ezt az elvet 
próbálja adaptálni, s írja fölülre mint eligazító megjegyzést. Történeti időrendtől 
való eltérést mindazonáltal csak egy helyen látunk, az ókor „filozófiai körében", 
ahol Hérakleitosz a vázlatban Platón után következik. És ez sem teszi érthetővé, 
miért kellett Descartes-ot, Gassendit és Spinozát antedatálni, és a reneszánsz ro-
vatában elhelyezni. József Attila láthatóan nemigen tud mit kezdeni az egésszel, 
fordítása inkább tanácstalanságot tükröz, de ezen nem csodálkozhatunk.25 A for-
dítandó szöveg vázlatnak is túlságosan hevenyészett, Lenin sem tekinthette végle-
gesnek. Sejthető, hogy valamiféle tagadás-tagadása séma szerint próbálja összerak-
ni: materializmus - idealista dialektika - a kettő szintézise, és ez a triász ismétlődik 
az egyes „körökben". Ennek ugyan épp a Hegel-Feuerbach-Marx sor nem felel 
meg (hiszen itt az első helyen idealista, a másodikon materialista filozófus áll), de ha 
az újkor két sorát egybevesszük, kiadódik a kívánt alakzat: Holbach-Hegel-Marx. 
De ha valóban ez volt is Lenin intenciója, József Attila fordításából sehogyan sem 
jön ki. Egyvalami mindenesetre bizonyosnak látszik: a vizsgált három félsor egyikét 
sem olvashatjuk szöveget tagoló alcímként.26 

Most pedig rátérek a jelzett második kérdésre. Említettem, hogy a fordítás alap-
jául eredetileg a Filozófiai füzetek 1932-es német kiadását vélelmeztem, s hogy miért. 
Vélelmemet erősítette egy másik, publikált József Attila-szöveg is. Az egységfront 
körül című, 1933 májusában megjelent vitacikkében olvassuk a következőt (egy 
hosszabb mondat zárójeles közbevetéseként): 

2 5 Jócskán félreérti például az újkori filozófia elsó sorát, amelyet így fordít: „Holbach, Hegel, Berkeley-
ről, Hunte, Kant." De az eredeti valóban félreérthető: „Holbach - Hegel über Berkeley, Hunte, 
Kant." Az „über" elöljáró itt az „át", „keresztül" jelentésében értendő, de ugyanúgy megengedi a 
József Attila-féle fordítást is. Az 1932-es változat kiküszöböli a kétértelműséget: „auf dem Wege 
über Berkeley" etc. 

2 6 Van viszont az eredetiben egy szöveget tagoló csillag, amely a fordításban nincs feltüntetve; helye 
„A megismerést körök rendszerének..." kezdetű bekezdés fölött van - ezzel tehát egy viszonylag el-
különülő szövegegység kezdődik. 
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Lenin szerint még a Tőkét is csak az értheti meg egészen, aki áttanulmányozta Hegel 
Logikáját, pedig az aztán kemény dió.2 7 

Lenin erre vonatkozó mondása tudtommal csak a Filozófiai füzetek kiadásából vált 
ismertté. Ebből nem következik egyenesen, hogy József Attila is onnan ismer-
te; olvashatta másodlagos forrásban is, idézetként: 

Aforizma: Marx „Tőké"-jét és különösen a „Tőke" I. fejezetét nem lehet teljesen megér-
teni, ha nem tanulmányoztuk át és nem értettük meg Hegel egész Logikáját. Következés-
képp egy marxista sem értette meg Marxot V2 évszázad leforgása alatt.2 8 

Ez közelről érinthette, hiszen az Egyéniség és valóság című, botránykővé vált dolgo-
zatában (1932. június) világos jelei láthatók annak, hogy épp ezzel kísérletezett: 
A tőke I. fejezetében, az értékformák elemzése során alkalmazott, Hegelre alludáló 
fogások felhasználásával. Erre A dialektika kérdéseihez fordítása során megismert 
reflexiók is bátoríthatták. Kísérletét heves elutasítás fogadta - meg kell hagyni, 
hogy József Attila olyan töménységben használta a szert, hogy az jóformán 
emészthetetlenné vált, de az elutasítást nemcsak ez vezette. Úgy gondolom, hogy 
ha már akkor ismerte volna az idézett lenini aforizmát, felhozta volna eljárása vé-
delmében, annyira talál az ő esetére. 

Az aforizmából egyébként egyenesen következik, hogy korábban - például ami-
kor a Materializmus és empiriokriticizmust írta - Lenin sem értette meg Marxot, sőt 
most sem érti igazán, hiszen amikor ezeket a sorokat papírra veti, Hegel Logiká-
jának még csak a felén jutott túl. Persze ez így nem lett kimondva, de a Filozófiai 
füzetek megjelenése enélkül is bizonyos elmozdulást hozott a leninista pártideo-
lógián belül, bizonyos, korábban eleve súlyos gyanúval fogadott beszédmódokat 
és eszmei tájékozódásokat rá hivatkozva legitimálni lehetett. A dialektika kérdésé-
hez viszonylagos mássága is csak ebben a kontextusban vált elvitathatatlanná. József 
Attila visszamenőleg is igazolva érezhette magát, de ekkor már amúgy sem érez-
te magára nézve kötelezőnek az ideológiai pártfegyelmet. 

27 József Attila Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. S . a. r. SZABOLCSI Miklós. Akadémiai, 
Budapest, 1958. 143. 

28 Lenin Összes Művei. 29. kötet. 147. - Vö. L E N I N : Aus dem philosophischen Nachlass. 99. 
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Mezősi Miklós 

MI LETT A FILOLÓGUSOK RÉMURAUMÁBÓL? -
„BEVEZETÉS EGY MAGYAR KRITIKAI MŰFORDÍTÁS-TÖRTÉNETHEZ"? 

- Hajdú Péter és Polgár Anikó (szerk): Papírgaluska. 
Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról. 
Balassi, Budapest [Pont fordítva 2.], 2006. 247 lap -

Mire jó egy ilyen könyv? Mi teheti ma aktuálissá egy fordítás-tanulmánykötet 
megjelenését? A PUpírgaluska című tanulmánygyűjtemény mélyén húzódó, a kötet 
egyes írásait egymással koherens módon összekötő és a könyv fogantatásáért is 
minden bizonnyal leginkább felelős problémát Horváth István Károly a „filoló-
gusok rémuralmáról" vizionáló, Vas Istvánnak (is) címzett írása1 címválasztásával 
(Rémuralom vagy papírgaluska) frappánsan jelezte. Ugyanezt - lefegyverző őszin-
teséggel és kristálytiszta egyszerűséggel - olyan költő fogalmazta meg (egyúttal 
meg is oldva a problémát), aki filológusnak sem volt utolsó; a kötetben többször 
idézett Kosztolányi Dezső így ír: „Fordítani nem lehet, csak újrakölteni." Az „újra-
költőként" is ismert író e megállapítása mintha éppen azt sugallná, hogy a Papír-
galuskához hasonló, az irodalmi mű nyelvi tolmácsolását a legkülönfélébb perspek-
tívákban láttató-elemző vállalkozások sora aligha zárulhat le egyhamar. Hiszen, 
mint azt Ritoók Zsigmond is hangsúlyozza írása elején (20.), valamely (irodalmi) szö-
veg lefordítása egy másik nyelvre a forrásszöveg magyarázatának egy fajtáját ered-
ményezi, lévén „ebben az értelemben a fordító tolmács" (uo.). Bár ,,mindez[ek] 
tulajdonképpen közhelyfek]" (21.), talán nem érdektelen újra felhívni rájuk a fi-
gyelmet, hiszen a kötet írásai mind a klasszikus szövegek megmagyarázásának, 
„interpretálásának" e módja, a (mű)fordítás problematikája köré szerveződnek. 

Bár a Papírgaluska szerkesztői nyilván nem gondoltak irodalomtörirári-írásra 
a kötet összeállítása közben (az egyes tanulmányok szerzőiről nem is beszélve), 
a könyv mégis a magyar irodalom egy igen fontos dimenziójának - hogy ne mond-
jam: műfajának, vagy inkább műfajcsoportjának - , a műfordításnak a hiteles tör-
ténetét tárja elénk. Nem a „klasszikus" irodalomtörténet felől, azaz lineárisan értve 
a történetiséget, hanem mintegy in medias res belecsapva a „megtörténő iroda-
lom" mint „dolog" közepébe: Polgár Anikó kötetnyitó írása („Pontosság" és „szószerin-
tiség" a rekonstrukció elméletében. A Horatius-vita néhány elvi kérdése) a Pisókhoz írt levél 
szerzője körüli honi disputában összecsapó érvek, nézetek gondos és árnyalt elem-
zésével teremti meg a kötetben ezután szinte mindvégig kötelező zsinórmérték-

1 Tiszatáj 16. 1962/7. 2., 3. 
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ként megőrződő alaphangot, vitára, párbeszédre invitálva-ingerelve az olvasót. 
Az írás alcíme mintha annyiban is meghatározó „elvárásként" maradna meg az 
utána következő tanulmányok (szerzői és olvasói) számára, amennyiben az egyes 
auktorokból készült műfordítások mint műinterpretációk, csakúgy mint azok kri-
tikai áttekintése, eleve vitára ingerelnek - tanulmányírót és -olvasót egyként. 

Polgár Anikó írása a történeti nézőpont helyett a „filológiainak nevezett fordí-
táskritika" szempontjából (7.) mozdul rá tárgyára, a „Horatius-vitára"; ezt Ritoók 
Zsigmond nagylélegzetű tanulmánya követi (A magyar Homérosz-fordítások. XVIII-XIX. 
század). E nagyon is történeti áttekintés tőről metszett „filológiai fordításkritika" is 
egyben, remekül és hatásosan ellenpontozva a megelőző tanulmány vállaltan de-
historikus szemléletmódját. A két írás, így egymás mellett, ahogy a kötetben állnak, 
egymás inverzének - vagy még inkább: komplementerének - is tekinthető: a tör-
téneti nézőpontot deklaráltan kiiktató (7.) Polgár-tanulmány címében szereplő 
„pontosság és szószerintiség" vezérfonálként szövődik tovább Ritoók Zsigmond 
historikus szemléletű írásában. Jóllehet más értelemben: Ritoók alapvetően iro-
dalomtörténeti jellegű, a Homéros-vita „kronológiáját követő" áttekintése mint-
ha kifejtené-kibontaná mindazt, amit a megelőző írásban „a Horatius-vita elvi 
kérdéseinek" elemzéseképpen kaptunk, gazdagon kistafírozva a „filológiai]...] 
forráskritikát", az „elveket" mintegy „gyakorlati" műfordítás-történettel is megtá-
mogatva. (E tanulmány talán a modern hazai kritikai műfordítás-történet úttörője. 
Bár tévednék...) Az első két tanulmányt olvasva is látható, hogy érdemes a Papír-
galuskát szép sorjában fogyasztani, az egyes tanulmányokat egymás után olvasva, 
hiszen a kötet jól és hatásos módon, szerencsés kézzel szerkesztett felépítése így 
érvényesülhet igazán. A kötetben olvasható írások persze külön-külön is megáll-
nak, ám a kötet koncepciója erőteljesebben „jön át", ha a szerkesztőkre bízzuk ma-
gunkat, s a tanulmányokat az eredeti sorrendet követve olvassuk. 

Polgár Anikó nyitótanulmányának szerepe és jelentősége tehát nem merül ki 
„a Horatius-vita elvi kérdései" fölvetésében és e vita elméleti hozadékának szak-
szerű elemzésében, hanem bevezeti az olvasót a Papírgaluska tulajdonképpeni té-
májába, a klasszikus (görög-római) szerzők magyarra fordítAatóságának kérdésébe. 
Egyrészt dialógushelyzetet teremt, párbeszédbe léptetve magával a kötet többi 
írását, másrészről pedig megadja az alaphangot, vagy ha tetszik, a „témát", kijelöl-
ve a perspektívát vagy dimenziót, amelyen belül például Ritoók Zsigmond tanul-
mánya (nemcsak a terjedelem, hanem a vizsgálatra kiszemelt anyag tekintetében 
is ez a kötet legnagyobb ívű írása) is „kontextualizáltabbnak" tűnik. Polgár Anikó 
tanulmánya a műfordítás egyik (?) alapproblémájába, a rekonstrukció lehetősé-
geinek különféle módon végigvitt értelmezéseiből a filológusok és a műfordítók 
által összetapasztott darázsfészekbe nyúl bele. A „pontosság" és „szószerintiség" 
célként kitűzött vizsgálata a csak a műfordítás szűrőjén keresztül hozzáférhető antik 
(nyugodtan hozzátehetjük: bármilyen idegen nyelvű) költői szöveg megért(het)ő-
ségére, értelmezhetőségére, vagyis mai fogyaszthatóságára vonatkozóan veti föl a 
kérdést, ezzel intonálva a kötet témáját, a klasszikus szövegek fordításának (for-
díthatóságának) kérdését. 
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Felépítését tekintve a Papírgaluska kilenc tanulmányból áll. Ezek, kettő kivéte-
lével, egy-egy ókori auktor magyarításának problémája köré rendeződnek. A két 
„kakukktojás" egy-egy szövegkorpusz fordításkritikai vizsgálatára vállalkozik (Csehy 
Zoltán írása, illetve Hajdú Péter második tanulmánya). A kötet szerkezete ügyes 
és hatásos, némely tekintetben egyenesen szellemes. A tanulmányok puszta el-
rendezése egyfajta tudatosan követett szimmetriára, kiegyensúlyozott szerkesztés-
módra vall: a Horatiusszal nyitó kötetet két Horatius-tanulmány zárja oly módon, 
hogy a sorrendben elébb lévő, A Horatius-ódák a XX. században címet viselő írás 
(szerzője Ittzés Dániel) a kötet első, ugyancsak Horatius-tanulmányára „rímel". 

A kötet két tanulmánya is foglalkozik Gyöngyösi István műfordítói tevékenységé-
vel: Hajdú Péter a Claudianus-fordítást (De raptu Proserpinae, Gyöngyösinél Proserpina 
elragadtatása), Polgár Anikó Ovidius Heroides [Hősnők levelei] című verseslevél-
ciklusának magyarítását tárgyalja. Hajdú Péter Claudianus és Gyöngyösi című ta-
nulmányában Gyöngyösi „vidám olvasatát" (92.) egy olyan, a „kihagyáson" (uo.) 
alapuló értelmezői folyamat eredményeként határozza meg, mely folyamat során 
„az eltörlés válik tevőleges gesztussá" (93.). Sejthető ebből, hogy a fordítás során 
alkalmazott eljárás eredménye, a De raptu Gyöngyösi-féle magyar szövege mint 
műfordítás nemigen állna meg a 20. századi (Kulcsár Szabó Ernő kifejezésével) 
„értelemátmentő rekonstrukció" híveinek pedáns ítélőszéke előtt, legföljebb az 
„átköltés" címkéjét nyerhetné el. Hajdú Péter a magyar és a latin szövegből vett 
reprezentatív mintán elvégzett komparatív fordításpoétikai vizsgálatokkal meggyő-
zően érvel amellett, hogy Gyöngyösi Proserpinaja, noha „а XX. században kanoni-
zálódott magyar fordítói gyakorlat" (93.) alapján nem valószínű, hogy megfelelne, 
az eredeti Claudianus-szöveg teljes jogú műfordításának tekinthető. Ezzel újabb 
fontos szem szövődik a kötet belső referenciahálójába. Hajdú Péter írása ugyanis 
a Horatius-vitát bemutató és elemző nyitótanulmánnyal tart kapcsolatot, amely 
elméleti oldalról kezdte ki a Vas Istvántól „retrográd filológiai diktatúraként" 
aposztrofált fordításfelfogás kizárólagos érvényét. Ahogyan a kötet többi tanulmánya 
is a műfordítás mibenlétére vonatkozó kérdéshez kötődik. A következő írást Polgár 
Anikó jegyzi (Gyöngyösi István Heroida-fordításai). A három heroida-fordításban köve-
tett kompozíciós és fordítói eljárások, valamint a fordításoknak a Gyöngyösi-oeuvre 
egészében elfoglalt helyének vizsgálata egyértelműsítik, hogy Gyöngyösi István 
mindhárom heroida-textusa Ovidiusból készített műfordítás. A deszexualizálástól a 
túlerotizálásig. A latin erotikus versek fordításának kérdéseiről című írás szerzője Csehy 
Zoltán, aki tanulmányában a klasszikus versszöveg interpretálásának olyan terü-
letére kalauzolja el az olvasót, ahol az értelmező - esetünkben a műfordító - vagy 
„alulértelmezi" (deszexualizálja), vagy ellenkezőleg: „túlértelmezi" (túlerotizálja) 
a forrásszöveget. 

Hajdú Péter másik írása, Az aczélpuskák szószerintisége mintha már címválasztá-
sában is Polgár Anikó tanulmányára (a tanulmány címének főbb elemeire: „pon-
tosság és szószerintiség"; „rekonstrukció") utalna, miközben ezeket a fogalmakat 
egészen máshonnan közelíti meg. A két háború között a gimnáziumi diákok la-
tin stúdiumaihoz használt iskolai fordítási segédeszközt, az ún. „aczélpuskákat" 
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(az elnevezés alapja az ún. Diák Könyvtár sorozatot közreadó Aczél Testvérek 
könyvkiadója) nyelvi-szintaktikai vizsgálat - tehát nagyon is „gyakorlati" - szem-
pontjából értelmezi, így ellenpontozva az ugyancsak fordításkritikai beállítottságú, 
ám a műfordítás poétikája „elvi" kérdéseinek szentelt nyitótanulmányt. Az aczél-
puskáknak ez a csúszkálása az „olvashatóság" és a „szószerintiség" (178.) követel-
ménye között a műfordítói szakma „költő kontra filológus" oppozícióját idézi, an-
nak mintegy „lebutított" változataként; Hajdú e tanulmánya újabb fontos lépés a 
- főként 20. századi - magyar műfordítói hagyomány átvilágítása terén. 

Ferenczi Attila Tacitus-tanulmánya (A hagyomány béklyójában. Tacitus-fordítások a 
XIX-XX. században) a római történetíró műfordításainak egyszerre történeti és kri-
tikai szempontú vizsgálatával, ugyancsak „rímel" a kötet egy előző írására, a Homé-
ros-fordítások történetét tárgyaló Ritoók-tanulmányra. Ferenczi egyetlen mondat 
változatainak összehasonlító vizsgálatával szemlélteti a Tacitus-fordítás problema-
tikáját és a tacitusi prózapoétika legfőbb jellemzőit. Ferenczi Attila írása rendkí-
vül élvezetes, jól olvasható, ugyanakkor komoly stílusa méltó a tárgyához. 

Ittzés Dániel négy 20. századi magyar Horatius-kiadás történeti és fordításpoé-
tikai vizsgálatával mutatja be a magyar Horatius-fordítás állását. A tárgyalt kiadá-
sok: Erdődy János 1946-os fordítása, az 1961-ben a Corvinánál megjelent két-
nyelvű teljes Horatius, Szepesy Gyula fordításában Horatius legszebb ódái 1984-ből 
(a fordító magánkiadásában) és Bede Anna teljes Horatius-fordítása 1989-ből az 
Európa Kiadónál. A szerző tanulmányát két fő, világosan elkülönülő részre osztja: 
az Ars interpretandi alcímmel ellátott első főrészben a kiválasztott kiadások törté-
neti-kritikai vizsgálatát végzi el, a második főrészben („Exempla") néhány Horatius-
óda egy-egy szakaszának műfordításait veti alá összehasonlító fordításpoétikai 
elemzésnek. Ittzés tanulmánya e második részén belül Szepesy ódafordításainak 
- v a g y ahogy ő nevezi: „Horatius-átköltéseinek" (231.) - mintegy ötoldalas, a sa-
játos vagy a „kánontól" némiképp elütő nyelvi megoldásokat aprólékosan számba 
vevő-elemző „katalógust" szentel. A tanulmány, felépítésének és tárgyalási mód-
jának köszönhetően, szerencsésen és biztos kézzel vezeti célhoz a kötet elején a 
Bolgár Anikó Horatius-tanulmányával kifeszített ívet: egyrészt a Horatius-fordítások 
történeti tárgyalásával, másfelől konkrét szövegelemzésekkel kommentálva Bolgár-
nak a Papírgaluskát indító, a kötet módszertani és elméleti vonatkozású téziseit. 

Végezetül Kőrizs Imrének a kötet többi tanulmányától hangvételében és stílusá-
ban is elütő, inkább esszészerű írása (Horatius és az atra cura) mintegy epilógusként 
tesz pontot a könyv végére, még egyszer s utoljára idézve föl a kötet fő témáját: 
Horatius lefordíthatóságának problematikáját. Horatius magyar műfordítása (fő-
leg az ódáké) valóban atra cura [fekete gond]. Történeti értelemben, mint azt a 
jelen kötet három írása is tanúsítja, mindenképpen.. . 

A Papírgaluska tárgya, a klasszikusok honi fordításainak kritikai szemrevétele-
zése az (értelemszerűen nem, vagy nem elsősorban latin vagy görög) irodalom 
szakos egyetemi hallgatók oktatásában is használható munka. Magam, amikor 
antik irodalmat oktatok magyar szakos egyetemi hallgatóknak, olyanoknak, akik 
csak fordításban férnek hozzá az ókori szövegekhez, nap mint nap szembesülök 
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azzal, ami a Papírgaluska című kötetet döntően meghatározza: nemcsak azzal a 
szinte minden lefordított (költői) szöveg esetében felbukkanó - triviális - kérdés-
sel, hogy a műfordítás mennyire hű az eredetihez, de sokkal inkább azzal, hogy 
mennyire kevés ma a „jó" magyar fordítások száma, abban a - megint csak triviá-
lis - értelemben, hogy a magyarul olvasó számára sok esetben mennyire kevéssé 
érthetők ezek a szövegek. Csehy Zoltán Fehér Bencét, a Priapusi versek fordítóját 
idézi: „az ókori költészetet a legtöbben szent undorral szemlélik, akik nem ere-
detiben olvassák. Ez pedig nem az ókoriak hibája, hanem azért van, mert már 
olyan messzire kerültünk tőlük, hogy erőfeszítést igényel megérteni őket." (157.) 
A Papírgaluska szerzőit és szerkesztőit tehát már egyedül ezért a nemes értelem-
ben vett „provokatív" attitűdjükért is elismerés illeti. 

Távolról sem kifogásképpen jegyzem meg, hogy a hazai Vergilius-fordítások 
vázlatos történetét vagy legalább magának a problémának a prezentálását hiá-
nyolom a kötetből, de miután a Magyar Helikon Bibliotheca Classica-sorozatában 
megjelent magyar Vergilius-összesben a fordító, Lakatos István ezt megtette már,2 

a recenzens megbékél a helyzettel. Még egy - nem elmarasztaló, de elmaradhatat-
lan - megjegyzés: adta volna magát például egy a görög tragédiafordítás magyar-
országi hagyományát és jelenét tárgyaló tanulmány is, mely - akár Bornemisza 
Elektra-átdolgozásától mint kályhától elindulva - a ma rendelkezésünkre álló, az 
Arany- és a Babits-fordítások üdítő kivételeit leszámítva, kevéssé vagy alig olvas-
ható (értsd: magyar nyelven érthető) drámafordítások egyikét-másikát a kötetben 
olvasható írások szelleme és szigora jegyében vette volna górcső alá.3 Hogy egy 
(talán kötözködésnek ható) kritikai megjegyzést is tegyek: nem értek egyet Ittzés 
Dániellel abban, hogy a tanulmánygyűjtemény közvetlen apropójául szolgáló, és 
a kötetben sűrűn hivatkozott kétnyelvű Horatius-kiadás4 „jelentőségét nem csupán 
önmagában, hanem sokkal inkább az általa kiváltott [...] vitában kellfene] keres-
nünk" (206. - Kiemelés tőlem, M. M.). Nem, nem „sokkal inkább" - ezt a „pontos-
ság", „szószerintiség", és „a(z értelemátmentő) rekonstrukció" jegyében fogant és 
foggal-körömmel e jegyben tartott kiadványt ha összevetjük például a Harvard 
Egyetem Loeb Classical Library-sorozatának akármelyik darabjával, nem hiszem, 
hogy szégyenkezésre lenne okunk. 

2 Vergilius összes művei. Fordította LAKATOS István. Magyar Helikon, Budapest, 1 9 7 3 . 4 3 9 - 5 0 9 . 
3 így hirtelenjében, a teljesség bármiféle igényére törekvés nélkül, két, e recenzensi megjegyzésben 

jelzett problémához hozzányúló munkát említenék: Ritoók Zsigmond kísérőtanulmányát és jegy-
zeteit Aranynak az 1840-es évek körül készült Szophoklész-fordításához, mely „Az Ókortudományi 
Társaság Kiadványai" sorozat VIII. füzetében jelent meg (Sophokles Philoktétése Arany János fordításá-
ban. Bevezette és jegyzetekkel kísérte R I T O Ó K Zsigmond. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1 9 7 2 ) , illetve 
ARANY Jánosnak BOLONYAI Gábor szerkesztésében, előszavával és jegyzeteivel az Ósirisnél 2002-ben 
megjelent teljes Arisztophanész-fordítását. Ez utóbbinak külön értéke, hogy a szerkesztő Arany for-
dítói jegyzeteit is gondosan kommentálja nyelvi, stilisztikai szempontból, de mindenekelőtt a szö-
vegértésre való tekintettel. 

4 Quinti Horati Flacci Opera Omnia - Qiüntus Horatius Flaccus Öszzes Versei. Szerkesztette, a fordításo-
kat ellenőrizte BORZSÁK István és DEVECSERI Gábor. Corvina Kiadó, Budapest, 1 9 6 1 . 
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WILLIAM SHAKESPEARE RÉGI-ÚJ HISTÓRIÁJA 

- Stephen Greenblatt: Géniusz fóldi pályán. Shakespeare módszere. 
Fordította G. István László. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2005. 328 lap -

„Al Pacino: What do you think of Shakespeare? 
Amerikai járókelő: He's a great export." 

(Al Pacino: Looking for Richard) 

„Ez a könyv [...] megpróbálja felidézni azt a valóságos személyt, aki megalkotta 
az elmúlt ezredév egyik legjelentősebb szépirodalmi életművét. Vagy jobban mond-
va, mivel a valóságos személyt leginkább a nyilvántartások dokumentumai érhetik 
tetten, arra tesz kísérletet, hogy bejárja a homályos ösvényt, ami a megélt élet és 
megírt irodalom között átvezet" - az Előszó ban a szerző így határozza meg köny-
vének tárgyát és célkitűzését (8.). A világos feladatkijelölés mellett a fogalmazás-
ban tapasztalható óvatosság, valamint a beszédes elet és irodalom' öszszekapcsolás 
teszi a passzus idézését rendkívül hálássá a kritikus számára. Shakespeare közis-
mert módon minden biográfus rémálma: életéről mindössze néhány jogi doku-
mentum (anyakönyvi kivonatok, házasságlevél, végrendelet), színházi szereplőlista, 
üzleti tranzakciós bizonylat és pár korabeli feljegyzés ad hiteles tájékoztatást. 
Természetesen ezeket az adatokat a Shakespeare életrajzát fáradhatatlanul kutató 
filológusoknak köszönhetjük, amint azokról a későbbi feljegyzésekről való tudást 
is, amelyek hol létező, hol fiktív kortársak elmondásai alapján vázolnak fel egy-egy 
- sokszor erősen anekdotikus jellegű - életutat. Stephen Greenblatt mindkét típu-
sú forrásanyag szakavatott ismerője, tisztában van vállalkozása, azaz a Shakespeare -
biográfia készítésének nehézségeivel; könyvének jellegzetes kifejezései lesznek 
így a „tegyük föl", a „lehet", a „talán" és egyéb, a prezentált életrajzi fordulatok 
hipotetikusságát jelezni hivatott fordulatok. A feltételes módú igék és szintagmák 
- melyekkel a könyv szinte mindegyik oldalán találkozunk - , az explicit módon 
jelölt „spekuláció" (75.) vélhetően az álhistorizmus vagy az áltudományosság vád-
jának elhárításaként funkcionál. Ez a reflexió rendkívül rokonszenves megoldás, 
csakhogy sok esetben üres retorikai trükknek bizonyul: mint az alábbiakban lát-
hatjuk, Greenblatt több ízben megfeledkezik a fent említett kritikai óvatosságról, 
hipotetikus összefüggéseit tényként prezentálja, pontosabban azzá formálja át. 

Stephen Greenblatt neve mára szinte elválaszthatatlanul összeforrt az Egyesült 
Államokban a nyolcvanas évek elején jelentkező, majd különösen a reneszánsz-
kutatásban teret hódító újhistorizmus irányzatával. Közismert, hogy az újhistoriz-
mus a foucault-i archeológia és diskurzusanalízis, az althusseri ideológiakritika, 
továbbá Clifford Geertz kulturális antropológiájának örököse; e genealógia nyil-
vánvalóvá teszi, hogy ez az irodalomtudományos trend elvileg nem valamely naiv, 
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rekonstrukciós irodalom- és történelemszemléleten alapul. Az újhistorizmus alap-
tézise, hogy az irodalmi szöveg nem a (történeti) valóság direkt leképeződése, de 
nem is önmagában létező jelenség: különböző kulturális és pszichológiai folya-
matok, institúciós formák, társadalmi, piaci és ideológiai processzusok komplex 
összefüggésrendszerében helyezkedik el. Az újhistorista metodológia éppen 
ezeknek az „energiáknak", a textus és a szocio-kulturális kontextus közötti csere-
folyamatoknak a leírására törekszik, mégpedig úgy, hogy a szinkrón környezet 
feltárásában az értelmezés mostjára, a diakrón hermeneutikai távolságra is ref-
lektáljon. A Greenblatt 'mögötti' irányzat bemutatásakor nem feledkezhetünk el 
arról, hogy ő maga több ízben1 „kulturális poétikaként" definiálta módszerét, 
mely szintagma nem a szociális, az institucionális és az esztétikai diskurzusok köz-
ti kölcsönös átjárások textuális relikviáinak puszta feltárását, hanem az irodalmi 
szöveg formális-interpretatív feldolgozását (vagy legalábbis annak ígéretét) is fedi. 
Vagyis, ahogyan a Helikon tematikus számának bevezetőjében Kiss Attila Atilla írja: 
„az újhistorizmus nem az expresszív realizmus nyelvi transzparenciáját, a referen-
cialitást, a szerzői intenció feltárását, a szövegekben utazó emberi lényegiség ki-
hüvelyezését vagy a társadalom szinkrón keresztmetszetének tökéletes rekonst-
rukcióját igyekszik rehabilitálni."2 

Az irányzatot - többek között az anekdotázó stílus, a kultúratudományos lepel 
alatti historizálás, az irodalmon kívül eső faktumok és dokumentumok irodalmi-
ként való elismerése, olykor nosztalgikus történelemképe miatt - jócskán érték 
kritikák. E viták, különösen az újhistorizmus versus dekonstrukció vitájának tag-
lalásába nem kívánok belebonyolódni, a Géniusz fóldi pályán azonban éppen azt 
példázza, hogy az újhistorizmussal kapcsolatos fenntartások korántsem (voltak) 
alaptalanok. Noha Greenblatt jelen könyvében egyetlenegyszer sem említi az 
„újhistorizmus", illetve a „kulturális poétika" kifejezéseit, azzal, hogy az egységes 
történelemkép helyett az antagonizmusokra, a korszak szocio-kulturális, politikai 
vonatkozásainak aprólékos bemutatására, valamint ezeknek a Shakespeare-szöve-
gekben fellelhető nyomaira fókuszál, az újhistorizmus vizsgálati és szemléleti 
módszerét követi. A shakespeare-i korszak, illetve a bevallottan jórészt hipotézi-
sekre alapozott életút taglalását illetően Greenblatt vitathatatlanul elemében van: 
Shakespeare biográfiájával együtt a korabeli Anglia korrajzát olvassuk. Az olvasó 
tekintete előtt kibomlik az Erzsébet-kor érdekektől szabdalt világa: a valláshábo-
rúkra, kémhálózatokra, a jogi és gazdasági rendszerre, az irodalmi és színházi élet-
re, nem utolsósorban a mindennapok valóságára vonatkozó információk olvas-
mányos, gazdagon árnyalt körképével találkozunk. A szakmai hasznosíthatóság 
szempontjából éppen ez, vagyis a korszak életrajza jelenti a könyv vitathatatlan ér-
demét: a katolikus és protestáns vallás közti feszültségek (III. fejezet) vagy a kora-

' Vö. Stephen GREENBLATT: Renaissance Self-Fashioning from More to Shakespeare. University of Chicago 
Press, Chicago, 1980; illetve uő: Shakespearean Negotiations: Circulation of Social Energy in Renaissance 
England. University of California Press, Berkeley, 1988. 

2 Kiss Attila Atilla: Hatalom, szubjektum, genealógia: az irodalom kulturális poétikája az újhistorizmusban. 
Helikon 1998/1-2. 6. 



3 4 6 Milián Orsolya 

beli London (V és VI. fejezet) bemutatása különösen eleven, de az iskolarendszer, 
az áruforgalom, a vándorszínészek és az Erzsébet-kori színházak élete mellett ren-
geteg olyan kisebb-nagyobb kultúrtörténeti témát sorolhatnánk, amelyet a könyv 
érdekfeszítően és tanulságosan tárgyal. A szerző azonban olykor elvész a részle-
tekben, az Erszébet-éra különféle érdekességeiben. Némely történeti adalék hosz-
szabb fejtegetése ahelyett, hogy a shakespeare-i életpálya vagy a Greenblatt sze-
rint az életműben is tükröződő tapasztalatok fordulatosságát támogató érvként 
funkcionálna, inkább fölös tehernek bizonyul. így például, ha a „teijedelmes 
életműben semmiféle egzaltált vallásos elkötelezettségnek nincsen nyoma" (79.), 
ha az „egyetlen szentség [...], amiben Shakespeare egész élete során szenvedélye-
sen hitt [...] az erotika szentsége" (81.) volt, nem világos, mi szükség az üldözött 
jezsuita misszionáriusra, Edmund Campionra vonatkozó ismeretanyag kimerítő 
fejtegetésére, illetve Shakespeare-rel való találkozása esélyeinek latolgatására. 
Hasonló aránytalanságot tapasztalunk a szonettekkel kapcsolatos életrajzi okfej-
tésben is: míg Greenblatt aprólékosan feltárja a „W. H." monogram mögött sejt-
hető Henry Wriothesley, Southampton grófja és Shakespeare 'történetét', addig a 
rejtélyes „fekete hölgy" kérdését csak futólag érinti. 

Megjegyzendő, hogy bár Greenblatt tartózkodik attól, hogy Southamptont 
egyértelműen a szonettek gyönyörű fiatalemberével azonosítsa, vagy attól, hogy 
a szonetteket „közvetlen dokumentációnak" (184.), „vallomásos naplónak" (uo.) 
fogadjuk el, mégsem kerüli el az életrajzi olvasat csapdáját. Ugyan a szonettek sze-
relmi történetének rekonstruálhatóságával kapcsolatban szkeptikus álláspontra 
helyezkedik (vö. 183. és 184.), töredékes jellegű és nyilvánvalóan az életút, illetve 
az alkotói képzelet működésének feltárására való törekvése által vezérelt interpre-
tációiban mégis ezek autobiografikus jellegét veszi alapul. Az „olvasót" így „határo-
zottan arra biztatják a versek, hogy a beszélőt Shakespeare-rel azonosítsa" (172.). 
Ennél beszédesebb, az „élet" és az „irodalom" greenblatti összekapcsolását - egy-
ben ennek veszélyeit - példázó eljárás, amikor a költő személyével (!) kapcsola-
tos hipotézis egyik mondatról a másikra tézissé alakul. A szonettek előbb még 
csak „sejtetik, hogy egyetlen ember sem lett volna képes egymaga Shakespeare vá-
gyait kielégíteni" (188.), majd pedig alátámasztják, hogy Shakespeare „nem találta 
tehát házasságán kívül se azt, akivel beteljesíthetné összes vágyát" (uo.) (Kiemelés 
tőlem - M. O.). A feltételesből a kijelentő módba történő csúsztatások, a speku-
lációból az asszertórikus beszédmódba való retorikai váltások teszik a Géniusz föl-
di pályán megfigyeléseit erősen vitathatóvá. A több ízben vázolt metaperspektíva 
- a tárgyválasztástól nem függetlenül - jól jelzi az óvatlanul alkalmazott metodo-
lógia, az egyféle radikalizált (új)historizmus legfőbb veszélyét is: az életrajzírás so-
rán a mélyreható textuális analízis elsikkad; a szövegek pedig olyan dokumentum-
jellegre tesznek szert, amely révén hűen tükrözhetik a kor „társadalmi és politikai 
realitásait" (7.), tetten érhető bennük a „valóságos életélmény" (9.). A szocio-kultu-
rális kontextust és/vagy eseményt Greenblatt olyan történeti valósággá transzfor-
málja, amely által a fikciós szöveg referenciája bizton megállapítható és kijelölhető. 

A Géniusz földi pályán alapvető problematikussága abból a gesztusból ered, 
amellyel a szerző - kétségkívül invenciózus, a korszak és Shakespeare művészetének 
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elmélyült ismeretéről bizonyságot tevő módon - a történelmi, szocio-kulturális és 
életrajzi adatokat a maga hamisítatlanul greenblatti módján egymással összefüg-
gő hálózattá rendezi, majd ezt a shakespeare-i életműre vándoroltatja át. Vagyis, 
egy komoly mennyiségben feltételezésekre épülő „megélt élet" felől interpretálja 
- fölöttébb vitatható módon - a „megírt irodalmat", (felen írásban nem érintem 
sem a shakespeare-i életmű „megírtságának", a szerzőség, illetve a több verzióban 
ránk maradt drámaszövegek, sem a Greenblatt által felsorakoztatott dokumentu-
mok, illetve a shakespeare-i tapasztalatok hitelességének, azaz a „megéltségnek" 
kérdését; véleményem szerint Greenblatt 'narrációs' stratégiájának és érvelési 
módszerének vizsgálata hatékonyabb módon tárja fel Shakespeare-biográfiájá-
nak és itt érvényesített metodológiájának vakfoltjait.) 

Noha a Greenblatt nevével is fémjelzett irodalomtudományos trend, az újhis-
torizmus elhatárolódott attól az irodalomtörténeti szemlélettől, amelynek képvise-
lői olyan „detektívmunkát" hajtottak végre, „amely úgy kezeli a szövegeket, mintha 
bonyolult titkosírások lennének - megpróbálja meghatározott történeti szemé-
lyek és események referenciájában rögzíteni a fikcionális karakterek és történé-
sekjelentését",3 Greenblatt jelen munkájában éppen ez a típusú szövegmunka, egy 
naiv, referenciális irodalomszemlélet köszön vissza. Módszerének a Montrose-
idézetben jelzett ténykedéshez képesti újszerűsége mindössze az, hogy már nem 
a Shakespeare-szövegekből kutatja ki a bárd életének nyomait, ehelyett az alap-
vetően újhistorista kontextualizációval feltárt és/vagy létesített életnyomokat he-
lyezi vissza az irodalmi szövegekbe, vagy legalábbis igyekszik azokat a szövegek-
ből vett részletekkel alátámasztani. Gyakran éppen az ilyen importálások, illetve 
'igazolások' esetén feledkezik meg a ható igék használatáról, s így, bár a drámá-
kat, szonetteket és elbeszélő költeményeket elsődlegesen nem az élettényeket rög-
zítő dokumentumként kezeli, azokat mégis életrajzi forrásokká, többé-kevésbé vilá-
gos, az irodalmár által feltárható életvilágbeli referenciákkal rendelkező anyaggá 
avatja. Az újhistorista életrajzírásból így nem lesz más, mint a sokat kárhoztatott 
életrajzi szemlélet (újra)érvényesítése. Ez utóbbi tájékozódás (feltételezett) élet-
rajzi események vagy az alkotó pszichikai valósága felől magyarázza az irodalmi 
szöveg karakterisztikumait; ennek problematikusságát pedig jelen esetben nem 
egyszerűen az a tény növeli, hogy Shakespeare biográfiája eleve obskúrus, hanem, 
hogy Greenblatt maga is fitogtatja az általa írt életrajz homályos, olykor már-már 
a fikció dimenzióját érintő jellegét. 

Jelen kötet azt az újhistorista alaptézist követi, amely szerint a nagy műalkotá-
sok nem egyetlen alkotó elméjéből, képzeletéből ex nihilo, hanem a „társadalmi 
energia körforgásából", szinkrón kontextusuktól elválaszthatatlanul keletkeznek. 
Mint a fentiekben említettem, Greenblatt erősségét épp e kontextusok érzékeny 
és mélyreható felvázolása jelenti, azonban az irodalmi produktummal való relá-
cióik taglalásában meglehetősen erőltetett megfeleltetéseket hajt végre. Különö-

3 Louis A . M O N T R O S E : A reneszánsz mint hivatás. A kultúra poétikája és politikája. Fordította Ktss Gábor 
Zoltán. Helikon 1998/1-2. 114. 



3 4 8 Milián Orsolya 

sen tanulságos - a szövegközpontú irodalomértés hívei számára rémületes - pél-
dákat képeznek az eljárások, amelyekkel egy-egy történelmi epizódot a shake-
speare-i életút (először hipotetikus) részévé emel, majd ezt nemhogy faktumként 
fogadja el, de fakticitását az irodalmi szöveggel támasztja alá. Vagyis, a green-
blatti szemléletnek megfelelően a feltételezett életrajzi esemény olykor nemhogy 
direkt módon leképeződik az irodalmi fikcióban, de az irodalmi szöveg a biográ-
fiába lesz egyenes úton visszafordítható. Az ilyen, a rekonstrukciós történelem-
szemlélethez, illetve a mimetikus, reprezentációs nyelv- és irodalomkoncepcióhoz 
való frázafordulás legdöbbenetesebb példáját képezi Robert Greene re-„inkarná-
ciója" (159.) Falstaff figurájába. Greene, a londoni írókör központi figurája, Greene 
garasnyi bölcsessége, melynek ára milliónyi megbánás című pamfletjében kigúnyolta 
„Shakescene"-t: Greenblatt szerint Shakespeare az őt ért támadásra (vö. „Shake-
speare is csak ember volt", 159.) több drámájában a tudós írókat parodizálva vá-
gott vissza. A rivális kortársak szavainak kiforgatása aligha állt távol a nagy köl-
csönzőtől', ám a textusok dialogizálásáról és egy történeti személy fiktív figurává 
történő direkt transzformációjáról beszélni két különböző dolog. Greenblatt sze-
rint „minél mélyebben mártózunk meg Falstaff kocsmavilágában [...], annál mé-
lyebben ismerjük meg Greene világát" (159.). E két figura egyenértékűségével 
vagy legalábbis felcserélhetőségével kapcsolatban ismét a fentiekben már megfi-
gyelt önellentmondásos argumentációs eljárással, az óvatosságtól a merészségig, 
az életrajzi szemlélet elutasításától vagy legalábbis fenntartásokkal történő keze-
lésmódjától az ebbe való átfordulással találkozunk: „Falstaffban nem szabad egy 
az egyben Robert Greene portréját látnunk" (162.); „[•••] Falstaff is többféle ihle-
tésből születik, mind életrajzi, mind irodalmi tapasztalatokból" (uo.); majd pedig: 
„[Shakespeare] beláthatatlanul nagy ajándékot adott: megteremtette Greene-ből 
Falstaffot" (165.). A Shylock figurájára magyarázatot adó életrajzi elem (!) kuta-
tásában szintén Greenblatt történetgyártó leleményességével szembesülünk: fel-
tevése szerint Shakespeare tanúja lehetett a felségárulással vádolt Roderigo vagy 
Ruy Lopez kivégzésének, akiről, bár protestánsnak vallotta magát, úgy tartották, 
hogy valójában zsidó, s így a vesztőhelyen tett kijelentését („annyira szereti a Ki-
rálynőt, amennvire Jézus Krisztust" - 207.) a nézősereg gúnyos kacaja fogadta. 
Greenblatt Shakespeare-rel kapcsolatos kérdésfeltevése és válasza önmagáért be-
szél: „Vajon vonzotta vagy taszította Shakespeare-t az a jelenet, ami a bitófa tövében 
került színre? [...] Az egyetlen, amiből kiindulhatunk, Shakespeare Lopez halála 
után közvetlenül írt színdarabja; s az ebből kihallható válasz az, hog)' egyszerre 
émelyítette és egyszerre volt rá delejes hatással" (208.). A végletes pszichologizá-
lás, az irodalmi és a történeti figura összemosásának, a feltevésből állítássá alakí-
tás mintapéldájaként idézhetjük a következő kijelentést: „[...] most, hogy a föl-
dönfutó idegenek - Shylockban, Lopezben - beleragadtak a képzeletébe, kezdte 
magát kényelmetlenül érezni attól, amit látott" (210.). Úgy vélem, életrajz és élet-
mű, „személyes élmény" (272.) és képzelőerő, feltevések és konklúziók ilyen ösz-
szezavarása joggal vonhatja maga után a kellőképp alá nem támasztott érvelés, 
erősebben fogalmazva: a színtiszta spekuláció bírálatát. A spekulatív interpretációk, 
illetve a félig-meddig hipotézisekre alapozott életrajzi szemlélet nagymértékű ér-
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vényesítését pedig aligha ellensúlyozza a rövid megjegyzés formáját öltő elhatá-
rolódás: „nincs mód, hogy megtudjuk, mit gondolt Shakespeare" (214.). 

Álságos volna azt a látszatot kelteni, hogy Greenblatt-nek a shakespeare-i élet-
műre vonatkozó megfigyeléseit teljességgel el kell vetnünk. Bár provokatív 'tézisei' 
olykor mindössze képzelőerejének termelékenységét igazolják, s a Shakespeare 
élményeire, tapasztalataira, fantázia- és lelki működésére vonatkozó kutatási 
eredményei - különösen az irodalmi produktummal történő egyenes megfelelte-
tések miatt - szintén kétségbe vonhatók, a nagy tragédiák (Hamlet, Othello, Lear 
király, Macbeth) cselekménykezelésének és logikai vázának analízise meggyőzően 
mutatja, hogy Greenblatt-től a szövegközpontú irodalomértés sem (egészen) idegen. 
A „termékeny homály" (249.) shakespeare-i „módszerének" explikációja, amelyet 
Greenblatt a drámai karakter motivációinak vagy a cselekmény kulcsjeleneteinek 
explicit taglalása helyett ezek el- vagy kihagyásával, ez utóbbiak által teremtődő 
ambiguitással és feszültséggel ír le, revelatív erejű, a pályakép változásait, a drá-
mák 'fejlődéstörténetét' kitűnő érzékkel vázoló kommentár. A szövegszerű expli-
kációk azonban a Géniusz fólcli pályán-nak csak igen vékony szeletét képezik; nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy a „termékeny homály"-on Greenblatt túlnyomó-
részt azt a nyitóidézetben jelölt „homályos ösvényt" érti, amely a mindennapok 
élményvilágától az irodalomig vezet. A fellelt történelmi események és az irodal-
mi szöveg egymásba-játszatása itt olyan Shakespeare-kritikát eredményez, amely 
a hangsúlyt a textusokról való beszéd helyett jórészt a textusok feltételezett hátteré-
nek feltérképezésére helyezi. E szempontból kevéssé meglepő, hogy bár Greenblatt 
mindvégig igyekszik kerülni a zsenikultusz elve által vezérelt életrajzírást, s a min-
dennapi tapasztalatokból formálódó irodalom nyomon követésével éppen Shake-
speare 'hétköznapiságát' emeli ki, zárómondatával mégis a Shakespeare-értés kul-
tikus tradícióját visszhangozza: „a különösség azonban belerejtőzik a hétköznapba. 
És a zseni ebben kívánta bevégezni napjait" (293.) (Kiemelés tőlem - M. O.). 

Az eredeti cím („Will in the World: How Shakespeare became Shakespeare") első lá-
tásra félrevezető magyarítását a fentiek alapján indokolt és jogos megoldásnak 
fogadhatjuk el: Greenblatt könyve Shakespeare, pontosabban a shakespeare-i kor-
szak mindennapjainak tagadhatatlanul izgalmas, lenyűgöző verzióját adja; s mivel 
ezúttal nem pusztán a reneszánsz alkotó „én-formálódásának", de az „alkotóerő 
titkának" (8.) és sikerének megértése a tét, a „módszer" kifejezés használatát sem 
kifogásolhatjuk. A „zseni" exportja a hétköznapokba - mely irányvonalat a 'főhős' 
megnevezésére használt, a szerző által előszeretettel alkalmazott becenév („Will") 
beszédes módon jelöl - , a Greenblatt által 'megírt élet' és az állítása szerint 'megélt 
irodalom' története azonban inkább Greenblatt, mint Shakespeare „képzeletéhez" 
(9.) és módszeréhez visz közelebb. Bár a könyv célzott olvasóközönsége elsősor-
ban a laikus réteg, s az Egyesült Államokban - a szerző lebilincselő stílusától aligha 
függetlenül - bestseller lett, sikere pedig világosan érthető, (szigorúbb) szakmai 
mércével ítélve - perszonalizmusa és pszichologizálása, apriori vitatható premisz-
szákból levont merész konklúziói, továbbá biografikus irodalomszemlélete miatt 
- nemigen érheti fenntartásoktól mentes elismerés. Vajon az м/historizmus nem 
éppen az efféle régi irodalomértés ellenében született? 
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AZ ELMÉLET DISZKRÉT VISZONYLAGOSSÁGA 

- Antoine Compagnon: Az elmélet démona. Irodalom és józan ész. 
Fordította Jeney Éva. Kalligram, Pozsony, 2006. 344 lap -

1. Az elmélet után? 

Köztudott, hogy az utóbbi két-három évtized nemzetközi irodalmi gondolkodásá-
ban egyre gyakrabban jelentkeztek az irodalom elméleti és történeti, nyelvközpon-
tú és nem-nyelvi, hermeneutikai és nem-hermeneutikai felfogásai közötti viták, 
az elméleti megközelítéseket megkérdőjelező, azzal kibékíthetetlen ellentétben 
álló irodalomértési módok érvényességét tételező elképzelések, amelyek gyakran 
az irodalomtudomány legitimációjának megkérdőjelezéséig, kultúratudományok-
ká való átalakulásának gondolatáig terjednek. Ez a kultúra- vagy médiatudomá-
nyi fordulat azok az immanensként vagy formalistaként felfogott irodalomértel-
mezési eljárások ellen irányult, amelyek gyakorta kibékíthetetlen ellentmondást 
állapítottak meg ismeret és nyelv, esztétikai tapasztalat és materialitás, történeti és 
retorikai megismerés között. Ez a fordulat együtt jár az esztétikai tudat kizáróla-
gosságának felszámolásával, a valóságtól való elidegenedés és a schilleri művelt-
ségi irodalomeszmény relevanciájának megkérdőjelezésével. E változások követ-
keztében megnyílnak az irodalom és az irodalomértés olyan alrendszerként vagy 
mezőként való felfogásának útjai, amelyek irodalom és társadalom viszonyát nem 
egyirányú meghatározottságként, hanem interakciók bonyolult viszonyhálózata-
ként képes leírni. 

A pozsonyi Kalligram Kiadó gondozásában az elmélettel szakító irodalomtudo-
mányi diskurzusok egyik híressé vált, francia változatát veheti kézbe most a magyar 
olvasóközönség Jeney Éva fordításában. Az eredetileg 1998-ban megjelent, Le démon 
de la théorie. Littérature et sens commun című könyvében, Antoine Compagnon nem 
kisebb feladatra vállalkozott, mint az irodalomelmélet mérlegének megvonására 
egy feltételezett sensus communis szemszögéből. A Sorbonne és a Columbia Egye-
tem professzorának célkitűzése tehát az irodalomelmélet „végzetes önellentmon-
dásainak" lebontása, amely a szerző szerint csupán az elmélet és a sensus communis 
(egyféle „közös érzék" vagy „józan ész") közötti szakadék áthidalása révén való-
sítható meg. Véleménye szerint a végletekig menő ellentmondások áthidalására 
azért van szükség, mert az elmélet (noha lényege a viszonylagosítás, az irónia, a 
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készen kapott gondolatok elleni küzdelem) ártalmatlan akadémiai módszerré si-
lányult, ugyanis nem volt képes megoldani az általa felvetett, radikalizált és elbo-
nyolított ismeretelméleti kérdéseket, amelyek tehát szívósabbnak bizonyultak az 
elmélet kínálta válaszoknál. 

Compagnon az elmélet virágzásának korszakaként az 1960-as, 1970-es éveket 
jelöli meg, amikor is - évszázados lemaradását egy csapásra leküzdve - a francia 
irodalomelméleti irányzatok („új kritika", strukturalizmus, szemiológia vagy narra-
tológia) szakmai szempontból a világ élvonalába kerültek. Csakhogy ez a lelkesedés 
hamar kimerült, az irodalomelmélet parányi pedagógiai módszerré változott, 
módszereinek és fogalomtárának kialakulása után többé már nem volt képes pro-
duktív olvasatok létrehozására, és igazából nem talált követőkre, semmi sem vette 
át a szerepét. E diagnózisból is kitűnik, hog)' az, amit Compagnon elméletnek ne-
vez, és aminek a divatjamúlt jellegét megállapítja, nem más, mint egyféle formaliz-
musból és marxizmusból összegyúrt, instrumentalitásra redukálódott módszertan, 
amelynek érvényességét már a posztstrukturalista irányzatok is megkérdőjelez-
ték. A könyv bevezető oldalainak elolvasása során már felmerülhet a kérdés, hogy 
mennyiben tekinthető legitimnek Compagnon bírálata, ha csupán az elmélet ilyen 
reduktív felfogása ellen irányul. 

2. Szempontok, tézisek 

Az elmélet démona azoknak a fogalmaknak a számbavétele és érvényességük vissza-
állítása mentén épül fel, amelyek gyakran az irodalomelmélet radikalizálásának, 
azaz - a szerző szerint - tévútra futtatásának kiváltságos terepéül szolgáltak. Com-
pagnon szerint ugyanis módszertanilag megalapozott azokból, a közmegegyezés 
számára általános érvényű kérdésekből kiindulni, amelyeket az elmélet szeretett 
volna megsemmisíteni, de amelyek ellenálltak az elmélet támadásainak (16.). Eze-
ket a fogalmakat a szerző az irodalomelmélet „fekete bárányainak" nevezi, és egy-
egy fejezetet szentel nekik: az irodalom (irodalmiság), a szerző, a világ, az olvasó, 
a stílus, a történet és az érték. 

A könyv látszólag deduktív érvelésének rendjét megfordítva, először idézem 
Compagnon főbb következtetéseit, de nem feltétlenül az egyszerűsítés, azaz ama 
didaktikus szempont kedvéért, hogy rögtön összképet kapjunk e kísérlet kimene-
teléről. Inkább azért folyamodom ehhez a megoldáshoz, hogy a továbbiakban an-
nak az argumentációnak és módszertannak a vizsgálatára koncentrálhassak, amely 
révén a szerző eljut e következtetésekhez, és ezáltal érvelésének relevanciájára is 
rákérdezhessek. Ez a megfordítás azzal legitimálható, hogy a szerző „következte-
tései" voltaképp a „józan ész", a „közmegegyezés" álláspontját hivatottak kifejez-
ni, s mint ilyenek, mintha előzetes koncepciók exponálásai lennének, nem pedig 
a megértés és az érvelés folyamatában kibontakozó gondolatok. A kötet viszont 
mindvégig adós marad a sensus communis fogalmának tisztázásával, és mintegy ál-
landónak, történetietlennek tekinti azt, holott az esztétika e humanista fogalmá-
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nak történeti rétegzettségével is számolni kellene.1 Épp ezzel a történetiséggel van 
szoros összefüggésben a terminus fordításának bizonytalansága is. Az a fordítói 
döntés, amely a sensus communist végül is nem a „közös érzék", hanem a „józan 
ész" felvilágosodáshoz köthető fogalmával magyarítja, a jelen kötet kontextusában 
már csak azért is ítélhető jogosnak, mert a francia szerző elsősorban a fogalom 
politikai-társadalmi és morális vetületét aknázza ki, a spekulatív ész túlkapásai el-
leni korrektívumként használva azt. Mint látni fogjuk, Compagnon az elmélet 
viszonylagosító erejének, a bizonytalanságnak mint az egyetlen lehetséges „iro-
dalmi erkölcsnek" az explicit megfogalmazása (21., 303.) ellenére is téziseket állít 
fel, ami ebből a szempontból mégiscsak paradoxabb és kevésbé produktív eljárás 
annál, mintha kérdés formájában tudna megőrizni ténylegesen kérdéses problé-
mákat. 

Az irodalom mibenlétét, az irodalmiság kérdéskörét vizsgáló fejezet végén a 
szerző arra a - Barthes-ra utaló,2 relativista - következtetésre jut, hogy „az iroda-
lom elvek elkerülhetetlen ördögi köre. Az irodalom, az az irodalom, vagyis az, amit 
a tekintélyek (a tanárok, a kiadók) az irodalomba sorolnak. Határai néha változ-
nak, lassan, mértékkel [...], lehetetlen azonban kiterjedéséről megértésére, a ká-
nonról a lényegre átugrani". (49.) A kötet legterjedelmesebb, a szerzőiség kérdé-
sét taglaló fejezete a következő konklúzióval zárul: „A szándékosság vélelme tehát 
az irodalomtudomány alapelve, s az is marad, még a legszélsőségesebb szándék-
elleneseknél is. A szándékellenes tétel azonban, még ha ábrándszerű is, joggal int 
óvatosságra a történeti és életrajzi összefüggések föltárásának túlkapásai ellen. 
[...] túl kell lépni ezen a hamis választási lehetőségen, melyet vagy a szöveg vagy 
a szerző közti döntés képvisel. És egyetlen kizárólagos módszer sem lehet elégsé-
ges." (108.) Л világ című fejezet végén olvasható következtetés így hangzik: „[...] 
az irodalomelmélet által hirdetett valóságcáfolat talán nem is volt más, mint ép-
pen cáfolat, vagy az, amit Freud elfojtásnak nevezett, azaz olyan tagadás, mely vala-
miféle kettős tudatban él az elfojthatatlan hittel, hogy a könyv »mégis« a világról 
beszél, vagy bog)' világot vagy »majdnem«-világot alkot, mint ahogy azt a fikció-
ról az analitikus filozófusok mondják." (157.) Az olvasás elméleti kérdéseit taglaló 
fejezet fő tézise a szerző-szöveg-olvasó triád egyensúlyának kívánalmát fogalmaz-
za újra: „[...] az olvasó elsőbbsége annyi gondot okoz, mint előzőleg a szerzőé 
vagy a szövegé, s vesztébe viszi őt. Úgy látszik, az elméletnek lehetetlen megőriz-
nie az egyensúlyt az irodalom elemei között." (189.) Compagnon szerint a stílus 
ellenáll az elmélet minden ostromának: formális változatként, jellegzetes voná-
sok együtteseként és választásként felfogott fogalma kikerülhetetlennek és meg-
haladhatatlannak tűnik. Csupán a normaként, előírásként és kánonként felfogott 
stílus nem kerülhet vissza jogaiba az elmélettel való számvetés után. (225.) A tör-
ténet, történelem kérdéseit taglaló fejezet végén megfogalmazott tézis a legbizony-

1 A sensus communis fogalom történetéhez és esztétikai impikációihoz vö. Hans-Georg GADAMER: Igazság 
és módszer. Fordította B O N Y H A I Gábor. Gondolat, Budapest, 1984. 31-52. 

2 „Az irodalom az, amit tanítanak, kész, ennyi." Roland B A R T H E S : „Réllexions sur un manuel." In Serge 
DOUBROVSKY-Tzvetan T O U O R O V (éd.): IIEnseignement de la littérature. Plön, Paris, 1971. 170. 
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talanabb: „Mi más volna hát az irodalomtörténet, hacsak nem [...] mellérende-
lés, különböző időrendekhez kapcsolódó töredékes szövegek és beszédek össze-
olvasása, melyek közül egyesek történetibbek, mások irodalmibbak?" (259.) Az 
érték kérdését elemző fejezet a remekművek időtlenségének tételét tűnik elfo-
gadni, és arra a némileg homályos következtetésre jut , hogy „az elmélet, noha rá-
cáfolt az érték illúziójára, mégsem forgatta fel a kánont. [...] Az irodalmi érték nem 
alapozható meg elméletileg: ez az elmélet korlátja, nem az irodalomé". (294-295.) 

3. Ervelés, módszertan 

Az elmélet lezárult történeti korszakként való felfogásából kiindulva, Compagnon 
több helyütt is hangsúlyozza, hogy az elmélet-utániság álláspontját képviseli, és 
nem óhajt visszatérni az elmélet-előtti szempontokhoz. A kötet bevezető fejtege-
tései és az idézett tézisek retorikája alapján azonban joggal felmerülhet a kérdés, 
hogy az elmélet sensus communison alapuló revíziója mennyiben valósítja meg ezt 
az intenciót. A kötet olvasása során ugyanis mindvégig az a tapasztalatunk, hogy 
Compagnon diskurzusa az egymással szemben álló elméleti szempontrendszerek 
felvázolásából és ütköztetéséből igyekszik kitermelni kritikai energiáját. A továb-
biakban az egymással szemben álló felfogások mentén igyekezzünk megfigyelni 
a „mérsékelt viszonylagosság" nivelláló (összebékítésre vagy akár meghaladásra 
törekvő) álláspontjának kritikai relevanciáját. 

3.1. Irodalom, értékelés, kánon 

Az első fejezet az irodalom meghatározhatóságának kérdéseit veti fel, mindjárt 
azzal kezdve, hogy két, egymással szemben álló irodalomfelfogás lehetséges: a „kül-
ső", azaz a kontextusból kiinduló, történeti, lélektani, szociológiai és a „belső", a szö-
vegből kiinduló, azaz nyelvészeti szempontú megközelítések. A „Mi az irodalom?" 
típusú, tarthatatlan kérdést felváltandó, már Genette is két, egymást kiegészítő, 
a konstitutív és a kondicionális irodalmi rendszer vagy szerveződés megkülönbözte-
tésétjavasolta: az első zárt, mert műfaji és formális meghatározottságából kifolyó-
lag eleve adott, míg a második nyitott, mivel inkább a változó esztétikai értékelés-
ből, odafigyelésből származik.3 Compagnon szerint azonban ez a megkülönböztetés 
sem helytálló, mert az irodalom minden meghatározása tartalmaz valamilyen ér-
tékelést, valamilyen irodalmon kívüli előnyben részesítést. Az irodalmiság jakob-
soni meghatározása például a poétikai funkció, azaz az önmagáért való üzenet 
primátusának hangsúlyozásán alapul, míg a barthes-i „oIvasható"/„írható" meg-
különböztetés is egyértelmű értékpreferenciát takar. A definíciónak ezek az érté-
kelésen alapuló fogalmai azonban csak a konstitutív irodalmi szerveződést, a dik-

3 Vö. Gérard G E N E T T E : Fiction et diction. Seuil, Paris, 1991. 11.; illetve további pontosításokkal uő: „Du 
texte ä l'oeuvre." In Figures IV Seuil, Paris, 1999. 26-37. 
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ció rendjét képesek lefedni, a kondicionálist, azaz a fikció rendjét azonban nem. 
Az irodalom azonban az értékítéletek ideiglenességének terepe, ezért téves len-
ne végleges meghatározásának igényével fellépni. A francia szerző felfogásában 
éppen azért nem lehet túllépni az irodalom körkörös, tautologikus meghatározá-
sán, mert az irodalomnak mind a történeti-társadalmi, mind a nyelvi-stilisztikai 
szempontú tanulmányozása irodalmon kívüli. (48-49.) Compagnon egyrészt a 
kánonok ideiglenességéből kifolyólag utasítja el az irodalom „irodalmi" megha-
tározhatóságát, de ezzel csupán a mechanikus hatásként felfogott biográfiai vagy 
szociológiai kritikát támadja, és nem kérdez rá sem a hagyomány történeti jelle-
gére, az intézményesség interakcióként felfogott szerepére. Másrészt pedig - az 
általa stilisztikai szempontúnak nevezett meghatározhatóság tagadása során - meg-
különbözteti az irodalmi és a nyelvi helytállóság fogalmait, ami a kettő elválaszt-
hatóságát, és egy „tisztán" irodalmi entitás nagyon is kérdéses bevezetését felté-
telezi. Ugyanis az sem állítható teljes bizonyossággal, hogy az olvasható/írható 
megkülönböztetés irodalmon kívüli értékelést feltételez, hiszen éppen a befoga-
dás, az értelemalkotás módjára vonatkozik, és tagadja valamely eleve adott jelen-
tés közvetlen hozzáférhetőségét. 

A könyv utolsó fejezete magára az érték, az értékelés problémájára kérdez rá. 
Megjegyzi ugyan, hogy az irodalmi szövegek értékelését annak ellenére is meg 
kell különböztetni az irodalom „önértékétől", hogy a két kérdés nem független 
egymástól, a továbbiakban azonban inkább az értékelés, az ítéletalkotás esztétikai 
dimenziója felé fordul. Compagnon ezúttal is megjelöli az ítéletalkotásra vonat-
kozó elképzelések két végletét: az egyik az a filozófiai hagyomány, amely hisz az 
irodalom értékében, tárgyiasságában, következésképpen a kánon állandóságában, 
míg a másik, az irodalomelmélet úgy képzeli, hogy le lehet mondani az értékről, 
a kánonok egyetemes érvényességéről. Platóntól a felvilágosodásig a szépet a tár-
gyak objektív tulajdonságának tekintették. Köztudott, hogy Kant alapvető könyve, 
Az ítélőerő kritikája jelöli az áttérést a szép szubjektivitásának tétele felé. Csakhogy 
ez a szubjektivitás Kantnál sem esik egybe az értékítéletek teljes esetlegességével, 
hiszen ennek korlátját nála éppen a sensus communis fogalma jelöli, amely az esz-
tétikai ítélet egyetemességét, szubjektív szükségszerűségét hivatott biztosítani.4 

Genette azonban - a konvenciók és a realizmus lebontásában érdekelt irodalom-
elmélethez hasonlóan, vagy épp abból kiindulva - radikális viszonylagosságot ál-
lít szembe az objektivista (vagy a szubjektív érték objektivációját tételező) „eszté-
tikai illúzióval".5 

Compagnon e végletes elképzelések közötti középutat két szerzőnek a klasz-
szikus fogalmáról adott értelmezése kapcsán vizsgálja. Sainte-Beuve Qu'est-ce qu'un 
classique? (1850) című esszéje a klasszikus meghatározásából kiiktatja a „régi", 

4 Meg kell jegyezni, hogy Kantnál ez a „közös érzék" különbözik a „közönséges értelemtől", ugyanis 
ez utóbbi nem érzés, hanem fogalmak szerint ítél, még ha csak homályosan megjelenített érveket 
vesz is alapul. Vö. Immanuel K A N T : AZ ítélőerő kritikája. Fordította P A I T Zoltán. Ictus, h. п., 1 9 9 7 . 

1 5 4 - 1 5 7 . 
5 Vö. Gérard G E N E T T E : IM relation esthétique. IXEuvre de l'art II. Seuil, Paris, 1997. 84-89. 
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a „szentesített" és a „tekintély" szavakat, ezek helyett inkább egy szabadelvű, egye-
temes és nemzetek fölötti meghatározást javasol. E felfogásában a klasszikus és a 
hagyomány fogalmai elválaszthatatlanok egymástól, mivel a klasszikus minőséget 
nem lehet egy elszigetelt szerzőnek tulajdonítani: a klasszikus ugyanis úgy tagja 
valamely osztálynak, úgy láncszeme valamely hagyománynak, hogy „minden kor 
minden nehézség nélkül magáénak érzi".6 A sainte-beuve-i elképzeléshez hason-
lóan, az Igazság és módszerben Gadamer sem minőségi, azaz történelem-feletti foga-
lomként határozza meg a klasszikust, hanem a történetiség kitüntetett módjaként, 
a megőrzés történeti végrehajtásaként, amely kiállja a történeti kritikát. Gadamer 
- Hegel nyomán - azt nevezi klasszikusnak, „ami azért őrződik meg, mert önma-
gátjelenti és önmagát értelmezi".7 Compagnon szerint az időtlen jelenként, a köz-
vetlenség illúziójának fenntartásaként felfogott „klasszikus" gadameri fogalma 
végső soron a kánont akarja kiragadni az anarchia kezéből. Annak ellenére, hogy 
e két utóbbi elképzelést ingatagnak ítéli, a francia szerző is csak azzal tudja a mér-
sékelt viszonylagosság álláspontját védelmezni, hogy bevezeti a kánonok kvázi-ál-
landóságának felemás fogalmát: eszerint a remekművek úgy tartósak, hogy az ere-
deti összefüggéseiken túl is helytállóak maradnak az olvasó számára. (294.) Szerinte 
tehát elméletileg nem ragadható meg az érték vagy az értékítélet fogalma, amely 
a kánonnak mint közösségi döntésnek a mindenkori érvényességét megalapozza. 

3.2. Szándék, értelem, norma 

Compagnon szerint az elmélet a szerző halálának (Barthes A szerző halála [1968] 
és Foucault Mi a szerző? [ 1969] című híres tanulmányában megfogalmazott) tézisé-
vel „a szövegtudomány antihumanista jelmondatát" (54.) alkotta meg. Ez a szöveg-
centrikus tézis azonban mindössze a szerzőnek a olvasóval való behelyettesítését 
végzi el, ami egyszerűen csak a szándéknak a kauzalitás elvére való redukálásá-
ból fakad: pontosabban a szerzőnek az életrajzi vagy szociológiai jelentéssel való 
összekeveréséből. A szerző mint szándék és a szerző mint stílus közötti fogalom-
zavar abból adódik, hogy az intentio és actio, a voluntas és scriptum közötti jogi különb-
ségtételt elfedi a - tulajdonképpeni és az átvitt értelem dichotómiáján alapuló -
stilisztikai megkülönböztetés, noha a lélektani szándék kérdése az inventióból, 
a szemantikai meghatározatlanságé viszont az elocutióból származik.8 Azonban ez 
a fogalmi tisztázás nem tudja megválaszolni a szövegek történetisége, és e törté-
netiség hozzáférhetősége által felvetett kérdéseket, amelyek két végletes - és Com-
pagnon által egyaránt bírált - válaszlehetőség között ingadoznak: az egyik a filo-
lógia, a másik a „dogmatikus viszonylagosság" vagy „kognitív ateizmus". A szerző 

6 V Ö . Charles-Augustin SAINTE-BEUVE: „Ki A klasszikus?" In Ima az Akropoliszon. A francia esszé klassziku-
sai. Fordította RÓNAY György. Európa, Budapest, 1 9 7 7 . 2 5 7 . 

7 V ö . GADAMER: i. m . 2 0 6 . 
8 E fogalmi pontosítások során a szerző Kathy EDEN könyvére támaszkodik: Hermeneutics and the 

Rhetorical Tradition: Chapters in the Ancient I-egacy and its Humanist Reception. Yale UR New Haven, 
1 9 9 7 . 
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szerint a filológia - azáltal, hogy a jelentés meghatározásának elégséges feltételét 
a szerzői szándék rekonstruálásában látja - éppen a történelem nevében tagadja 
a történelmet, míg a szerző, az eredeti szándék mellőzését, az interpretációk korlát-
lan szabadságát állító kritikusok (Barthes, Fish) egyszerűen csak az olvasót állít-
j ák a szerző helyére. A szerző e két véglet között helyezi el Gadamer „mérsékelt" 
álláspontját: a hermeneutika ugyanis - a horizontösszeolvadás fogalmában - az 
értelmezés produktív lehetőségeként fogja fel a szöveg és az olvasó közötti idő-
beli távolságot. 

Ahelyett, hogy a történetiség kérdését alaposabban körüljárná, Compagnon 
áttér egy másik, a szerzőséggel szemben álló álláspont felvázolására, ezúttal a tu-
dat- és analitikus filozófiák szempontrendszere felől közelítve meg a problémát. 
Két szándék elleni érvet említ meg: az egyik a szerzői szándék helytállóságát von-
j a kétségbe, a másik azzal érvel, hogy a mű túléli a szerzői szándékot. Compagnon 
e két érv téves voltát - főként E. D. Hirsch és a beszédaktus-elmélet elképzelései-
re támaszkodva - azzal a fogalmi pontosítással kívánja leleplezni, hogy különbséget 
tesz egyrészt az értelem és a jelentés, másrészt a szándék és a terv, azaz az előre 
megfontolt szándék között. Az analitikus filozófia érvei szerint egy szövegnek van 
eredeti, állandó értelme (amit a kortárs értelmezőknek mondani akart) és vannak 
utólagos, anakronisztikus, időszerű jelentései is (amit az egymásra következő ér-
telmezőknek mondani akar). (98.) A beszédaktus-elmélet pedig különbséget állít 
fel a fő illokúciós műveletek intencionalitása és a kijelentett összetett jelentése kö-
zött: ennyiben az irodalom értelmezése a szerző által elvégzett illokúciós aktusok 
megtalálása. Searle-nek arra a téziseire támaszkodva, hogy a nem előre megfon-
tolt cselekedetek nem feltétlenül szándék nélküliek, Compagnon az írást a tenisz-
hez hasonlítja, amennyiben e sport esetében jól elkülöníthető egy fő szándék, ám 
ettől a mozgások részletei mégsem lesznek előre láthatók. (103.) 

Láthattuk, hogy Compagnon érvei expliciten is E. D. Hirsch Validity in Inter-
pretation (1967) és The Aims of Interpretation (1979) című könyveiben megfogalmazott, 
a hermeneutikát támadó állásfoglalásaira támaszkodnak,9 ezenkívül pedig kísér-
tetiesen hasonlítanak Steven Knapp és Walter Benn Michaels újpragmatista ér-
velésére.10 Compagnon álláspontja ezen a ponton eklektikusnak mondható (noha 
a bevezetőben kijelenti, hogy az elméletet mint a készen kapott gondolatok és az 
eklekticizmus elleni küzdelmet tartja hitelesnek): úgy tűnik ugyanis, hogy egy-
szerre fogadja el Gadamer horizontösszeolvadásra vonatkozó felfogását és Hirsch 
intencionalista, a megértés történetiségét figyelmen kívül hagyó álláspontját.11 

9 Magyar fordításban is olvashatunk részleteket E két kötetből, vö. FABINY Tibor (szerk.): A hermeneu-
tika elmélete. JATEPress, Szeged, 1998.2 249-318. 

10 Vö. Steven KNAPP-Walter BENN M I C H A E L S : „ A Z elméletírás ellen." Fordította T Ö R Ö K Attila. In Testes 
könyv 11. Ictus, Szeged, 1997. 223-253. 

11 Gadamert bíráló írásában Hirsch a következőképpen érvel: „A szöveg jelentése az, amit a szerző 
jelenteni akart bizonyos nyelvi jelképek használatával. Nyelvi jellegű lévén, ez a jelentés közössé-
gi, azaz önmagával azonos és egynél több tudatban reprodukálható. Reprodukálható lévén, mindig 
ugyanaz, akárhol és akármikor érti meg valaki. Azonban, valahányszor ezt a jelentést felépítik, en-
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A történet, pontosabban az irodalomtörténet kérdéseit vizsgáló fejezet felveszi 
a korábban elejtett fonalat: a horizontösszeolvadás vagy az elvárási horizont fo-
galmai által felvetett történetiség problematikáját igyekszik árnyalni. E kérdés kap-
csán főként Jauss munkásságában véli felfedezni a formalizmus és a történetiség 
összebékítésére tett legalaposabb kísérletet. A recepcióesztétika az irodalom tör-
ténetét hatástörténetként fogja fel, amely számol a mű és a közönség dialogikus 
viszonyával, valamint az olvasó aktív részvételével a mű jelentésének létrehozásában, 
ugyanakkor a művek eredeti befogadásának figyelembevételét is hangsúlyozza. 
A német elméletíró az elvárási horizont és az esztétikai eltérés fogalmaival írja le 
az új művek befogadásának, megértésének mechanizmusát. Compagnon értelme-
zésében ez azt jelenti, hogy az irodalmi befogadásból Jausst elsősorban a negatív 
mozzanatok, a normatörő modern művek érdeklik. Jauss koncepciójával szem-
ben azokat az ellenvetéseket hozza fel, hogy az elfogadni látszik a köznyelv és a köl-
tői nyelv formalista megkülönböztetését, befogadás fedőnéven voltaképp a „nagy 
írókról" beszél, zárójelbe helyezi a kritikus történelmi helyzetét. Egyszóval a be-
fogadásesztétika történelemfelfogását sem tekinti kielégítőnek, az egész vállalko-
zást „a modernség filológiájaként" értelmezi (253.), olyan törekvésként, amely az 
ismeretelmélet szkepticizmusától akarja megmenteni az irodalomtudományt. Az ta-
lán nem igényel részletesebb bizonyítást, hogy a francia szerző mennyire leegysze-
rűsíti a befogadáselmélet törekvéseit, elég annyit megjegyezni, hogy a történetiség 
fogalmát illetően némi tanácstalanság olvasható ki abból a megfogalmazásából, 
hogy „a műalkotás örök és történeti" (234.): nem is beszélve arról, hogy e fejezetben 
többször is szóba kerül az irodalom szinkronikus és diakronikus vizsgálatának ki-
békíthetetlensége. Compagnon tehát anélkül kerít sort a fogalmak paradox össze-
békítésére, hogy felvetné a történetiség radikálisább kérdéseit (például az appli-
káció hermeneutikai szerepére vagy az önmagát önnön mércéjével mérő szöveg 
filológiai megközelítésére vonatkozó kérdéseket). Ebből adódik Az elmélet démoná-
nak az irodalomtörténet fogalmát illető bizonytalansága is: anélkül, hogy bőveb-
ben kifejtené, az irodalomtörténetet olyan mellérendelésként fogja fel, amelynek 
az irodalmon belüli elemzés felé kellene hidat vernie. 

Az olvasó című fejezet visszatér a szándék/szándékellenesség oppozíciójához, de 
immár a befogadás mint kényszer vagy szabadság problémája kapcsán. Compagnon 
itt is felvázolja az olvasásra vonatkozó reflexió két végletét. Az egyik álláspont sze-
rint az olvasásnak nincs szerepe a mű értelmének felderítésében: a művet a histo-
rizmus eredeti összefüggésrendszerébe kívánta visszaállítani, a formalizmus pedig 
olyan önelégséges szerves egységként fogta fel, amelynek magyarázata nem igény-
li sem a szerzői, sem a befogadói oldal kontrollját. Ezzel szemben a másik állás-
pont, az irodalomelmélet - Proust nyomán - az olvasónak korlátlan szabadságot, 

nek jelentése a felépítő számára (a jelentősége) más és más. Mivel a helyzet különbözik, más jelle-
gű a felépítőnek a konstruált jelentéshez való viszonya is. A szöveg viszonya különböző helyzetek-
ben éppen azért különböző, mert a szöveg jelentése mindig ugyanaz." E . D . H I R S C H : „Gadamer ér-
telmezéselmélete." I. m. 259. 
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függetlenséget biztosít, amennyiben úgy véli, az olvasás során önmagát érti meg 
az ember: következésképpen annyi érvényes olvasat létezik, ahány olvasó van. 

Compagnon e végletes állásfoglalásokkal szemben a recepcióelmélet két válfaját 
vázolja fel: az egyik az olvasás egyéni műveletének fenomenológiája (Ingarden, 
Iser), a másik a szövegre adott válasz közösségi hermeneutikája (Gadamer, Jauss). 
A fenomenológiai indíttatású olvasáselmélet a szövegben olyan lehetséges struk-
túrát lát, amelyet az olvasó valósít meg. Compagnon azonban eklektikusnak ítéli 
az iseri olvasáskoncepciót, amiért az a fenomenológiai modellt a formalistával ele-
gyíti: az implicit olvasó fogalma szerinte ugyanis túlságosan mechanikus irodalmi 
világot feltételez, amennyiben pusztán a válaszra váró struktúrák hálózatát jelöli, 
amelyek a szöveg megértésére kényszerítik az olvasót. Az implicit olvasó fogalma 
szerinte nem más, mint a szerző burkolt formában történő megmentésére tett kí-
sérlet. Compagnon - a kérdés részletesebb kifejtése nélkül - ugyanezzel a váddal 
illeti a befogadáselméletnek azt a változatát, amely szerinte „az olvasás közösségi 
kiterjesztésében" érdekelt: Jauss felfogása, kerülő úton, ugyanazokat az irodalom-
történeti fogalmakat helyezi vissza jogaiba, amelyeket lebontani igyekezett. Sze-
rinte ugyanis az iseri repertórium, a jaussi elvárási horizont vagy a fishi értelmező 
közösségek fogalmai csupán irodalmon kívüli értelmezési normák együttesei, ame-
lyek a valóságos olvasás szempontjából nem relevánsak: e befogadáselméletek he-
lyett egyedül a műfaj fogalmát tekinti elfogadható olvasási modellnek. Compagnon 
ugyan a befogadás kategóriájaként kívánja rehabilitálni a fogalmat, mégsem tudja 
elkerülni annak preskriptív-normatív felfogását (amely az iseri implicit olvasó el-
méleténél is mechanisztikusabb): olyan játékszabályok együtteseként írja le a mű-
fajt, amely a szövegek megközelítéséhez nyújt tájékozódást az olvasónak, ezáltal 
biztosítva a szövegek érthetőségét. (182.) 

3.3. Referencia, mimézis, stílus 

A világ címet viselő, harmadik fejezet a referencia és a mimézis kérdéseit kívánja 
felülvizsgálni. A szerző szerint ugyanis a mimézis válsága a humanizmus válsága: 
az irodalomelmélet odáig jutott a fogalom diszkreditálásában, hogy végül a szö-
veg autoreferencialitását a dogma rangjára emelte. A referencialitás elutasítása az 
absztrakt festészet modelljén nyugvó modern esztétikát jellemezte, amely azon-
ban a mimézis idealista felfogása ellen küzdött. Az irodalomelmélet referenciát 
diszkreditáló elképzeléseinek végletét Barthes Reffet de réel (1968) című tanulmányá-
ban mutatja ki, amely amellett érvel, hogy a referens tulajdonképpen a szemiózis 
terméke, és nem előzetes, szövegen kívüli adottság. Compagnon - Christopher 
Prendergast nézeteire12 támaszkodva - e felfogás hibáit azzal az érvvel cáfolja, 
hogy a referencialitás illúziójának leleplezése igazából a valóság nevében történik, 

2 Vö. Christopher PRF.NDERC.AST: The Order of Mimesis: Balzac, Stendhal, Nerval, Flaubert. Cambridge 
UR Cambridge, 1986. 
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és a referencia lehető legsommásabb elméletét igyekszik elfogadtatni az olvasó-
val. A referencia kiküszöbölésére törekvő elmélet csúsztatása a nyelv önkényessé-
gére vonatkozó saussure-i tétel félreértésén alapul: az elmélet ugyanis a nyelv for-
mális rendszerét vetíti ki a világra, amelyet egy a priori nyelvi séma szerint szervez 
meg. Ebből a szempontból tehát Barthes hibája az, hogy a nyelvi jel önkényes jel-
legének tézisét jogtalanul terjesztette ki az egész nyelv rendszerére, ezáltal pedig 
a beszéd irrealizmusát állította. 

Csakhogy nyelv és gondolkodás egységének tételéből még nem következtethe-
tünk automatikusan a beszéd önkényes jellegére: egy ilyen ugrás éppen a mimé-
zis fogalmának félreértésére enged következtetni. Compagnon ezen a ponton a 
mimézis újraértékelésének két mérsékelt állomását idézi fel. A kritika anatómiájá-
ban Northrop Frye a mimézist úgy próbálja megszabadítani a másolat vizuális mo-
delljétől, hogy összefüggésbe állítja a Poétika három másik fogalmával: a müthosz 
szempontjából a történetviszonyok felállítása, a dianoia felől a szemantikai és szim-
bolikus rend megteremtése, az anagóriszisz felől pedig a helyzetfelismerés, a szi-
tuáció megértése lesz a mimézis szerepe. Ricoeur az Idő és elbeszélésben a mimézis 
dinamikus jellegét és rétegzettségét mutatja ki: az előzetes világmegértés funkció-
ját elkülöníti a teremtő utánzás tevékenységtől és a mű befogadásától mint appli-
katív aktivitástól. Ricoeurnél mindez az idő és az elbeszélés közötti viszony artiku-
lációjaként, az idótapasztalásnak a cselekményszövés általi refigurációjaként megy 
végbe, amely során a mű nem csupán a kommunikáció, hanem a referencia terü-
letére is belép. Compagnon azonban mindkét állásfoglalást eklektikusnak, öku-
menikusnak, azaz erőtlennek ítéli, mivel a mimézist főként a cselekményszövésen 
belüli jelentésteli egységek létrehozásaként azonosítják. Szerinte leginkább Terence 
Cave küszöbölte ki Frye vag)' Ricoeur koncepcióinak fogyatékosságait, hiszen a mi-
mézis heurisztikus értékét azáltal domborította ki, hogy nem tette függővé az el-
beszélés modelljétől.13 Thomas Pavel pedig a lehetséges világok jelentéstanának 
keretei között haladja meg a mimézis festészeti modelljéből adódó problémafel-
vetést, és felveti a referencia újragondolásának problémáját.14 Compagnon értel-
mezése szerint a referencia csak addig működik a lehetséges világokban, ameddig 
azok összeférhetők maradnak a való világgal, ennek az összeférhetőségnek pedig 
verifikálható kritériumai vannak. 

Compagnon tehát puszta mítosznak, ábrándnak tekinti a referencia tagadásá-
nak elméleti igényét, amely lényegében a nyelv önkényességének félreértésén ala-
pul. A fentiekben vázolt problémafelvetéshez kapcsolódik Л stílus című fejezet is, 
amennyiben nyelv és gondolkodás viszonyának pontosítására fut ki. Köztudott, 
hog)' a klasszikus retorika 19. századi megszűnése után a stílus képezte a szöveg-
nyelvészeti vizsgálódások célpontját, egészen addig, amíg az elmélet be nem jelen-

13 Vö. Terence C A V E : Recognitions: A Study in Pbetics. Clarendon Press, Oxford, 1988. 
14 Vö. Thomas PAVEL: Fictional Worlds. Harvard UP Cambridge, 1986. Compagnon A kötet francia vál-

tozatát idézi: Univers de la fiction. Seuil, Paris, 1988. 
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tette a stílus halálát. A stílus azonban egy igen összetett fogalom, hiszen egyaránt 
jelölhet egyediséget és osztályhoz tartozást, normát, eltérést vagy díszt. E stílus-
fogalmak axiómája mindazonáltal az, hogy ugyanazt a dolgot többféleképpen is ki 
lehet fejezni, a stílus tehát rokonértelműséget feltételez. Erre alapozva Compagnon 
úgy véli, hogy a stílus elmélet általi lejáratása igazából nyelv és gondolkodás ket-
tősségének cáfolatával, valamint a rokonértelműség jelentéstani elvének elvetésével 
jár együtt. (195.) Riffaterre például Critéres pour Vanalyse du style című tanulmá-
nyában a stílust olyan emfázisként, pótlékként határozza meg, amely a kognitív ér-
telemhez adódik. Riffaterre meghatározása úgy próbálja elkerülni a rokonértel-
műségtől, azaz valamely in absentia viszonytól való függőséget, hogy a stílust in 
presentia viszony jelöli, amit később agrammatikalitásnak keresztel. 

Az eltérésként felfogott stílussal és a rokonértelműség tagadásával Compagnon 
a stílus mint művelődés, világkép és gondolkodás fogalmait állítja szembe. A stí-
lus e „visszatérésének" alátámasztása érdekében Nelson Goodmanre hivatkozik, 
aki szerint a rokonértelműség korántsem nélkülözhetetlen a stílus létezéséhez: ez 
utóbbinak ugyanis nem az az előfeltétele, hogy pontosan ugyanazt a dolgot kü-
lönbözőképpen mondhassuk, hanem az, hogy amit elmondunk, változhassék.15 

Ez a koncepció nem szünteti meg a tárgy és stílus eltérését, csupán azzal a kiegyen-
súlyozott pontosítással igyekszik megkerülni a rokonértelműséget, hogy „elég 
sokféleképpen mondható majdnem ugyanaz a dolog". (219.) Az analitikus filozófia 
hatására Compagnon tehát elkülöníti egymástól a beszéd tárgyát és a beszéd mo-
dalitását, és ezáltal inkább a stílus idiolektusként, formális változatként és válasz-
tásként felfogott fogalmait részesíti előnyben. Úgy tűnik, a stílus a compagnoni 
elmélet olyan kiszögellési pontja, amely a leginkább eltér az irodalmi értékelésnek 
mint kanonikus döntések láncolatának vagy a műfajnak mint a befogadás normatív 
kategóriájának a felfogásaitól. 

4. Következtetések helyett 

A fentiebbiekben vázolt gondolatmenetből talán az is kiderülhetett, hogy Az elmé-
let démonának módszere nem a konkrét, szövegszintű olvasásban áll, hanem az egy-
másnak ellentmondó érvrendszerek felvázolásában, majd ezeknek a szempontok-
nak a nivellálásában, összebékítésében. Ez gyakran olyan viszonylagosítással já r 
együtt, amely mindkét szemben álló nézőpont érvénytelenítése. Ez az eljárás gyak-
ran triviális következtetések levonásáig jut el, amelyek nem az egyes elméleti követ-
keztetések kontextusának körüljárására, heurisztikus potenciáljának kitermelésére 
fókuszálnak. A fentiekkel összefüggésben azt is meg kell említeni, hogy Compagnon 
argumentációja gyakran támaszkodik elméleti viták összeférhetetlen téziseinek fel-
idézésére, ahelyett, hogy az egyes módszerek, irányzatok konkrét szövegelemzései-
nek hozadékát, retorikai mozgását kísérné figyelemmel. Hogy csak a hatvanas évek-

15 Nelson GOODMAN: „The Status of Style." In Ways of Worldmaking. Hackett, Indianapolis, 1978. 23-40. 
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beli Barthes-Picard-vita példáját említsük,16 amelyen keresztül a szerzői szándék 
és az olvasói önkény végleteit kívánja bemutatni. Compagnon Picard bírálatát an-
nak ellenére sem tekinti jogtalannak, hogy megjegyzi, Picard a pozitivizmus állás-
pontját képviselte, amikor az irodalmi mű „akaratlagos és világos szándékának" 
mellőzését vetette Barthes szemére (de ehhez hasonló a Derrida-Searle- vagy a 
Gadamer-Hirsch-vita ismertetésének logikája is). 

Mint láthattuk, a könyvben megidézett viták kísértetiesen hasonlítanak a ha-
zai irodalomtudomány utóbbi évtizedbeli „csatározásaihoz", mindazonáltal óva-
kodnunk kell a külföldi irányzatokhoz való elhamarkodott hasonlításoktól, hiszen 
ez utóbbiak egészen más tudománytörténeti kontextusokban és kulturális hagyo-
mányokban zajlottak le. A szerző által megidézett viták ugyanis inkább az elmé-
let „előtti" felfogásoknak az elmélettel szembeni támadásait elevenítik fel, holott 
talán gyümölcsözőbb lett volna olyan elméleten „belüli" viták felidézése, amelyek 
megszüntethették volna az elmélet monolit diskuizusként való felfogását. Hogy 
csak néhányat említsünk, a teljesség igénye nélkül: a Gadamer-Betti-vita felidé-
zése például a megértés történetiségének és az applikáció fogalmainak az össze-
függéseit,17 az Eco-Rorty-Culler-vita pedig az értelmezés határainak megvoná-
sát pontosíthatná;18 a Paul de Man-Barthes-vita a referencialitás kérdéskörének 
radikális, mindennemű metakritikát megkérdőjelező felvetését exponálhatná.19 

Továbbá az olyan elmélet „utáni" viták, álláspontok felvázolása is produktív lehetett 
volna, amelyek immár nem egy mechanisztikus determináció alapállásából vetik 
fel az irodalom bel- és külpolitikájának viszonyát. Gondolhatnánk itt például a kö-
vetkezőkre: Montrose-nak a Hillis Miller felvetéseit megkérdőjelező álláspontjára, 
amely azzal érvel, hogy Miller polarizálja a nyelvit és a társadalmit;20 a Greenblatt-
féle kulturális poétikára és a történelem textualizációjára;21 a bourdieu-i mezó-

16
 A vitára Roland BARTHES Sur Racine ( 1 9 6 3 ) című könyve kapcsán került sor, amelyet Raymond 

PICARD Nouvelle Critique ou nouvelle imposture ( 1 9 6 5 ) című írásában élesen bírált; erre írta válaszként 
BARTHES Critique et vérité ( 1 9 6 6 ) című cikkét. 

17 Az olasz hermeneuta álláspontját vö. Emilio B E T T I : A hermeneutika mint a szellemtudományok általános 
módszertana. Fordította BONYHAI Gábor. Athenaeum 1992/2. 3-52. A vitáról szóló magyar nyelvű 
összefoglalót vö. KELEMEN János: Az olasz hermeneutika Crocetól Ecóig. Kávé, Budapest, 1998. 52-73. 

18 A vita magyar nyelvű összefoglalását vö. a Helikon 2001/4-es, Az interpretáció érvényességét vizsgáló 
tematikus számában (szerk. KAPPANYOS András). 

19 Vö. de Man megfontolandó kijelentését: „Barthes általunk is elsajátítandó lényegi belátása nem ar-
ra vonatkozik, hogy az irodalomnak nincsen referenciális funkciója, hanem arra, hogy semmilyen 
»végső« referenciát sem tudunk megragadni, így a kritika nyelvének racionalitása fenyegetett és 
problematikus." Paul de M A N : Roland Barthes és a strukturalizmus határai. Fordította GULYÁS Péter. 
Helikon 2006/1-2. 39. A vita rövid magyar nyelvű összefoglalása FOC.ARASI György tanulmányában 
olvasható: „Materializmus és historizmus - a romantika diskurzusában." In FOGARASI György-MÜLLNER 
András: Rátévedések. Ictus, Szeged, 1998. 21-27. 

2 0 Vö. Louis A. M O N T R O S E : A reneszánsz mint hivatás. A kultúra poétikája és politikája. Fordította B A C I 

Zsolt. Helikon 1998/1-2. (Az újhistorizmus) 110-132. 
21 Vö. Stephen GREENBLATT: Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance 

England. University of California Press, Berkley-Los Angeles, 1988; a bevezetőt magyarul vö. „ A tár-
sadalmi energia áramlása." Fordította BOCSOR Péter. In Testes könyv /. Ictus, Szeged, 1996. 355-372. 
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elméletre;22 az antropológiai nézőpont irodalomtudományi hozadékaira;23 a rend-
szer- és kommunikációelmélet irodalomtörténeti implikációira24 stb. 

Az újhistorizmus, a kultúratudomány vagy a medialitás elméleteivel ellentét-
ben Compagnon nem javasol alternatív irodalomértési módokat, megelégszik az 
elmélet nulla fokának beállítási kísérletével. Noha a könyv következtetéseit tar-
talmazó zárófejezetében is azt állítja, az elméletet komolyan kell venni, azaz saját 
mércéjével kell mérni, megfigyelhettük, hogy ez az előfeltevés nem (vagy csak bi-
zonyos torzítások árán) érvényesül az érvelés során. Ez a módszertani szempont 
egyébként folytatni tűnik azt az esztétikai ideológiát, amely alapján kizárólag az 
önmagát csak önnön szempontjai szerint mérlegelő, integratív irodalom- és mű-
értés lehet képes adekvát absztrakciós szinten megragadni az esztétikai élmény 
magáért-valóságát. Végezetül meg kell jegyezni, hogy sem a nyelv, sem a társada-
lom szempontjai nem kapnak kitüntetett szerepet ebben az elméleti számvetésben: 
talán azt is megkockáztathatnánk, hogy Az elmélet démona nem lép túl az „elméleti 
fordulat" korai fázisának horizontján, inkább az abban való rendteremtés lehető-
sége foglalkoztatja, ami az apóriák felszámolásának, a paradoxonok kiküszöbölé-
sének, tehát az elmélet mérséklésének, megszüntetve megőrzésének diszkrét de-
rűjétjelöli . 

2 2 Vö. Pierre B O U R D I E U : l-es régles de Tart. Genese et structure du champ littéraire. Seuil, Paris, 1992. 
2 3 Vö. Doris BACHMANN-MEDICK (Hg.): Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der Literaturwissen-

schaft. Fischer, Frankfurt/Main, 1996. 
2 4 Vö. Hans-Ulrich GUMBRECM-Ursu la L I N K - H E E R (Hg.): Epochenschwellen und Epochenstrukturen im 

Diskurs der Literatur- und Sprachhistoire. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1985; illetve Hans-Ulrich 
G U M B R E C H T - K . Ludwig PFEIFFER (Hg.): Materialität der Kommunikation, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 
1988. 



Angyalosi Gergely 

A POLITIKUS HATTYÚ 

- Sári B. László: A „hattyú" és a „görény". Kritikai vázlatok irodalomra és politikára. 
Kalligram, Pozsony, 2006. 296 lap -

Sári B. László könyvét olvasva a szerző „beszédmódja" fogott meg elsősorban 
(hogy ezt a nála is sűrűn előforduló kifejezést alkalmazzam). Pontosabban a be-
szédmód személyessége, amely egy világlátás premisszáinak nyílt és egyértelmű 
vállalásával párosul. Ez egyben azt is jelenti, hogy Sári nem védi magát, nem vo-
nul az elmélet és a neopozitivista tényhalmozás kettős fedezékébe. Sarkosan, ta-
pintatoskodás vagy taktikázás nélkül fogalmazza meg a véleményét, és minden 
esetben kiteregeti a kártyáit. Ez az értekezői magatartás megkönnyíti a recenzens 
helyzetét, s egyben arra kötelezi, hogy elismerését és kételyeit hasonló nyíltság-
gal fogalmazza meg. A könyv négy, egymástól tematikailag erősen eltérő részre 
oszlik. Az egyes fejezeteket az köti össze, hogy valamivel összefüggésben, valami-
lyen formában mindegyik felveti az irodalom és a politika közötti kapcsolatok le-
írhatóságának kérdését. Már itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az irányult-
ság fehér hollónak számít a magyar irodalomtudományban; különösen annak a 
tudósgenerációnak a köreiben, amelyhez a szerző is tartozik. Természetesen tud-
nánk sorolni olyan írásokat vagy akár egész köteteket, amelyek az elmúlt fél év-
század irodalompolitikáját érintették, vagy egyenesen azzal foglalkoztak. (Ezekre 
Sári László rendszeresen hivatkozik is.) De olyan tanulmányról, amelynek a szem-
léletmódja az övéhez hasonló lenne, nincsen tudomásom. Mi hát ennek a szemlé-
letmódnak a lényege? Mindenekelőtt az, hogy a politika fogalmának többféle je-
lentéstartományát mozgósítja. Ez a jelentéstartomány szó szoros értelmében vett 
politikai viszonyoktól egy konkrét irodalmi műben megjelenő interperszonális 
kapcsolatrendszerekig, sőt retorikai stratégiákig terjed, és magában foglalja a ne-
mek közötti viszonyok reprezentációinak elemzését éppúgy, mint a kritikai meg-
közelítésmódok politikai mérlegelését. Mindehhez persze felül kell bírálnia Illyés 
nevezetes „hattyú-görény" metaforáját; kimutatja ugyanis, hogy a „szennyes" po-
litika ilyetén elkülönítése a „tiszta" és ab ovo etikus irodalomtól voltaképpen maga 
is irodalompolitikai álláspont. Az az óhaj rejtőzik mögötte, hogy a politika a lehe-
tő legnagyobb mértékben „hagyja békén" az irodalmat (miközben - teszem hozzá 
a jelenlegi helyzetre vonatkoztatva - elváratik tőle, hogy közpénzből biztosítsa 
fennmaradásának anyagi feltételeit). Ennek fejében viszont az irodalom mint po-
litikától érintetlen tevékenység határozza meg önmagát, nem avatkozik a politika 



3 6 4 Angyalosi Gergely 

„köreibe". Természetesen ennek a metaforának több jelentésszintje van, ezt Sári 
is pontosan tudja; a problémát abban látja, hogy ezek a jelentésszintek ellenőri-
zetlenül keverednek, különböző kontextusokban felcserélődnek. Ez azt az illúziót 
táplálja, hogy létezik politikamentes művészet, ezen belül pedig politikától füg-
getlen irodalom. 

A szerző többször is hangsúlyozza, hogy szűkebben vett szakterülete az angol-
szász kultúrához köti. Ez segítségére van abban, hogy pontosan megkülönböztesse 
azt, amit nálunk „irodalompolitikának", illetve amit angolul „politics of literature"-
nek hívnak. Mindkét szemantikai szférát érintik elemzései, ám úgy tartanak kap-
csolatot egymással, hogy egy pillanatig sem mosódnak össze. A magam részéről 
alkalmazhatónak és termékenynek tartom azt a szempontot, hogy a politikát a 
legtágabb értelemben a „megszólalás" (így többek között az irodalmi megszóla-
lás) „keretfeltételeinek" összességeként határozza meg. Ezzel ugyanis pontosan 
kifejezi azt a véleményét, hogy nem létezik a „tiszta" irodalmiságnak olyan szintje, 
amelyet valamilyen módon ne befolyásolna a politika, helyesebben: ahol ne lenne 
jelen a politika valamilyen vetületben. Ezzel összefüggésben joggal figyelmeztet 
arra, hogy intézményi háttér nélkül az irodalom irodaimisága „egyszerűen nem 
létezik", ami szerénységre kell, hogy intse a legkülönfélébb esztétista álláspontok 
hirdetőit. Utal arra is, hogy könyve mintegy annak a folyamatnak a kritikájaként 
fogható fel, amely folyamat a magyar irodalomtudományban a nyolcvanas évek-
ben vált erőteljesebbé. Ezt Sári úgy fogalmazza meg, hogy „a szép a nyolcvanas 
évektől (de a rendszerváltás után mindenképp) érdek nélkül kell, hogy tessen". 
Nos, ha tovább akarnánk vinni ezt a polemikusán ironizáló megállapítást, akkor 
azt mondhatnánk, hogy a szerző arról kíván meggyőzni bennünket, hogy az érdek 
igen is lehet integráns része az irodalmi „szépségnek". Vagyis, hogy a politikai 
- s ezzel párhuzamosan az etikai - szempontokat nem száműzni kell az irodalmi 
diskurzus legkülönfélébb szintjeiről, hanem éppen ellenkezőleg, folyamatosan és 
rugalmasan számot kell vetni velük. Nos, függetlenül attól, hogy miképpen érté-
kelem Sárinak a nyolcvanas-kilencvenes évekre és a kanti alapozású esztétikákra 
irányuló iróniáját, megközelítésmódja ezen az általánossági szinten elfogadható 
számomra. 

Sári pontosan tudja, hogy a politika mint az irodalmi megszólalás általános ke-
retfeltétele és, mondjuk, a referencialitás és a figurativitás de Mannái elemzett 
felfogása közötti összefüggések finom hálózatának kidolgozása rendkívül bonyolult 
és óriási nehézségekbe ütköző feladat. Sári korrekt módon rekonstruálja de Man 
álláspontját; nagyon helyesen, abból indul ki, hogy az olvasás „etikaisága" nem 
feltétlenül jelent „etikusságot". Minden olvasás etikai, még ha nem is tud erről, 
vagy nem is vállalja; ez azonban távolról sem jelent valamif éle, a szöveg nyelviségét 
megerőszakoló, kívülről rávetített „moralizálást", amely idegen lenne az irodalmi-
ság „lényegétől". Sárinak azonban vitája is van de Mannal. Egyáltalán nem pártol-
ja az utóbbinak azt a felfogását, mely szerint „a retorikai transzformációk rendsze-
re független a referencialitás működésétől", hogy tehát olvasás közben az „ember" 
„arra gondol, amire csak akar - csak vállalja a következményeket". A belga-ameri-
kai tudós munkásságát nem abban az irányban kívánja továbbgondolni, amelyet 
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„az olvasás lehetetlenségének dekonstrukciós allegóriájaként" említ, hanem az 
„olvasatot egyáltalán lehetővé tevő textuális és kontextuális tényezők" keretein be-
lül szeretné feltenni a maga „referencialitásra, politikumra és az etikára" vonatko-
zó kérdéseit. Az ötödik pecsét kapcsán lényegében már belefog abba a vitába, amelyet 
végül a harmadik fejezetben folytat le Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténetével, 
illetve „iskolájának" szemléletmódjával. Nem tudja elfogadni, hogy Kulcsár iro-
dalomtörténetében „az irodalom funkciói közötti hierarchiában nem jár túl jól a 
politikai, a szociológiai és az ideológiai, mert az esztétikainak olyannyira aláren-
delődik referenciális mivoltánál fogva, hogy magát a regényről való beszédet is 
elvágja". Ebben kétségkívül igaza van; viszont feleslegen toldja meg ezt az állítást 
azzal a kijelentéssel, hogy az „esztétikai érték" Kulcsár Szabónál hasonló struktu-
rális szerepet játszik, mint a „szocialista államiság" humanisztikus természetének 
kiemelése a hatvanas évek hivatalos kritikájában. A probléma ugyanis nem az, 
hogy egy irodalomtörténésznek van egy kiemelt szempontja, amely egyben érték-
kritérium (ez elmondható Sári munkájáról is), hanem annak az elvi kérdésnek a 
reflektálatlansága, hogy létezik-e vegytiszta esztétikai érték? Jómagam a szerzővel 
egyetértve úgy vélem, hogy nem létezik. Ezzel a megállapítással azonban még ko-
rántsem tisztáztuk magát a problémát. 

Néha az az érzésünk támadhat, hogy Sári túl sok mindenre alkalmazza a „re-
ferencialitás" szót. Etikai vonatkozásban én sokkal óvatosabb lennék a helyében. 
Mert ugyan mit jelent az, hogy a Kovács nevű szereplő esetében a haldokló po-
fonvágása lenne a „tiszta referencialitás", amely aktus bekövetkezését a szereplő 
morális meggyőződése akadályozza meg? Mit nyerünk itt a „referencialitás" szóval? 
Majd azt írja Sári, hogy a próbatétel-szituáció felborítja „az erkölcsi allegória és 
a referencialitás hierarchiáját". De hát miféle hierarchiáról van szó? Ki állapítja 
meg ezt a hierarchiát? Kovács a pofonnal megmenthetné az életét, ez, úgymond, 
„józan eszű" cselekedet volna; ezek szerint a „józan eszű" megoldás magától érte-
tődően foglalná el a magasabb pozíciót valamilyen „természetes" hierarchiában? 
Sári érzésem szerint túl komolyan veszi az általam egyébként tisztelt Hillis Miller 
által leírt csacskaságot, miszerint az igaz és a hamis kategóriái sohasem egyeztet-
hetők össze a helyes és helytelen kategóriáival. (Ami ráadásul de Man nézeteinek 
túlinterpretálása is.) Egy darabig mintha egyetértene ezzel az állítással, később 
aztán - szerencsére - eltávolodik tőle. Itt maga is megjegyzi, hogy Miller „többet 
mond", mint de Man, s kifejti, hogy egy választás lehet helyes, ugyanakkor nem 
igaz, mert nem hiteles. Ebből a gondolatmenetből azonban az is következik, hogy 
egy helyes választás, amely ugyanakkor hiteles (mert lássuk be, azért ilyenek is 
vannak) egyben igaz is, tehát borul az egész Miller-féle séma. Ez az igaz-hamis, 
helyes-helytelen problematika egyébként más szinteken is zavart okoz, mint azt 
másutt Sári is kifejti. Alkalmazza a „valid interpretation", vagyis az érvényes értel-
mezés újkritikus terminusát is, bár nem említi, hogy akár több is lehet belőle. 
„Mint arra már utaltam korábban - írja - , a dekonstrukciót nem érdeklik a he-
lyesség [right] és a helytelenség [wrong] etikai kategóriái, sokkal inkább a szöveg 
'igaz(i)' [true] vagy leginkább 'hamis' [false] retorikai működésmódjaira figyel." 
A gondok száma viszont így nem csökken, hiszen az előző mondatból azt tudtuk 
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meg, hogy a dekonstruktőrök néha mégis használják a „helyes" és „helytelen" ki-
fejezéseket, de legfeljebb csak „negatív etikai értelemben". Van-e olyan érvényes 
olvasat, amely egyben igaz és helyes is? A disszertáció jóhiszemű olvasójának 
ezen a ponton az a benyomása támad, hogy ebben a fogalmi katyvaszban egysze-
rűen lehetetlen rendet tenni. Erről persze nem Sári tehet elsősorban, de ha már 
beemelte gondolatmenetébe ezt a problémahalmazt, elvárható lett volna tőle egy 
alaposabb tisztázási kísérlet. 

A nemi szerepek kontextusának szempontja nagyon is jogosan jelenik meg a 
könyvben. Különösen tanulságos és jó megfigyelésekben gazdag a „Testpolitika" 
című rész és mindenekelőtt az Ottlik-elemzés. Nagyon érdekes megjegyzése Sári-
nak, hogy a nyolcvanas években a megszilárduló irodalmi kánon szerzőinek jó ré-
sze „az Iskola a határon személyes viszonyainak mintájára képzelte el az irodalmi 
közélet szereplői között kialakult kapcsolatokat", s hogy ez a viszony passzív szoli-
daritásnak lenne nevezhető. Nem egészen világos ugyan számomra, hogy mit je-
lent ebben az esetben a „passzív" jelző, de az állítás igazságtartalmát néhány író 
esetében valóban nem vitatnám el. (Őszintén bevallom, hogy ez számomra a kul-
tuszképződés egyik ellenszenves velejárója.) Sárinak vitája van velem kultusz-
ügyben. Szerinte élesen szembeállítom a kultuszt és a művet, ami naivitás, mert 
nem lehet „teljes mértékben" megtisztítani a szöveget a kultusz befolyásától. Kiss 
Gáborral látszik egyetérteni, akitől azt az állítást idézi, hogy Ottlik-ügyben állás-
pontjától függetlenül mindenki „kegyeleti alapon" érvel. Magam sem hiszek a 
„tiszta szöveg" létezésében; az irodalmi művek nem függetleníthetőek értelmezé-
seiktől, s amennyiben a kultusz értelmezés, a kultusztól sem. A kultuszkutatást 
sem becsülöm le. Am amikor egy irodalomtörténész végiggondolja a kultuszkép-
ződés folyamatát, kényszerűen meg kell különböztetnie az adott szöveg értelmezé-
sekor a kultusz kiépülését szolgáló, illetve attól független szinteket és stratégiákat. 
Tehát mégiscsak tételeznie kell az „alapszövegnek" valamilyen fogalmát, máskü-
lönben a kultusz is megközelíthetetlen marad számára. Sári sem véletlenül fogal-
maz úgy, hogy „teljesen" nem tudjuk a szöveg értelmezéseit a kultusztól „megtisz-
títani", vagyis feltételezi, hogy ez. a megtisztítási művelet bizonyos fokig lehetséges, 
csak nem végezhető el száz százalékosan. Egyébként nem hiszem, hogy magam is 
valamiféle kultusz szószólójává váltam volna akkor, amikor az Ottlik személyével 
és művével való visszaélésről beszéltem. Ha az ember egy kultuszt óhajt bírálni, ter-
mészetesen reagálnia kell annak implicit állításaira, s ezzel vele egy nyelvjátékba 
keiül. De én a „visszaélés" szót nem elsősorban etikai vagy „kegyeleti" kritikának 
szántam, hanem a szerintem megalapozhatatlan interpretációk ellen óhajtottam 
tiltakozni vele. Nincs kifogásom Sári László javaslata ellen, nevezetesen, hogy a 
kultusz által a szövegből kiemelt értékszempontokat „szembesítsük" a szöveggel 
úgy, hogy közben figyelembe vesszük a többszörös történelmi kontextust. Ez igen 
érdekes kutatási terület lehet, de talán egyetértünk abban, hogy a szövegeket nem 
csupán a körülöttük képződött kultuszból kiindulva lehet tanulmányozni. Másfelől 
az Ottlik-kultuszban éppen a kiemelt „értékszempontokat" találtam ellenszenves-
nek a magam részéről, s az igazat megvallva, ezeknek a termékenységét ma sem 
látom. Annak idején, többek között a Buda kapcsán igyekeztem világosan megfő-
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galmazni, miben is áll szerintem az interpretatív „visszaélés". Összefoglalva a vitát: 
a kultuszt, ha van, szerintem is együtt kell elemezni a szöveggel, de módom kell, 
hogy legyen a kettő megkülönböztetésére is, valamint a kultusztól való elhatáro-
lódásra. Talán ebben egyetértünk Sári Lászlóval. 

Nagyon érdekes kísérletnek tartom a „homoszocialitás" kategóriájának beve-
zetését a regény értelmezésébe. Nem csupán azért, mert Sári László meggyő-
zően mutatja be ennek a terminusnak a használhatóságát, hanem azért is, mert 
a segítségével kommentálhatóvá válik a homoszexualitás verbális tabu-jellege az 
Ottlik-művekben. A dolgozatnak a homoszocialitásra, az érzékiségre és a „passzív 
szolidaritásra" vonatkozó részei komoly nyereségei az Ottlik-irodalomnak. Sári a 
kanonizációs stratégiák elemzésekor is komoly szerepet juttat a homoszociális vi-
szonyoknak, s elemzéséből az derül ki, hogy a homoszocialitás elválaszthatatlan 
bizonyos konzervatív értékektől, amelyeket a disszertáns egyértelműen elutasít. 
Fejtegetése meggyőző, mégis feltenném (igen halkan, mert nem értek hozzá) azt 
a kérdést, hogy vajon nem lehet-e a terminust értékmentesebben használni? Vagyis 
szükségszerű-e, hogy a homoszocialitás kizárólagos tekintélyelvűséggel és konzer-
vatív értékek képviseletével jár jon együtt? Kiválónak tartom a passzív szolidaritás 
jelentésének történeti változásaira, vagyis az Ottlik-jelenség „történelmi értékelé-
sére" tett javaslatát. Itt világlik ki, hogy a homoszocialitás vizsgálata voltaképpen 
dekonstruktiv olvasatot eredményezett. Méghozzá nem csak az Iskola narratív 
„vakfoltjának" feltárásával, hanem kritikatörténeti vonatkozásban is, amennyiben 
rámutat Szabó Magda Abigél című regényének „figyelmen kívül hagyására", s an-
nak lehetséges okaira. 

Kulcsár Szabó irodalomtörténetének bírálatával szintén fontos munkát végzett 
el a szerző bizonyos kérdések tisztázhatósága érdekében. Ebben a fejezetben is ab-
ból indul ki, hogy a politika „az irodalmi megnyilatkozás feltételrendszere". Kriti-
kájának középpontjában az a meggyőződés áll, hogy Kulcsár Szabó tévesen já r el, 
amikor leválasztja az irodalmi folyamatokat a történelmi kontextusról. Ehhez felül 
kell bírálnia a szerves fejlődés tételét, amelyet az irodalomtörténész véleményem 
szerint kritika nélkül vesz át Horváth Jánostól, hogy segítségével kialakíthassa az 
1945 utáni „megszakított folytonosságról" szóló koncepcióját. Erre a konceptuá-
lis talajra építi Kulcsár Szabó azt a feltételezését, hogy 1945 után nem irodalmi 
korszakfordulóról, hanem megszakított fejlődésfolyamatról kell beszélnünk. Sári 
gondosan feldolgozta a munkára vonatkozó kritikákat, s egy részükkel egybehang-
zóan megállapítja, hogy Kulcsár Szabó nem csupán a szerves fejlődés és a korszak-
forduló fogalmát nem tisztázza kellőképpen, hanem következetlen az irodalom és 
az „életvilág" közötti kölcsönhatás leírhatóságának kérdésében is. Egyetértek az-
zal az elvi megállapításával, hogy a poétikai megformáltság nyelvi valósága nem 
a „világszerű" valóság létével áll szemben, „hanem ennek normatív [...] szöve-
gekben testet öltő" „fikciójával". Sári a korszerűség-fogalom irodalomtörténeti 
alkalmazhatóságának problémáját körüljárva világít rá arra, hogy Kulcsár Szabó 
„az irodalom történetisége mellett az általa érvényesített elméleti szempontok 
történetiségével és saját szerepével sem számol el maradéktalanul". így lehetsé-
ges szerinte, hogy az érvényesített értékkritériumok („irodalmiság", „szövegsze-
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rűség") közé beilleszti a korszerű „világirodalmi formákhoz" való viszonyítás szem-
pontját is. A világirodalmi forma egyben világirodalmi norma is Kulcsár Szabónál; 
érdekes, hogy Sári László nem kérdez rá arra, hogy ezt a „forma-normát" ugyan 
miféle instancia rögzíti oly sziklaszilárd bizonyossággal? Kissé módosított formá-
ban megismétli viszont azt az általam fentebb már bírált párhuzamot, miszerint 
Kulcsár Szabónál a világirodalmi forma ugyanazt a szerepet játssza, mint valami-
kor „a szocialista realizmussal, a pártossággal és a népiséggel kapcsolatos elvárá-
sok". Felvetődhet a kérdés, vajon Sári László milyen viszonyítási pontot választana 
egy hasonló irodalomtörténeti munka megírásakor? Például milyen kritériumok 
alapján írna le egy „irodalmi korszakfordulót"? Meggyőzően érvel amellett, hogy 
a politikai kontextus igenis hatást gyakorol az irodalomra, de aligha fogadná el, 
hogy az irodalmi „paradigmaváltásokat" ismét csak politikai dátumokhoz kössük. 
Milyen egyéb szempontokkal dolgozna tehát? Ezt a kérdést akkor sem kerülhetjük 
meg, ha egyetértünk vele abban, hogy egyetlen szereő, egységes szempontrend-
szer alapján ma aligha írhat irodalomtörténetet, s hogy manapság az ilyesmi csak 
kollektív munka terméke lehet, amelynek módszertana még tisztázatlan. 

Ennek a tisztázatlanságnak, a vitatott kérdések erővonalainak analízisére vállal-
kozik az ún. „kritika-vita" feldolgozása során. Rendkívül aprólékos, érveket és ellen-
érveket ütköztető kommentár ez, amelyben Sári, ahogy korábban is megszokhattuk, 
nagyon pontosan meghatározza saját álláspontját, vagy ahogyan ő maga mondja, 
saját „elfogultságait". Az irodalomtudomány és a kritikai diskurzus viszonya kö-
rül kirobbant vitát olyan pozícióküzdelmek leképeződéseként értékeli, amelyek 
végül is nem jártak az irodalom és a kritika helyzetének „radikális átgondolásá-
val". Ebben és sok részletkérdésben valószínűleg igaza van. Mindazonáltal a fejezet 
végén kissé elveti a sulykot, amikor az irodalompolitikai, az irodalmi intézmény-
rendszerrel vagy a kulturális értékrendek átalakulásával összefüggő kérdéseket 
- igaz, csak a saját szempontjából - mindenek felett állónak sejteti. Mint írja, 
„ezekhez a kérdésekhez képest a kritikai beszéd irodalomtudományhoz fűződő 
viszonya, vagy éppen a kritikai értékítéletek kulturális eszményekre történő ala-
pozása számomra éppoly lényegtelennek tűnnek most, mint hogy egy-egy szöveg 
megfelel-e az ízlésemnek, vagy sem". Ez az inkább indulatosnak, mint átgondolt-
nak látszó lezárás egyrészt azért problematikus, mert a kritikusi szakma számára 
a lehetséges diskurzusok szabályainak tisztázása akkor is fontos feladat, ha ez szer-
zőnket nem érdekli. (Amit egyébként nem hiszek.) Másrészt, például a kulturális 
értékrendek átalakulásának megítélése nehezen választható el attól a kérdéstől, 
hogy egy-egy szöveg miért, vagy miért nem felel meg „az ízlésemnek". Nem kelle-
ne átesni a ló túlsó oldalára azzal, hogy lényegtelennek nyilvánítunk olyan kérdés-
köröket, amelyeknek legalább hozzávetőleges tisztázása nélkül ugyanúgy moccan-
ni sem tudunk, mint az intézményrendszer vagy a politikai kontextus vizsgálata 
híján. Mert ne feledjük: a hattyú akarva-akaratlanul politizál ugyan, ám mégis in-
kább hattyúként érdekes; mint ahogyan a görény sem feltétlenül büdös, sőt, kife-
jezetten szép állat. 
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Tanulmány 

Ferenczi Attila 

KÉTÉRTELMŰ NARRÁCIÓ AZ AENEISÜEW 

Hiába várták a szakemberek az 1970-es, 1980-as években, hogy a következő évti-
zedekben majd nyugvópontra jutnak a Vergilius-íilológia vitái. Ha bölcsen tudták is, 
hogy hiábavaló lenne igazi konszenzusra számítani, abban azért reménykedtek, 
hogy az eltérő álláspontok közelednek annyit egymáshoz, hogy megteremtsék 
valamiféle konkrétabb Aeneis - i n te rpre tác ió lehetőségét a filológián kívüli világ 
számára is, és ne kelljen olyan általánosságokkal megelégedni, mint hogy „Vergi-
lius Aeneiséhen egyensúlyban van az árnyék és a fény, a fájdalom és az öröm, ezért 
annyira emberi, ezért annyira igaz".2 Ebben a reményükben azonban csalódniuk 
kellett: éppen az ellenkezője történt. Az Aeneis tárgya kétségtelenül a történelem 
mint absztrakció, illetve a római történelem mint konkrétum, cselekménye pedig 
az egyénnek, egyéneknek ehhez fűződő eltérő viszonyrendszeréből szövődik - ennyi 
vitán felül áll, de abban a tekintetben, bogy milyen állításokat fogalmazhatunk 
meg a szövegben megjelenő viszonyrendszerekről, olyan nagyok a különbségek, 
hogy az átfogó irodalomtörténeti méltatások mára jellegzetes módszerévé lett az 
illedelmes hallgatás. Sorra születnek az olyan /fmcis-szócikkek, irodalomtörténeti 
fejezetek, amelyek biztosítják olvasóikat a szöveg értékéről, rangjáról, fontosságá-
ról, de nem szívesen nyilatkoznak a jelentéséről.3 Ezt érezhetjük veszteségnek vagy 
a mű recepciója útjában álló nagyon komoly akadálynak, de semmiképpen sem 
csodálkozhatunk rajta. Nem szívesen nyilatkozunk arról a kérdésről, milyen az el-
beszélő viszonya főhőséhez, milyen képet rajzol az eposz a római történelemről, 

1 A tanulmány a Retorika és narráció című OTKA-kutatás keretében készült. 
2 A D A M I K Tamás: Római irodalom az aranykorban. Seneca, Pécs, 1 9 9 4 . 1 8 5 . 
3 Ez leginkább a nagy külföldi enciklopédiákra igaz. Itthon mintha nem változott volna semmi: a leg-

frissebb összefoglalás szerzője például nem beszél esztétikai értékről, csak a mű politikai „üzeneté-
ről", amely persze megfelelően triumfalista és imperiális. HAVAS László: „Római és latin irodalom." 
In Világirodalom. Szerkesztette PÁLjózsef. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2 0 0 5 . 1 5 0 - 1 5 6 . Jól mutat ja 
A probléma létezését A Világirodalmi lexikon Vergilius-szócikke is, mely KKRÉNYI Károly tollából szár-
mazik. Az eredetileg német nyelvű szöveget évekkel a mester halála után fordíttatták le a lexikon 
szerkesztői, és illesztették be a kötetbe. Kerényi igen magasra értékeli Vergilius művészi teljesítmé-
nyét, de annak lényegét kizárólag a verszenében és a költői nyelv megformálásában jelöli meg, és 
inkább nem feszegeti ajelentés kérdését. 
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hogyan lehet strukturálni az elbeszélésben megfogalmazódó rendkívül hetero-
gén, sőt gyakran egyenesen egymással szemben álló értékkategóriákat, és így to-
vább. A szakadék az álláspontok között egyre mélyül. Adam Parry korszakot nyitó 
cikkében csak arról beszélt, hogy az Augustus ideológiai céljait támogató „hivata-
los főszólam" mellett megszólal egy másik, nehezebben észrevehető, de állandóan 
hallható hang is az Aeneishen, amely a főszólamot nem mélyíti, nem aláfesti, ha-
nem dekonstruálja.4 Ennek nyomán hamarosan megfogalmazódott a leiszínen 
rendszerbarát, de „titkos üzenetét" tekintve mélyen Augustus-ellenes Aeneis teó-
riája is, míg 2001-ben a feddhetetlen szakmai hírnevű Richard Thomas egy mo-
nográfiában számolt le az olvasatok hagyományosan öröklődő és a konszenzus 
minimumát (eddig) jelentő számozásával. Vitába szállt azzal a nézettel, hogy a szö-
veg Augustus-ideológiájú olvasata joggal tarthatna igényt az „elsődleges" megje-
lölésre, míg minden más interpretáció csak másodlagos vagy „további" lehet.5 

A továbbra is zajló vitákban persze politikai nézeteikkel együtt vesznek részt a fi-
lológusok, sőt az a benyomás is indokolt lehet, hogy főként ez utóbbi játszik sze-
repet a szakmai állásfoglalásban.6 A hang mindenesetre éles vagy legalábbis sok-
kal élesebb, mint a klasszika-filológia egyéb területein megszokott. 

Ennek az immár szinte fél évszázados vitának kétségtelen haszna, hogy egyre 
több vizsgálat szól arról is, mi a szerepe ebben a feltűnő interpretációs bizonytalan-
ságban a szövegalkotás jellegzetességeinek. Milyen szöveg ez, hogyan beszéli el tár-
gyát, hogy ennyire nehéz az értelmezése? Ebben az összefüggésben a leggyakrab-
ban használt elemzői kategória az ambiguitas. Maga a latin szó „kétértelműséget" 
vagy esetleg „bizonytalanságot" jelent. Használja a retorika is lehetséges írói esz-
köz megnevezéseként a szónoki gyakorlatba illesztve. A kérdésről a Vergilius-filoló-
giában kialakult nézetek legteljesebb összefoglalásaként az Enciclopedia Vergiliana 
„ambiguitas" szócikkére szokás utalni.7 A különböző típusú kétértelműségek rend-
szerezett bemutatásából azonban az derül ki, hogy a terminus értelme szinte min-
den esetben grammatikai. Olyan konstruktumokat sorolunk ide, amelyekben 
egyes szavak, esetleg nagyobb szintaktikai egységek nyelvtani értelmezhetősége 
válik két- vagy többértelművé. Az alább következő írásban azt szeretném bemu-
tatni, hogy az ambiguitas a grammatikai szinten túl, nagyobb narratív struktúrák 
jellemzőjeként is megjelenik, és bizonyos megfontolások alapján szükségesnek 
látszik a megjelölésére használt terminológia módosítása. 

A következőkben tehát egy olyan cselekményrészletről lesz szó, amelynek pon-
tos státusát szinte lehetetlen meghatározni, mert az elbeszélő egyszerre többféle, 
az epikus tradícióban kötött, a tipológiai azonosítás célját szolgáló kódrendszert 
is alkalmaz benne. Ez a részlet az Aeneis 4. énekében szerepel, és voltaképpen 
igen egyszerű, pár szóval elmesélhető történet: Aeneas az utolsó karthágói éjsza-

4 The two voices of Virgil's Aeneid. Árion 2. 1963. 66-80. 
5 Richard T H O M A S : Virgil and the Augustan Reception. Cambridge 2 0 0 1 . A „további" olvasat utalás 

R. О. A. M. LYNE Further Voices in Virgil's Aeneid (Oxford, 1987) című könyvére. 
6 Vö. Nicholas HORSEALL: A Companion to the Study of Vergil. Leiden, 1995. 192-193. 
7 Enciclopedia Vergiliana. Róma, 1984. s.v. 
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káját már nem a szép királynő hálószobájában tölti, hanem indulásra készen a saját 
hajóján. A különfekvés oka egy indulatos szóváltás, melyre akkor került sor, ami-
kor Dido megértette a készülődés jeleiből, hogy a férfi el akarja hagyni Karthágó 
városát. A hajón töltött éjszakán megjelenik Aeneas szeme előtt Mercurius alakja, 
és arra biztatja, ne várja meg a reggelt, hanem induljon azonnal, mert a sértett 
királynő arra készül, hogy megsemmisítse a trójai hajókat. Aeneas hajlik a szóra, 
és rögtön elhagyja Karthágó kikötőjét. De lássuk magát a szöveget, amelyet kö-
zelebbről meg fogunk vizsgálni! 

Aeneas celsa in puppi iarn certus eundi 
carpebat somnos rebus iam rite paratis. 
huic se fonna dei vultu redeuntis eodem 
obtulit in somnis rursusque ita visa monere est, 
omnia Mercurio similis, vocemque coloremque 
et crines flavos et membra decora iuventa. 
'nate dea, potes hoc sub casu ducere somnos, 
пес quae te circum stent deinde pericula cernis, 
demens, пес Zephyros audis spirare secundos? 
illa dolos dirumque nefas in pectore uersat 
certa mori, uariosque irarum concitat aestus. 
non fugis hinc praeceps, dum praecipitare potestas? 
iam mare turbari trabibus saeuasque uidebis 
conlucere faces, iam fernere litora flammis, 
si te his attigerit terris Aurora morantem. 
heia age, rumpe moras, uarium et mutabile semper 
femirui.' sic fatus nocti se immiscuit atrae. 

(4, 5 5 4 - 5 7 0 . ) 

Aeneas már mindent szabályosan előkészített, és eltökélten az indulásra, magas 
hajóján aludta álmát. Megjelent ekkor neki az isten képe - úgy tűnt, ugyanazzal 
a tekintettel tér vissza hozzá, mint első látogatásakor, és álmában inti - , minden-
ben Mercuriusra hasonlított: a hangja, arcának színe, szőke haja és szép fiatal teste. 
„Istennő fia, ilyen baj fenyegetésében is képes vagy aludni? Nincs helyén az eszed? 
Nem látod, milyen veszélyek leselkednek rád körös-körül, nem hallod a kedvező 
tavaszi szél suhogását? Dido szörnyű dolgon töri titokban a fejét, hol ilyen, hol olyan 
vihart támaszt szívében a harag. Miért nem menekülsz hanyatt homlok innen, 
amíg menekülhetsz? Mindjárt megláthatod, hogy felveri a tengert evezőik csapá-
sa, és világítanak veszélyes tüzek, a parton izzik a sok fáklya, ha késlekedsz, és itt 
ér a hajnal. Gyerünk, ne légy rest: kétszínű és állhatatlan a nőcske" - szólt, és el-
enyészett alakja az éj árnyai közt. 

Az álomlátás, a hős álomlátása hagyományos része az epikus tradíciónak. A homé-
roszi eposzokban szabály szerint az álmok az istenektől erednek, és értelmezhető 
vagy értelmezésre váró üzeneteket hoznak az álmodónak. Ilyen Agamemnon ál-
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ma az Iliász negyedik énekének elején vagy Nauszkaa és Pénelopé álma az Odüsz-
szeiában, csak hogy a leghíresebbeket említsük!8 Ezek természetesen korántsem 
egyforma és azonos szerepű álomlátások: Agamemnón álmáról például határo-
zottan tudjuk, hiszen közli velünk az elbeszélő, hogy hamis, megtévesztő álom. 
Ám ez is Zeusztól származik: az istenek királya m e g akarja téveszteni a görög tá-
bor fővezérét, s ezért hazug álmot küld rá, de kétségtelen, hogy a küldő akkor is 
maga az istenség: hisz az is Zeusztól van, az álom (Iliász, 1, 63.). A homéroszi hagyo-
mány is ismeri az álomlátással kapcsolatos bizonytalanságot, de az nem az álom 
isteni eredetére, hanem a benne megfogalmazott üzenet igazságtartalmára vonat-
kozik. Ezt fejti ki az Odüsszeia sokat elemzett, híres szimbóluma az álom két kapu-
járól: a szépen megmunkált elefántcsont kapun át érkeznek a halandókhoz a meg-
tévesztő, hamis álmok, míg az igazak az igénytelen szaruból készült kapun át lépnek 
be az emberek világába (19, 560-567.).9 Vannak továbbá olyan álmok, amelyek 
az istenség akaratát, kívánságát közlik az álomlátóval konkrét felszólítás formájá-
ban - ezek a gyakoribbak - , és van jósló vagy szimbolikus álom is, amelyből hiány-
zik a hortatív elem, és a jövőt allegorikus képekben adják az á lmodó tudtára. 
A vergiliusi részlettel kapcsolatban tehát az a kérdés, hogy ilyen homéroszi típusú, 
az epikus tradícióban meggyökeresedett álomlátásról van-e szó benne, vagy olyan-
ról, amely lényegében idegen attól. A lehető legegyszerűbben feltéve a bonyolult 
konklúzióhoz vezető kérdést: vajon van-e bármi köze ennek az álomnak a meta-
fizikai világhoz, vagy csak a hős zaklatott tudata űzi játékait. 

Az első, amit meg kell állapítanunk, hogy a cselekményszövés szempontjából 
semmi szükség nem volt a részlet beiktatására, hiszen Aeneas eltökélte magát az 
indulásra (certus eundi). Ha nem lát álmot, megvárta volna a reggelt, és elbúcsú-
zott volna, vagy legalábbis megpróbálhatott volna elbúcsúzni a királynőtől. A király-
nő persze nem fogadta volna búcsúját, elfordított tekintettel kősziklaként (marpesia 
cautes) állt volna a férfi előtt, és szótlanul hagyta volna, hog)' könnyek között tá-
vozzon tőle örökre. Honnan tudhatjuk, ha egyszer nem így történt? Onnan , hogy 
az elbeszélő ezt a jelenetet is elénk tárja, csak nem itt, a negyedik könyvben, ha-
nem a hős alvilági útját elbeszélve a hatodikban, ahol még egyszer utoljára talál-
koznak az egykori szerelmesek.10 Aeneas álomlátása nem befolyásolja a hős dön-
tését, hogy elhagyja Karthágót , de nagy szerepet kap a megvalósítás módjában. 

Vergilius úgy beszéli el főhőse látomását, hogy annak természete, eredete, il-
leszkedése a történet folytatásához többféleképpen is értelmezhetővé válik. A bi-

8
 A szabály alóli kivételekről is beszámol ] . G . W E T Z E L : Qiwmodo poetae epici somnia descripserint. Diss. 
Berlin, 1931. 18. 

9
 A részlet vergiliusi változatáról legutóbb lásd V I N C E Máté: „Az álom kapuja kitárul." In A rejtélyes 
Aeneis. Szerkesztette FERENCZI Attila. FHarmattan, Budapest, 2005. 89-117. 

10 Nem szeretnék kitűzött témánktól messzire elkalandozni, de talán érdemes megjegyezni, hogy a 
6. énekben Aeneas pont úgy fogalmazza búcsúzó szavait, mintha a 4. énekben lenne, mintha nem 
venne tudomást arról, hogy az alvilágban egy halott szelleméhez beszél. A extremum fato quod te adlo-
quor hoc est (6, 466.) érv, amely arra volna hivatva, hogy megszólalásra bírja az asszonyt, Karthágót 
idézi: ott hangozhatott volna el ez a mondat, hiszen a halál utáni lehetőségekről sokkal kisebb meg-
alapozottsággal nyilatkozhat a hős, mint arról, hogy nem találkozik többé az életben a szeretett nővel. 
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zonytalanság nem abból adódik, hogy keveset közöl az olvasóval, hanem hogy túl 
sokat. Egyszerre többfajta logikai sorba is rendezhetők az események, és az elbe-
szélés ezeknek az elkülönült soroknak hívószavait egyszerre ajánlja fel az olvasó-
nak. A bizonytalanságot a következők okozzák: 

1. az isten személye 
2. a jelenés elbeszélése 
3. Dido álma 
4. Mercurius beszédének tartalma 
5. a beszédben elhangzó állítások megvalósulása. 

1. Az istenség személye 

A vizsgált részlet Mercurius eposzbéli harmadik látogatása a földön. A korábbi 
kettőnek az elbeszélése (1, 297-303.; 4, 222-279.) egymáshoz igen hasonló, jelleg-
zetes szerkezetet mutat: Mercurius megbízást kap Juppitertől, hogy ereszkedjen 
le a halandók világába, és hajtson végre egy megbízatást, vagy adjon át egy üze-
netet, és az isteni hírnök azonnal teljesíti is megbízatását. A leírás mindkét eset-
ben kitér a készülődés és az utazás bizonyos részleteire is. A minta természetesen 
itt is homéroszi. Az általunk vizsgált részletben azonban hiányoznak ezek a narra-
tív elemek. Néhányan ezt azzal magyarázzák, hogy az előző két látogatást az isten-
ség szemszögéből beszélte el a narrátor, míg ebben az esetben Aeneas szemszö-
géből látjuk az eseményeket. Ez természetesen elképzelhető, de ha elfogadjuk, 
észre kell azt is vennünk, hogy éppen akkor választ a mindentudó elbeszélő a saját-
jától különböző nézőpontot, amikor a látogatás célja és az isteni beavatkozás kon-
textusa amúgy is homályos, a közvetített üzenet pedig rendkívül ellentmondásos. 
Miért avatkozik ugyanis a cselekménybe rövid időn belül másodszor is Mercurius, 
ráadásul ezúttal látszólag saját elhatározásából, anélkül, hogy bárkitől megbízást 
kapott volna erre? 

Éjszakai látogatása ismétlés: a negyedik énekben korábban olvasható nappali lá-
togatás, epifánia ismétlése. Juppiter akkor azért küldte el hírnökét a halandó hős-
höz, hogy figyelmeztesse elfeledett küldetésére. Aeneas túlzott otthonossággal ren-
dezkedett be a királynő országában és hálószobájában: viselte a tőle kapott királyi 
jelvényeket, ellátta az uralkodók szokásos feladatait, és irányította saját népén kí-
vül a karthágóiakat is. Dido köpenyt szőtt, Aeneas építkezett. Mercurius látogatá-
sa azonban sikeresebb nem is lehetett volna: a férfinak néhány mondat elég volt, 
hogy rádöbbenjen tévedésére: nem ezt akarta, nem ezért szállt tengerre, valójában 
máshová szólítja a sorsa. Ez az epifánia emberi és isteni szándékok bonyolult össz-
játékának eredményeként történt meg: Jarbast, Dido visszautasított kérőjét és 
egyáltalán nem mellékesen Juppiter fiát sértette, hogy a trójai menekült könnyen 
és kérés nélkül megkapta azt, amit tőle megtagadtak. Megkérte hát apját, szaba-
dítsa meg ettől a szégyentől, és válassza el a szerelmeseket. Juppiter engedett a 
kérésnek, és leküldte Mercuriust a figyelmeztető üzenettel. Mercurius tehát egy 
három tagból álló láncolat utolsó tagja: Jarbas sértett, Juppiter a fátum megváló-
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sítása felett őrködik, Mercurius pedig parancsot hajt végre, s méghozzá meglehető-
sen pontosan: szinte szóról szóra adja vissza a hősnek a rá bízott üzenetet. (Ugyan-
így egy hármas láncolat eredménye az első könyvbéli látogatás is: Venus kéri 
Juppitert , aki elküldi Mercuriust, hogy barátságosabbá tegye a karthágóiak vad 
szívét.) Nem magától értetődő, hogy pár órával később, az éjszakai látomásban 
önszántából visszatér a hőshöz, és j ó tanácsaival látja el. Ez a határozott elkötelező-
dés a cselekményben egymással szemben álló felek egyik oldalán nehezen egyez-
tethető össze mitikus és irodalmi megformáltságával. Hasonló beavatkozás a védő-
istenség feladata, ahogyan Télemakhoszt is az apja, Odüsszeusz pártfogója, Paliasz 
Athéné biztatja arra, hogy búcsú nélkül, az éjszaka leple alatt szálljon vízre, és in-
duljon apja keresésére. Óvó-figyelmeztető funkcióban az Aeneisberx Venus megje-
lenése lenne várható. 

Néhány filológus a jelenet homéroszi párhuzamával szeretné megoldani a ne-
hézséget. Az Iliász 24. énekében Zeusz elküldi Hermészt Trójába, hogy vezesse 
észrevétlenül az agg Priamoszt a görögök táborába (24, 333-469.). Az istenség nap-
pal látogatja meg az öreget, de ez mégsem igazi epifánia, nem isteni alakjában 
jelenik meg, mint Vergiliusnál, hanem egy ifjú képében, és csak távozásakor fedi 
fel igazi lényét. Priamosz kiváltja fia holttestét Akhilleusztól, majd a vele folytatott 
beszélgetés után nyugovóra tér a görög hős sátra mellett. Ekkor látogatja meg 
Hermész másodszor a trójai királyt, ezúttal azonban álmában. 

Hasznotadó Hermészt egyedül nem fogta el álom, 
töprengett , hogyan is tudná Priamosz fejedelmet 
szent kapuőrök tudtán kívül visszavezetni. 
Há t odaállt a fejéhez, s hozzá ily szavakat szólt: 
„Kedves öreg, nincs gondod a bajra: be édesen alszol 
ellenségek közt, mer t nem sújtott le Akhilleusz, 
most te kiváltottad szeretett fiadat, sokat adtál: 
érted, az élőért adnák háromszorosát is 
há t ramarad t fiaid, ha az Atreidész Agamemnon 
észrevesz itt, s meglátnak véle az összes akhájok." 

(678-683.)" 

Tagadhatatlan a két részlet rokonsága. Összeköti őket az ismétlődő istenlátoga-
tás, a nappali és az álombéli jelenés párba állítása, hasonlít a második látogatás 
üzenete is: a megszólított hős veszélyeztetettsége stb. Néhány filológus mindezek 
alapján úgy véli, hogy az irodalmi idézet eldönti a kérdést: bár a vergiliusi narrá-
ció kétségeket hagy - az allúzió eloszlatja őket.12 Ez az érvelés azonban számta-

11
 A homéroszi szövegeket DEVECSERI Gábor fordításában közlöm. 

12 „The Homeric parallel not only confirmes that Mercury's second visit is genuine, but it also clari-
fies the question of wether Juppiter is involved. Unlike Vergil, Homer does not concentrate ont he 
sleeping hero and describe everything from his point of view, but moves in straightforward narra-
tive from the god's action to those of Priam. And he makes it quite clear that in fact there is no 
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lan módszertani kétséget ébreszthet. A két szöveghely, amennyiben nem azonos 
egymással, a hasonlóságok és a különbségek viszonyrendszerében helyezkedik el, 
s mivel ráadásul az alludált szöveg jelentését sem tekinthetjük rögzítettnek, az al-
lúzió nem alkalmas arra, hog)' önmagában jelentést tulajdonítson a szövegnek. 
Minél hosszabbak és bonyolultabbak az allúzióban résztvevő szöveghelyek, annál 
inkább igaz ez a megfigyelés. Minél távolabb kerülünk az emblémaszerű idézet-
től, annál kevésbé állíthatjuk, hogy az idézés ténye meghatározza a jelentést. Ese-
tünkben a tanulságot úgy fogalmazhatnánk meg, hogy ha az elbeszélés bizonyta-
lanságot ébreszt az elbeszélt jelenség természetét illetően, azt nem oszlathatja el, 
nem semmisítheti meg egy allúziós viszony. Kiemelhetnénk ugyanis a két szöveg-
rész kézenfekvő hasonlóságai mellett a különbségeket is. Az Iliász egy háborús tör-
ténet végét beszéli el - emberi megértéssel és megenyhüléssel, az Aeneis pedig egy 
szerelmi viszony utolsó jelenetét - teli kiengesztelhetetlen haraggal. Az Iliász-
részletben egy küldetés két részéről van szó: az isten elvitte a görög táborba az 
öreg királyt, hát vissza is kell onnan hoznia, és az is természetes, hogy erre nem 
kell Zeusznak őt külön felszólítania. Az oda- és a visszafelé vezető úttal egyetlen jól 
elkülöníthető elbeszélői egység alakul ki, a priamoszi exkurzus a görög táborban, 
míg Vergiliusnál valódi ismétlődésről van szó, amely nem képez cselekményhatárt. 

2. A látomás elbeszélése 

Az Aeneas látomását bevezető narrátorszöveg több furcsa vonást is mutat. Már 
Servius magyarázatra méltónak gondolta а forma dei (az isten figurája) kifejezést: 
bene non „deus" sed „forma"; raro enim numina sicuti sunt possunt videri, unde et sequitur 
„vultu redeuntis eodem"; nam licet „redeuntis" dicat, id est, eius qui possit agnosci, tarnen 
non „faciem" dicit sed vultum, qui potest saepe mutari. (Tehát nem az „isten", hanem 
az isten „figurája", ritkán lehet ugyanis látni az isteneket a maguk valójában, ez az 
oka a következőnek is: „ugyanolyan képpel visszatérve", mert bár azt mondja, 
„visszatérő", ami azt jelenti, hogy fel lehetne ismerni, mégsem azt mondja, hogy 
az arca, hanem hogy a tekintete, ami pedig gyakran változik.13) Ha összehason-
lítjuk ezt a bevezetőt az Aeneis többi hét álomjelenetét bevezető szövegével, azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy a szóválasztás a legnagyobb bizonytalanságban 
hagyja az olvasót azzal kapcsolatban, vajon a forma dei azonos-e a deus-szal, a ha-
sonló (similis) azzal, amire hasonlít? S miért vág pontosan olyan arcot Mercurius, 
mint első látogatása alkalmával? Valóban meglátogatja tehát Mercurius Aeneast? 
Valóban Mercurius látogatja meg Aeneast? 

question of second commissioning: indeed, Hermes cannot sleep, so concerned is he with the 
completion, on his own initiative, of the task he began ont he previous day" (Iliász, 2 4 . 6 7 7 1 T . ) . 

Edward L . HARRISON: „Vergil's Mercury." In Vergilian Bimillenary lectures. Vergilius Suppl. 2 . 1 9 8 2 . 3 2 . 
13 Servius megjegyzése a vultus és a fades szembeállításáról lehet helyes általában, és találó az adott 

helyen, de találunk olyan verset Vergiliusnál is, ahol a vultus szó olyan arcvonást jelent, amelyről 
felismerhető az egyén: vö. Aeneis 7, 20. 
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Érdekes módon a bizonytalanság megszólal a szövegben is. Amikor álomlátá-
sa után felébred a hős, rögtön engedelmeskedik az álomban kapott utasításnak:14 

Sequernur te, sancte deorum, / quisquis es... ovantes. (576.sk) 

Bármelyik isteni szentség vagy is, boldogan követünk téged! 

Aeneas bizonytalanságában összekeverednek a narráció különböző szintjei. Az el-
beszélés (és ebből következően az olvasó) bizonytalanságára a szereplőé reflektál. 
Nem a mindentudó elbeszélő áll előttünk itt, aki a múzsa tudására támaszkodva 
erősíti meg költői szövege referencialitását, hanem a történet és az elbeszélés azo-
nossá válik, s így értelmetlenné, megválaszolhatatlanná válnak olyan kérdések, 
mint hogy valóban egy istenség látogatta-e meg Aeneast, vagy saját zaklatott lel-
ke nyilvánult meg álomképeiben, illetve, hogy ha nem Mercurius, akkor ki lehe-
tett a látogató isten. 

3. Didó álma 

Aeneas álomlátásának van párja a negyedik énekben. Az utolsó karthágói éjsza-
kán nemcsak a hős álmodik Didóról, hanem a királynő is a férfiról. Ebben az álom-
ban nem szerepel ugyan egyenes beszéd, hanem végig az epikus elbeszélő szava-
it olvassuk, a két álom párhuzama mégis kézenfekvőnek tűnik.15 Mindkettőnek a 
lényege, hogy az álmot látó fenyegetve érzi magát egykori szerelmesétől, mind-
kettő üldözésről szól. 

Agit ipse furentem 
in somnis ferns Aeneas; semperque reliqui 
sola sibi semper longam incomitata videtur 
ire viam et Tyrios deserta quaerere terra, 
Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus 
et solem geminum et duplicis se ostendere Thebas, 

14 A jelenet szerkezete hasonlóságot mutat a korábbi Mercurius-epifániát követővel. 
15 A kontextus hangsúlyozza, hog)' a narratív struktúra ellenére Dido álmát az epikus álmok közé kell 

sorolnunk: az Aeneisben szokásos álomlátást bevezető formula nem Aeneas álmának az elbeszélése 
előtt áll, hanem itt, Didóé előtt: Nox erat et placidum carpebant fessa soporem / corpora... (4, 522.sk.) 
A formulához legközelebb áll Aeneas álomlátása a 3. énekben: Nox erat et terris animalia somnus habebat 
(3, 147.), ugyanakkor ennek az álomlátásnak a tartalma emlékeztet a leginkább a negyedik ének-
belire: istenségek jelennek meg Aeneasnak, és arra biztatják, hog)' hajózzon tovább. Nagy hason-
lóságot mutat továbbá Aeneas álmának bevezetése a nyolcadik ének elején, amelyben Tiberinus 
biztatja a hőst Euander király felkeresésére: Nox erat et terras animalia fessa per omnes / alitum pecu-
dumque genus, sopor altus habebat (8, 26sk.). 
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ciut Agamemnonius scaenis agitatus Orestes 
armatam facibus matrem et serpentibus atris 
cum fiigit, ultricesque sedent in limine Dirae. 

(4, 465-473.) 

(Dido) Tébolyult volt álmában, üldözte őt dühödten Aeneas, úgy tűnt, magára hagyták, 
és kíséret nélkül, magányosan távoli ú ton jár, keresi a tyrosiak elhagyott földjét, mint 
amikor eszét vesztve megpillantja Pentheusz az Eumeniszek 
hadát, két napot lát, s hogy szeme előtt két Thébai emelkedik, 
vagy Agamemnon fia, Oresztész a színpadon menekül 
fáklyákkal és fekete kígyókkal fenyegető anyja elől, s a bosszú istennői állják el útját. 

Dido álmával kapcsolatban nem merülnek fel kétségek.16 Szinte minden értelme-
ző egyetért abban, hogy ez nem homéroszi jellegű álom, nem az istenek lépnek 
benne kapcsolatba a halandóval. Közelebb áll valamivel ahhoz az álomtípushoz, 
amellyel Apollóniosz Rhodiosz Argonautikájában találkozhatunk.17 Esetleg értel-
mezhetjük ugyanis néhány képét szimbolikus jóslatként, és gondolhatunk például 
a longam incomitata videtur ire viam (magányosan távoli úton jár) mondattal kapcso-
latban arra, hogy ez esetleg az alvilágba vezető útra vonatkozik, de az álom egész 
konstruktuma nem valószínűsíti ezt az álomjós (onirokritikai) interpretációt. 

Sokkal valószínűbbnek tűnik azonban, hogy ezen a ponton Vergilius elhagyja 
az epikus tradíciót, és olyan álomtípust sző a cselekménybe, amely jól ismert lehet 
az olvasó számára is az eposzon kívüli világból. Az alábbi két példával csupán azt 
szeretném illusztrálni, hogy más írott formákban természetesen már az antikvitás 
is magyarázta az álomlátást az epikai hagyománytól egészen eltérő módon. Héro-
dotosznál például Artabanosz a következő szavakkal nyugtatja Xerxészt, aki két egy-
mást követő éjszakán két egymással ellentétes értelmű álmot látott: „Az ember ál-
mában rendszerint olyan képek jelennek meg, amelyek napközben is foglalkoztatják." (7, 16.)18 

Vagy vonatkoztathatjuk jelenetünkre Cicero egy mondatát is, amelyet a clráma-

' 6 „Als einziger veritabler Handlugstraum der Aeneis ist dieser Traum der Dido besonders hervorge-
hoben. [...] In dieser Verlasssenheitstraum, in dem das Traum-Ich in eine bedrohliche Situation 
gerät, tritt für einmal keine Autoritätsperson auf. Er ist - und das ist ausdrücklich als Ieistung der 
Darstellung zu vermerken - selbst nach modernem, psychoanalytischem Verständnis ein typischer 
Traum, ein plausibler Todestraum, denu nach Freud (Traumdeutung 377.) sind Suchträume Tode-
sträume." Christine WAI.DE: Die Traumdarstellungen in der griechisch-römischen Dichtung. Teubner, 
Leipzig, 2001. 285-286. 

17 Az álom legfontosabb epikus mintája, Apollóniosz Rhodiosz Médeiája, aki szintén a szerelmeséről 
álmodik: (3, 617-635.). A görög eposz narrátora definiálja, milyen típusú álom leírását adja. Rögtön 
hatalmába kerítette egy szörnyű, hamis álom, amilyen a zaklatott embereket szokta. (3, 617-618.) 
Ez az első jele az epikus irodalomban a homéroszitól eltérő álomértelmezésnek. Az itt megszólaló 
elképzelés lényegében a Platónnál olvasható fejtegetés visszhangjának tűnik. 
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szerző Accius egy darabjából idéz: Rex, quae in vita usurpant homines, cogitant, curant, 
vident, / quaeque agunt vigilantes agitantque, ea si cui in somno accidunt / Minus mirandum 
est. [A jóslásról. 1, 45.). (Királyom, amivel az emberek az életükben foglalkoznak, 
ami leköti gondolataikat, aggasztja őket, amit látnak, amit tehát ébren csinálnak, 
mindez, ha valakinek megjelenik álmában, nincs azon mit csodálkozni.) Továbbá 
az is általánosan elismert gondolat volt, hogy a nyugovóra térő ember lelkiálla-
pota befolyásolhatja, sőt meghatározhatja az álmát (Cicero: A jóslásról. 1, 60.). 

Didónak ez az álomlátása tehát azt bizonyítja, hogy az Aeneishexx vannak olyan 
álmok, amelyeknek isteni eredete bizonyosnak tűnik (ilyen például Hector megje-
lenése Aeneas első álmában), és vannak olyanok, amelyek az álmodó zaklatott tu-
datából erednek. Nem lehet tehát általános érvényű kijelentést tenni a vergiliusi 
álmok természetéről: van közöttük a homéroszi tradícióba illeszkedő, és van olyan, 
amelyik idegen attól, a különbségtétel pedig nagyban az interpretáció függv énye. 

A leíráshoz kapcsolódó hasonlat kétségtelenül utal arra, hogy az epikus hagyo-
mány határait Dido álmával már a hátunk mögött hagytuk. Az Aeneishen összesen 
háromszor fordul elő a scaena szó. Kétszer a Dido-epizód bevezetésében az első 
énekben (164., 429.), harmadszorra pedig itt az epizód vége előtt. Különösen ér-
dekes az első könyv második helye: Karthágó épülő színházáról: scaenis decora alta 
futuris (nagyszabású díszletei a jövendő szkénének) - ami bizonyára azt a jelentést 
is magában hordja, érthetjük úgy is, hogy a dráma, amely lejátszódik a pompás 
díszlet előtt, Aeneas és Dido története, a negyedik könyv pedig megmondja, mi-
lyen drámáról van szó: Pentheusz vagy Oresztész történetéről. Kétségeket hagyhat 
a hasonlat helyzete is: értelmezhető az elbeszélő kommentárjaként, de az álom 
részeként is. Olyan lelkiállapotban volt Dido, mint a zavarodott tragikus hősök, 
mondja az elbeszélő, de a grammatikai megformálás nyitva hagyja az utat annak 
az értelmezésnek is, hogy Dido látta magát olyannak, mint Ftentheusz vagy Oresztész. 

Ezek a látomások csak a zavarodottságnak és a szorongásnak kivetülései, olya-
nok, amelyeket Platón és Cicero a nem megtisztult lélekkel álmodóknak tulajdonít. 
Félreérthetetlen formában jelzi ezt a hasonlat képanyaga is. A hősepika homéroszi 
látásmódjától idegen, hogy a tudás forrásaként az irodalmi élményt nevezi meg: 
nem a mítoszt magát, hanem annak irodalmi feldolgozását, s ráadásul nem az 
epikus műfajban.19 Nem csoda, hogy a szöveg 19. századi kommentátora egyszerű 
ábrázolási hibának tartja a színpadi élmény bevonását az elbeszélésbe: „it suggests 
unreality".20 Dido álma zaklatott lelkiállapotának projekciója, a párhuzam elbi-
zonytalanító kontextust teremt Aeneas álmának is. 

1H Tegyük hozzá: az elbeszélés folytatása nem igazolja Artabanosz szavait, mert amikor ő fekszik bele 
Xerxész ágyába, 6 is ugyanazt az álmot látja, mint az ifjú uralkodó. 

19 Homérosz is utal néha az általa említett történetek irodalmi feldolgozottságára, de nála ezek min-
den esetben az epikus énekmondók darabjai, és mindig mintegy mellesleg, a hírnév bizonyítása-
ként említi meg, hogy a személy vagy történet gyakran megszólal az énekmondók ajkán is. 

2 0 Page kommentárja a 4 7 1 . sorhoz. T E . PAGE: The Aeneid of Vergil. I-II. London, 1 8 9 4 - 1 9 0 0 . 
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3. A beszéd tartalma 

Legjobban az igazolhatná Mercurius megjelenésének szükségszerűségét, ha az álom 
útján közvetített tudás valóban a hős és küldetése érdekeit szolgálja. Ha azonban 
a szöveget, pontosabban a szövegben megfogalmazódó beszéd igeidejét szó szerint 
értjük, az istenség állításai tele vannak ironikus utalásokkal, valótlan kijelentések-
kel, s ráadásul nehezen magyarázható indulattal. 

Van a beszédnek egy része, amely a jósló álmok szokásos kétértelműségével be-
szél: az illa dolos dirumque nefas in pectore nersat/certa mori, uariosque irarum concitat 
aestus (Dido szörnyű dolgon töri titokban a fejét, hol ilyen, hol olyan vihart támaszt 
szívében a harag) az isten beszédének kontextusában egyértelmű jelentést nyer, 
de abból kiragadva az ellenkezőjére is forgatható. Az nyilvánvaló hazugság, hogy 
Dido Aeneas elleni agresszión törné a fejét, ilyen terveket szövögetne magányában. 
Semmi nem utalt arra a korábbi cselekményben, hogy a királynő kétségbeesése 
erőszakban készülne kitörni. Ellenkezőleg: azon mesterkedik, hog)' testvérét, Annát 
kijátszva, saját életének vessen véget. Ez a dirum nefas (az isten ellen való szörnyű 
vétek) és nem a férfi ellen szövődő terv. Az Aeneasra vonatkoztatott és az egész 
álomlátást bevezető certus eundi-ха (indulásra eltökélten) felelő certa mori (a halál-
ra eltökélten) révén viszont értelmezhető egészen másképp is a szöveg: a dirum 
nefas, és a dolus (csel) vonatkoztatható saját öngyilkossági tervére is. Ugyanígy az ira 
(harag) szó jelölhet önpusztító indulatot is. Gondolhatjuk, hogy a trabes (gerenda) 
szó alkalmazása éppen kétértelműsége miatt fontos: jelölheti nretonimikusan a 
hajót, de a Didót elhamvasztó máglyába épített gerendákat is.21 A faces, fernere, 

flammis (fáklyák, izzanak, lángok) szavak pedig olyan sorozatot alkotnak, amely 
egyaránt vonatkozhat a hajók felgyújtására és a máglyára. A szöveg tehát több pont-
ján, több kifejezésében, szavaiban felveti a kétértelmű olvasat lehetőségét, de a kon-
textus összességében mégsem hagy kétséget: az álomkép szavai arról tudósítják a 
hőst, hogy a sértett asszony katonai erővel is ellene akar fordulni. Ez azonban nem 
igaz. Az álomlátás tehát a jelenre vonatkoztatva kétségtelenül nem mond igazat. 

A beszéd legfigyelemreméltóbb retorikai eleme a zárószentencia. Varium et muta-
bile semper femina. Nem a „la donna é mobile" bölcselkedésének mélysége igényeli 
a figyelmünket, bár ebben is jókora iróniát fedezhetünk fel, ha meggondoljuk, 
hogy abban a történetben, amelyet olvasunk, és amelyre a bölcsesség vonatkozik, 
éppen Aeneas bizonyult mutabilis-nak (változékonynak), és Dido képviseli az ál-
landóságot, hanem a grammatikai forma. A semleges nem használata személyre 
vonatkoztatva ugyanis egyértelműen pejoratív, sértő.22 Miből ered az indulat?23 

Néhány elemző Mercurius általános nőellenességéről, sőt homoszexuális megha-

21 Meg is valósul ajóslat ebben az értelemben: vö. 5, 1-7. 
2 2 R. D. WILLIAMS ad loc.: The Aeneid of Vergil. Glasgow, 1972. 
2 3 Clausen görög párhuzamokkal próbálja a mondatot menteni: mintha az érthetővé és helyeselhe-

tővé tenné a mondást, hogy már a görögök is mondták. Vergil is here imitating a Greek construc-
tion: Soph. Aj. 580, Eur. El. 1035, Charitón 1.4.2 és 3.2.4. Wendel CLAUSEN: Vergil's Aeneid. Decorum, 
Allusion and Ideology. Leipzig, 2002. 99. 67. j . 
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tározottságáról beszél a mondatot értelmezve.24 Adhat továbbá súlyt, nyomatékot 
az egész beszéd tartalmának, a hamis biztonságtudatot eloszlató szándéknak ez 
az általánosító, túlzó, de kétségtelenül figyelemfelkeltő forma. Magyarázhatjuk 
azonban másképpen is: érthetjük benne az álmot látó érzelmi reakcióját a kölcsö-
nös bizalmatlanságra, a bűntudatra, felismerhetjük benne a vergiliusi költemény, 
sőt az egész római epika különös pszichologizáló hajlamának jelét is. A lebecsülés, 
a harag lehet egyszerű következménye a bűntudatnak. Haragszunk arra, akivel 
méltatlant tettünk.25 

Felbontható tehát Mercurius üzenete két viszonylag önálló részre: az egyik arról 
szól, hogy a királynő szörnyű cselt tervez, a másik pedig, hogy reggel a trójaiak-
nak a sértett asszony agressziójával kell szembenézniük. Az előbbi csak Dido ön-
gyilkossági készülődésére vonatkoztatva igaz, míg a másik valóságosságát csak az 
elbeszélés folytatása igazolhatja. 

4. A megvalósulás 

Az isteni útmutatás próbája reggel következik. Ha valóban megtörténik, amire fi-
gyelmeztet, az álomlátást a kiválasztottság velejárójaként kell értelmeznünk, hiszen 
nélküle veszélybe kerülne vagy meghiúsulna az út folytatása, végső soron pedig a 
fátum beteljesülése. A megvalósulás, azaz a történet folytatása adhatja, illetve cáfol-
hatja meg az álomban kapott figyelmeztetés megalapozottságát. Dido kora haj-
nalban ébredve, hálószobájából pillantja meg a kikötőből távolodó hajókat: 

Ite 
ferte citi flammas, date tela, impellite remos! 
Quid, loquor aut ubi sum? Quae mentem insania mutat! 
Infelix Dido! Nunc te facta impia tangunt: 
Tum decuit, cum sceptra dabas. 

(4, 593-597 . ) 

A királynő szavaiban a ferte citi flammas (hozzatok gyorsan tüzet) kétségtelenül az 
Aeneas álmában szereplő videbis litora fervere fl.ammis (láthatod, villóznak a fák-
lyák) motívumra válaszol. Igazolva láthatjuk tehát Mercurius szavait. Ugyanakkor 
rögtön következik a királynő józanodása: ráeszmél helyzetére és lehetőségeire, és 
a furor enyhültével visszatérnek gondolkodásába az etikai kategóriák és az önref-
lexió (facta impia, insania), ám vele együtt fogalmazódik meg a „túl késő" gondo-
lata is. Az egész beszéd arra a felismerésre épül, hogy a jelenben nem lehetséges 

2 4 Michael B U R D E N : A Woman Scom'd. Responses to the Dido Myth. London, 1998. 119-120. 
25 Wenn unr jemand ein I-eid zugefügt haben, sind wir geneigt, ihm Böses zuzutrauen und uns davor, mit oder 

ohne Grund, zu fürchten und uns hüten. Es ist gewiß die in Dido lauernden gefährlichen Möglichkeiten, die 
sich in diesem Traum enthüllen; aber auch das Innere des Aeneas verrät sich. Friedrich KLINGNER: Virgil -
Bucolica, Georgica, Aeneis. Zürich-Stuttgart, 1967. 458. 
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a bosszú, a múltban kellett volna elpusztítania a trójaiakat, vagy reménykedni a 
jövendőbeli bosszuló megszületésében. Ugyanakkor egyetlen utalás sem hangzik 
el arra, hogy a jelenbeli bosszú azért lehetetlen, mert már útra keltek a hajók, és 
előnyük van lehetséges üldözőikkel szemben. Éppen ellenkezőleg: a jelen idejű 
bosszú kívánságát a visszatérő öntudat némítja el, és definiálatlan marad, hogy 
milyen viszonyban áll ez a kívánság a reális lehetőségekkel. Akadályaként az idő 
jelenik meg, de nem a trójai ílotta időbeli előnye, hanem egy jóval korábbi ese-
mény, a menekültek befogadása és a vendégbaráti viszony létrejötte. Nem szabad 
továbbá azt sem elfelejtenünk, hogy a beszéd a királynő hálószobájának magá-
nyában hangzik el, vélhetőleg nincsen fültanúja, az imperativ igealak tehát inkább 
felkiáltás, mint felszólítás. Dido semmilyen előkészületet nem tett a trójaiak ellen, 
de bosszúvágya valóban felébredt, ami új elem a kapcsolatban. Az indulat meg-
változása valóban bekövetkezett. Harag, megvetés, sértettség eddig is volt Dido 
szavaiban, miután kiderült, hogy Aeneas elhagyja az országot, de a bosszúvágy és 
az ártó szándék eddig nem jelent meg. Dido beszédére nyilvánvalóan az epikus 
koncepció szempontjából azért van szükség, hogy Róma és Karthágó ellentété-
nek mitikus eredetére utaljon, és az ebből fakadó háborúra. Ugyanakkor kérdést 
is hag}' maga után: vajon akkor is ilyen alakot ölt a királynő sértettsége és fájdal-
ma, ha Aeneas búcsú nélküli távozása nem fokozza tovább megaláztatását és szen-
vedését? 

Mindebből kibontakozik előttünk Vergilius elbeszélői technikájának az az aspek-
tusa, amelynek vizsgálatát ígértük a bevezetőben. Aeneas álomlátásának és a király-
női beszédnek motívumai félreérthetetlenül utalnak egymásra, de a retorikai kere-
tek, amelyekben ezek az elemek elhelyezkednek, nem feleltethetők meg egymásnak 
olyan egyértelműséggel, hogy választ kapjunk kérdéseinkre, és ezzel segítsenek 
eloszlatni a szövegértésünkkel kapcsolatos bizonytalanságot. Fenyegette-e tehát 
Aeneast valódi katonai támadás veszélye? Mi történt volna, ha a hajnalt megvár-
va, búcsú (vagy legalábbis búcsúzási kísérlet) után távozik a férfi? Kitette volna 
magát a karthágóiak támadásának, vagy Mercurius üzenetében inkább önbetel-
jesítőjóslatról van szó, és az egyedül maradó nő kétségbeesését éppen az fokozza 
őrjöngéssé, hogy megaláztatása betetőzéseként az éjszaka leple alatt, búcsú nél-
kül, lopva szökött el tőle egykori kedvese? A fentebb pontokba szedett sajátságokat 
megfontolva azt mondhatjuk, hogy Vergilius úgy beszéli el Aeneas álomlátását, és 
úgy illeszti azt a cselekmény kontextusába, hogy kétféle, egymásnak szinte telje-
sen ellentmondó történetté lehet összeállítani az eseményeket, motívumokat és 
összefüggéseket. Az egyik történet: Aeneas nyugodtan aludt hajóján, amikor meg-
látogatta őt az istenek hírnöke, Mercurius, és arra figyelmeztette, hogy alábecsüli 
a királynőtől eredő veszélyt. Tudtára adta, hogy a sértett asszony bosszút forral, 
és megpróbálja elpusztítani a trójaiakat, felgyújtani hajóikat. Aeneas felébred az 
álomlátás után, és a hajnalt meg sem várva, azonnal kiadja az indulási parancsot. 
Szerencséjére, mert az álmából ébredő Dido tehetetlen dühében valóban gyújtó-
fáklyákkal küldené ellene az embereit, de ekkor már - hála az istenek beavatko-
zásának - nem árthat a hősnek. Aeneast, a fátum emberét, a kiválasztottat ezzel 
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az álommal mentették tehát ki az istenek a veszélyből. A másik történet: Aeneas utol-
só éjjele zaklatott álommal telik Karthágóban, álmában egyesül nyugtalanságának 
két oka: egyrészt egy istenséggel történő, napközben átélt találkozás traumája és 
a szégyen, amiért figyelmeztetni kellett elfeledett küldetésére, másrészt félelmei 
és rossz lelkiismerete a királynővel szemben. Ez a zaklatott lelkiállapot az oka, hogy 
a nappal átélt élményét újraéli álmában. Aeneas azonban, aki abban a tudatban 
él, hogy őt az istenek irányítják, azt gondolja, ezúttal is isteni útmutatást kapott, 
azonnal útra kél, meg sem várja a reggelt, és kísérletet sem tesz arra, hogy búcsút 
vegyen Didótól. Ez betetőzi a királynő megaláztatásait, kétségbeesésében már-már 
az agresszió is eszébe jut, de csak egy másodpercig kísérti meg a gondolat, azután 
a bosszút a történelemre bízza. Ha Aeneas nem fokozza gyötrelmeit és megalázta-
tását azzal, hogy az éj leple alatt elhajózik, talán nem is jutott volna a kétségbeesett 
ötlet az eszébe, hogy felgyújtassa a trójai hajókat. 

Mindkét történet lehet a vergiliusi elbeszélés újrafogalmazása. Nem tudjuk úgy 
olvasni a szöveget, hogy a másik értelmezésnek nem maradjon érve. Végül be kell 
látnunk, hogy a legfontosabb kérdésekre nem tudunk választ adni: mit állít az el-
beszélő: valóban meglátogatta-e Mercurius Aeneast? Jelentett-e veszélyt a királynő 
a trójaiaknak? Ha igen, miért nem például Venus figyelmeztette fiát, mire szolgál 
a sok kétes vagy egyszerűen valótlan állítás Mercurius szavaiban, honnan szárma-
zik az indulat egy a történeten kívül és fölül álló istenben? Ha viszont nem isten 
beszél, hanem Aeneas álmodik, miért ismétlődik meg Dido beszédében a hajók 
felgyújtásának motívuma, éppen az, aminek veszélyére az istenség figyelmezte-
tett? Olyan polivalens narratív technikával van dolgunk, amely úgy beszéli el a 
történetet, hogy annak nemcsak az interpretációja, hanem rekonstrukciója sem 
lehetséges. Másként megfogalmazva: a mindentudó elbeszélői szerep felfüggesz-
tése vagy legalábbis módosítása, azaz a szereplői nézőpont alkalmazása a részlet-
ben ahhoz az eredményhez vezet, hogy két egymástól többé-kevésbé független, 
sőt egymást kizáró narratíva együttes jelenléte formálja meg a jelenetet, és a be-
fogadó nem tud arra a kérdésre egyértelmű választ adni, melyik kerekedik a másik 
fölébe, melyik az igazi és elsődleges. Vajon hogyan kellene a jelenetet a szereplői 
nézőpontok kiiktatásával, és a szokásos epikus elbeszélői mindentudás alkalma-
zásával elbeszélni? 

A két történet, a két beszédmód logikája nem ismeretlen az olvasónak, hiszen 
az egyik Didóé, a másik Aeneasé. A férfival folytatott vitában fogalmazta meg a 
királynő, hogy nem hisz Aeneas küldetésében, nem hisz abban, hogy ilyen közvet-
len módon irányítanák az istenek az emberek életét, és Aeneas viselkedését érzelmi, 
lélektani okokkal magyarázta: Scilicet is superis labor est, ea cura quietos / sollicitat...! 
(Hát persze, ez a gondjuk az isteneknek, ez aggasztja őket zavartalanságukban -
4, 379-380.). Aeneasé pedig a másik, a hit beszédmódja: me iussa deum ... imperils 
egere suis (engem az istenek irányítanak parancsaikkal - 6, 463.). Dido és Aeneas 
történetének persze rengeteg közös pontja van, de nem lehet belőlük egységes 
narratívát létrehozni. Dido és az általa megjelenített világ fenyegetést jelent nem-
csak Aeneas küldetésére, hanem magára az azt egységes cselekményként elbeszélő 
hősepikára is. A személyes történetek nem állíthatók össze egyetlen nagy narratívá-
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vá. Ehhez közelíteni kellene őket egymáshoz, elrendezni az egymással szemben 
álló, egymást kizáró elemeket, és ezáltal megteremteni hierarchikus rendjüket. Az 
elbeszélő azonban nem tesz igazságot, és nem nyilvánítja az egyiket hamis, a má-
sikat pedig igaz beszédnek, hanem mindkettőt elhelyezi saját kontextusába, de ez 
inkább személyes kontextus, mint az elbeszélő ítélete. Olyan technikát alakít ki, 
amelyben az elbeszélés ténye a műfaj hagyományaihoz képest szokatlanul kevés-
sé jelent egyszerre értelmezést is. Ami ennek eredményeként létrejön, az annak 
ellenére, hogy ebben az esetben két hang különíthető el, nem ambiguitas, amely-
nek lényege mindig valamilyen meghatározatlanság, tehát az azonosítás céljaira 
szolgáló jegyek hiánya, hanem az azonosító jelek bősége, és megnevezésére talán 
szerencsésebb lenne az Augustus-kori képzőművészettel kapcsolatban gyakran alkal-
mazott polivalencia szó. Az Aeneas álmát leíró jelenetben megfigyelhető és ehhez 
hasonló polivalens narratív technikák gyakori alkalmazása jellemzi az Aeneist. 
Ezeknek a részleteknek az intertextuális, műfaji kapcsolódási rendszere és a nar-
ratív beágyazottsága az epikus műfajban szokatlanul összetett parataktikus struktú-
rákhoz vezet. 

Mindezzel azonban még nem válaszoltunk arra a kérdésre, hogyan találja meg 
ez a beszédmód a helyét a műben, milyen pontokon kapcsolódik más elemekhez, 
mit hasznosít sajátos megformáltságából Aeneasnak ez a második álomlátása az 
eposzban. Az első a második énekben olvasható. Ott Hector árnya jelenik meg a 
hősnek álmában, és arra biztatja, hagyja el a reménytelen helyzetben lévő, lerombolt, 
égő Tróját. A két álomlátás rokonsága szembeszökő. Mindkét álom bevezetésé-
ben részletezve hallunk arról, milyen volt a megjelenő álomkép formája. Hectoré 
éppen nem olyan, mint amilyennek Aeneas emlékezett (vagy szeretett volna emlé-
kezni) rá - nem Trója büszkesége, a délceg hős állt szeme előtt, hanem az Akhilleusz 
kocsija után kötött, meghurcolt és meggyalázott holttest. Olyan, amilyenként nem 
akart rá emlékezni. Hector röviden, de lényegében minden fontos elemet érint-
ve leírja sógorának, mi történik a városban azon az éjszakán. Arra biztatja, ébred-
jen azonnal, induljon, meneküljön a városból, és vigye magával mindazt, ami az 
új város alapításához szükséges, de semmiképpen se induljon harcolni, mert min-
den küzdelem teljesen kilátástalan. Aeneas az ébredés után felmászik háza tetejé-
re, és onnan győződik meg arról, hogy az álomban kapott leírás megfelel a valóság-
nak, majd a tetőről leereszkedve éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit sugallt 
az álom: készen a halálra fegyvert ragad, és harcolni indul az égő városba. Több-
szörös isteni beavatkozásra lesz még szükség ahhoz, hogy felhagyjon a harccal, és 
meneküljön az égő városból. Érdekes összehasonlítani a két álomlátást: az első-
ben Hector szavainak igazságát ellenőrzi Aeneas, és mégsem engedelmeskedik a 
bennük foglalt parancsnak. Bonyolult és főleg ennek az írásnak a kereteibe nem 
illeszthető folyamatok vezetnek oda, hogy a negyedik énekben Aeneas egy ha-
sonló álomlátás után éppen ellenkezőképpen reagál, mint a második énekben. 
Nem vizsgálja annak igazságát, nem szólal meg a racionális kétely, hanem teszi, 
amit álma sugallt. Milyen más azonban ez az álom a negyedik énekben! Nem 
tudjuk pontosan, mennyi igaz belőle, hogyan értelmezhetjük kijelentéseit. Helyén-
valónak éreznénk némi kételyt, a hallott információk ellenőrzésére tett bármely 
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bizonytalan lépést. Ez azonban most elmarad. Olyan utasítást kapott Aeneas ál-
mában, amelyet szívesen hallott.26 Hiszen - mint láthattuk - az istenség és a pszi-
chés projekció tulajdonképpen értelmezhető azonosnak is. Az istenség felszólítá-
sa és a belső, elfojtott vágyakozás ugyanazt sugallja. Egészen másképpen, mint a 
második ének álomlátásában, ott az istenség olyat kért a hőstől, ami hősi szocia-
lizációjával teljességgel ellentétes.27 Az, hogy itt Aeneas azonnal azt teszi, amit az 
álomképtől hall, lehet annak a következménye, hogy a bolyongás hét éve alatt, az is-
tenek nem szűnő útmutatásai miatt kialakult benne kiválasztottságának tudata, 
de lehet annak is köszönhető, hogy egyszerűen arra vágyott önmaga is, amire a 
tanács felszólította. Önmaga kiválasztottságába vetett hitében - amely nélkül per-
sze nem születhetne meg Róma - reménytelenül összekavarodik küldetés, isteni 
irányítás és személyes indulat. Éppúgy, mint az eposz végén Turnus megölésé-
ben, és még számtalan fontos cselekményegység lezárásában. 

Minél többször és minél figyelmesebben olvassa valaki az Aeneis szövegét, an-
nál kevésbé hisz a bevezetőben említett interpretációs minimum lehetőségében. 
Túl sok nehezítő körülmény találkozik össze a recepció történetében, és az érintett 
területek túl mélyen gyökereznek irodalmi és történeti tudatunkban: a birodalom 
metafizikája és a történelmi küldetéssel rendelkező hős alakja túl nagy súllyal nehe-
zedik az interpretációra, és nem tűri a kétértelműséget. Az Aeneis mint az augus-
tusi politikai, kulturális rend kulcsműve vált a nemzetközi filológiai irodalomban 
reménytelenül agyonértelmezetté, és nem mint sajátos költői módszer megnyil-
vánulása. Ha irodalmi szempontból nézzük ugyanis a kérdést, ma nem látjuk az 
Aeneis bonyolult, ellentétes tradíciókat egyesítő elbeszélői technikáját egyedülálló 
jelenségnek. Az egész korszak irodalmát, de különösképpen a műfajok hierarchikus 
rendjének legtetején helyet foglaló eposzt a kallimakhoszi, hellenisztikus művé-
szi világ részeként fogjuk fel, melyben a bonyolultságnak és a különbözőségből 
adódó feszültségnek esztétikai értékadó szerepe van. A hazai irodalmi köztudatban 
más a helyzet. Hozzáférhetőségének csökkenése miatt romlottak a római iroda-
lom esélyei, rögzültek az értelmezések, és csak nagyon lassan adja át helyét a művek 
„üzenetét" vagy jobb esetben „üzeneteit" kutató módszertan eredménye a beszéd-
mód vizsgálatának, pedig az európai irodalom egyik nagy és történetének további 
folyását alapvetően meghatározó korszakáról kialakult képünk alapos frissítésre vár. 

2 6 Vö. a már egyszer idézett: quis quis es, paremus ovantes. 
2 7 Tekinthetjük ezt akár ellenpróbának is: egy másik összehasonlítás alapján ugyanarra a következte-

tésrejuthatunk: egyáltalában nem egyformák az Aeneisben szereplő álmok. Más a 2. énekben elbe-
szélt Aeneas-álom, más a 4. énekben szereplő, és megint más Dido fent említett álma. 



Reuven Tsur 

AZ EGÉR, AZ EMBERFARKAS ÉS A FŐNÉVRAGOZÁS 

- Az elmésség és az érzelmi dezorientáció -

'Would it be of any use, now,' thought Alice, 'to speak to this mouse? Everything is so 
out-of-the-way down here, that I should think very likely it can talk: at any rate, there's 

no harm in trying.' So she began: 'O Mouse, do you know the way out of this pool? 
I am very tired of swimming about here, О Mouse!' (Alice thought this must be the 
right way of speaking to a mouse: she had never done such a thing before, but she 

remembered having seen in her brother's Latin Grammar, 'A mouse-of a mouse-to a 
mouse-a mouse—О mouse!' 

(Hwis Carroll: Alice's Adventures in Wonderland. Chapter 2) 

„ - Megszólítsam ezt az egeret? - tűnődött /\lice. - Idelenn ma minden olyan rendkívüli. 
Kitelik tőle, hogy beszélni is tud. Ártani semmi esetre sem árt, ha megszólítom. 

Hát megszólította: 
- O, Egér, meg tudnád-e mondani, hogyan kerülhetek ki ebből a tócsából? Mert hogy 

már nagyon belefáradtam a körbeúszkálásba, ó, Egér! 
Azt hitte, hogy így kell beszélni egy egérrel. Eddig ugyan még sohasem volt rá alkalma, 
de emlékezett arra, hogy a bátyja latin nyelvtanában ezt olvasta: »egér, egeret, egérnek, 

egérhez, ó egér!«" 
(Kosztolányi Dezső fordítása) 

Nyelvi-didaktikus bevezetés 

Ez a dolgozat Lewis Carroll és Christian Morgenstern egy didaktikai jelenségre 
vonatkozó paródiáival foglalkozik. Egyes nyelvekben (mint például héberül vagy 
angolul) az ige és a főnév (vagy két főnév) közti viszonyt prepozícióval fejezik ki 
{to, from, of on stb.), vagy prepozíció nélkül, alanyesetben (s angolul tárgyesetben is). 
Más nyelvekben (mint például magyarul, latinul és németül) a főnév eseteit szó-
végi ragok jelzik. A latinban és a németben a melléknevek (németül a névelők is) nem, 
szám és eset szempontjából egyeznek a főnévvel. Európa-szerte az iskolás gyer-
mekek a deklinációk (főnévragozás) és konjugációk (igeragozás) táblázatainak be-
magolásával töltötték életük nagy részét. Minden szövegkörnyezet nélkül kellett 
megtanulniuk a táblázatokat; legjobb esetben a tankönyvek megadták minden alak 
pontos fordítását a gyerekek anyanyelvén, mint Alice bátyjának latin nyelvtan-
könyve. Több nyelvben, például magyarul és angolul a vocativus (megszólító eset) 
különös nehézséggel járt, mert ez a nyelvtani forma nem létezik ezekben a nyel-
vekben. A dominus például urat jelent latinul; de ha azt akarjuk mondani: „Hova 
mégy, uram?", azt kell mondanunk: „Quo vadis, Domine?" - vocativusban (ma-
gyarul néha a birtokos esetet használják megszólító eset helyett, főleg ha a meg-
szólító alacsonyabb rangú, mint a megszólított). S így van lengyelül is: Thomas 
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Mann Halál Velencében kisregényében az író von Aschenbach beleszeret a szép, 
Tadzio nevű lengyel fiúba, akit családja és barátai Tadziunak szólítanak; ez a forma 
a lengyel vocativus. Latin nyelvtankönyvekben a fordítás gyakran az „O" felkiál-
tó szóval jelzi a megszólító esetet. A paródiák hangnemének megfelelően Lewis 
Carroll olyan megszólítottat választott, akihez nem nagyon illik az „O" által jel-
zett hódoló hangnem. Egyúttal érzékeltette a zűrzavart is, amelyet a szövegkör-
nyezet nélküli magolás okoz a diákok fejében. 

Shakespeare a Szentivánéji álom betétdarabjában ugyanezt a fogást más irányban 
érvényesíti. Pyramus és Thisbe az Oh felkiáltószóval a triviális falhoz fordulnak. 
A betétdarab Shakespeare saját Romeo és Júliáját parodizálja, de itt nem a nyelvtan-
könyvek ostobaságát, hanem a tragédiák dagályos stílusát domborítja ki a paródia: 

Руг. 0 grim-look d night! О night with hue so black! 
О night, which ever art when day is not! 
0 night, О night, alack, alack, alack, 
1 fear my Thisby's promise is forgot 
And thou, 0 wall, О sweet, 0 lovely wall, 
That stand'st between her father's ground and mine; 
Thou wall, 0 wall, О sweet and lovely wall, 
Show me thy chink, to blink through with mine eyne. 

Pyr. Oh mogorva gyászéj! Hogy feketébb sincsen, 
Oh éj, ki mindég vagy mikor nappal nincsen! 
Oh éj! Iszonyú éj! Oh ja-ja-jaj! Héj be 
Félek, hogy Thisbének nem jutok eszébe! — 
Es te, oh fal! oh fal! drága kedves válasz! 
Mely az ő telekjök s a mienk közt állasz; 
Oh fal! oh kedves, mindennél drágább fal! 
Mutass egy repedést, hagy pislantok által. 

(Arany J á n o s fordí tása) 

Ráadásul a szóvégi ragokon kívül a latinban prepozíciók is vannak. S hogy még 
rosszabb legyen, egy részük a főnevet accusativusban igényli, más részük ablativus-
ban. (Az alanyesetet nominativusnak, a tárgyesetet accusativusnak, a birtokos esetet 
genitivusnak, a részeshatározó esetet dativusnak nevezik.) Volt tehát két lista, ame-
lyet betéve kellett fújnunk; a szavak nagy részének jelentéséről fogalmunk sem volt. 
Gyermekkori barátom. Réz Pál mesélte nemrégen, hogy a második világháború 
után a nagyváradi fehér papok gimnáziumában tanult mint egyetlen zsidó gyerek. 
Egy ízben a latintanár feleltette, s elmondatta vele az ablativusszal já ró prepozí-
ciókat, amelyeket ő a tanár megelégedésére el is szavalt. Erre felkérte, hogy mond-
j a el az accusativusszal járó prepozíciókat is; de ezt a listát nem magolta be. Csak 
két lehetőség van, mondta, és ha eg)' prepozíció nem szerepel az egyik listában, 
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szükségképpen a másikban van. A tanár nagyon megdorgálta: ez a tanulásmód év-
századok óta bevált, s hogy jössz te ahhoz, hogy ezt megváltoztasd. A következő 
órán, mikor a tanár bejött, azt mondta barátomnak, hogy álljon fel. Fiam, mondta, 
átgondoltam a dolgot, és arra a következtetésre jutottam, hogy igazad van. Lewis 
Carroll és Morgenstern paródiái azokra a tanárokra vonatkoznak, akikben nincs 
meg a Kegyes tanár úr szellemi nagysága. 

A szellemes és a groteszk 

Lewis Carroll és Christian Morgenstern tehát ugyanazt a didaktikai jelenséget 
parodizálják. De szövegeik - mint látni fogjuk - igen különböző benyomást tesz-
nek az olvasóra. Hogy rávilágíthassunk a különbségre, röviden meg kell magya-
ráznom, mit értek azon, hogy „groteszk". A groteszk meghatározásában én Philip 
Thomson elgondolását tettem magamévá. Thomson a groteszket érzelmi dezorien-
tálással kapcsolja össze. Hogy ezt az érzelmi minőséget éreztesse, negyvenegy soros 
szakaszt idéz Beckett Wattjából, amely egy bizonyos Lynch család sok tagját írja 
le, akik különböző undorí tó és valószínűtlen nyavalyáktól szenvednek. Azután így 
folytatja: 

Valószínű, hogy az olvasó reakciója kissé zavart lesz, vagy legalábbis megoszlik. Feltehető, 
hogy a szerencsétlen Lynch család tragikus, undorí tó és eltorzult természete bizonyos 
mérvű borzalmat, szánalmat s talán u n d o r t ébreszt benne. Másrészt viszont a leírás két-
ségtelenül komikus je l lege éppen arra fogja késztetni, hogy viccesnek és mulatságos-
nak tartsa. [...] A szakasz újraolvasása csak megerősíti az ellentétes reakciók összecsa-
pását - egyrészt nevetség, másrészt borzalom vagy undor. 

Más szóval, általában az a vélemény alakul ki, hogy akkor beszélünk »groteszk«-ról, ha 
a nevetséges, talán többek között, olyasvalamivel együtt je lenik meg, ami összeférhetet-
len a nevetségessel [...]. Egy kezdeti, mint mondtam, lényegében megosztó reakció után 
az olvasó következő reakciója egyik vagy másik állásfoglalás felé fog hajlani. Úgy dönt-
het, hogy a szakasz inkább mulatságos, mint hátborzongató, »tréfának veszi«, vagy vicc-
nek tekinti; avagy ped ig felháborodhat és sértőnek tarthatja azt, hogy ilyesmit humoros 
fénybe állítanak. Mindkét másodlagos reakció, ha így nevezhetem, fölöttébb érdekes pszi-
chológiai szempontból [...]. Mindkettő racionalizálással és védelmi mechanizmussal jár, 
arra utalva, hogy a groteszk (feltételezve hogy valóban a groteszkkel van dolgunk) ne-
hezen viselhető el, s hogy hajlamosak vagyunk elkerülni a kényelmetlenséget, amit okoz.1 

1 Philip T H O M S O N : The Grotesque. Methuen, London, 1 9 7 2 . 2 . , 3 . 
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Thomson is, én is, úgy véljük, hogy a groteszk csak addig groteszk, amíg az ellen-
tétes reakciók összecsapnak. Amikor nevetségessé vagy sértővé válik, akkor a jelen-
ség már nem nevezhető groteszknek. A következőkben azt igyekszem megmutatni, 
hogy Lewis Carroll fenti szakasza inkább elmésnek vagy ironikusnak mondható; 
Morgenstern alábbi verse pedig közelebb áll az érzelmi dezorientáláshoz. 

Morgenstern Emberfarkasa 

Morgenstern versének alábbi elemzése egy nagy terjedelmű elméleti fejtegetés-
ből alakult ki, amelyben Samuel J . Keyser és Allan Prince2 a „népetimológiá"-ról 
szóló tanulmányára reagáltam. Ebben a tanulmányban a szerzők ezt a szakkifeje-
zést próbálják meghonosítani az irodalomkritikában. A következő szakasz összeg-
zi a javasolt meghatározás fontosabb pontjait: 

[A népetimológia] az a folyamat, amelyben szokatlan kifejezéseket szokottá avatnak, 
gyakran valamilyen mítosz segítségével. [...] Mi az eddig vizsgált példák logikája? Elő-
ször is van egy szó, amely önmagában a világnak egy bizonyos dolgát jelöli. Ez a szó 
minden szempontból egyöntetű. [...] Hanem aztán mégis kettéosztják, és az újraelem-
zésnek alávetett szóhoz egy mesét csatolnak. Ezen a ponton a szó a r ra szolgál, hogy 
»eljátssza« a világot egy mesén keresztül.3 

Gyerekkorunkban intuitív nyelvtani tudásunkat mindenféle bizarr módon szipor-
káztattuk, mint például a következő szójátékban: „Ha te tungsz rám, akkor én viseg 
rád"; vagy pedig a következő névmás-modulálási gyakorlatban: 

Énhálovics Tevadar, éniszteri tetkár 
Tehálovics Övadar, teniszteri ötkár 
Ohálovics Mivadar, öniszteri mitkár 
Mihálovics Tivadar, miniszteri titkár 

Keyser és Prince ezt a nyelvi gyakorlatot bizonyára népetimológiának nyilváníta-
nák, mert a „Mihálovics Tivadar, miniszteri titkár" kifejezés szavainak önmagukban 
értelmetlen első szótagjai el vannak választva, és önálló első és második szenté-
lyű névmásokként vannak kezelve. Mint látni fogjuk, Morgenstern is hasonló nyel-
vi gyakorlathoz folyamodik. Vegyük szemügyre Der Werwolf című versét. 

2 Samuel J. KEYSER-Alan PRINCE: Folk Etymology in Sigmund Freud, Christum Morgenstern, and Wallace 
Stevens. Critical Inquiry 1979. 65-78. 

3 I. m. 66-67. 
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Ein Werwolf eines Nachts entwich 
von Weib und Kind, und sich begab 
an eines Dorfschullehrers Grab 
und bat ihn: „Bitte, beuge mich!" 

Der Dorfschulmeister stieg hinauf 
auf seines Blechschilds Messingknauf 
und sprach zum Wolf der seine Pfoten 
geduldig kreuzte vor dem Toten: 

„Der Werwolf", sprach der gute Mann, 
„des Weswolfs, Genitiv sodann, 
dem Wemwolf Dativ, wie mans nennt, 
den Wenwolf - damit hats ein end". 

Dem Werwolf schmeichelten die Fälle, 
er rollte seine Augenbälle. 
„Indessen", bat er, „füge doch 
zur Einzahl auch die Mehrzahl noch!" 

Der Dorfschulmeister aber musste 
gestehn, dass er von ihr nichts wusste. 
Zwar Wölfe gäbs in grosser Schar, 
doch „Wer" gäbs nur im Singular. 

Der Wolf erhob sich tränenblind -
er hatte ja doch Weib und Kind! 
Doch da er kein Gelehrter eben, 
So schied er dankend und ergeben. 

Egy i lyen vers t e l j e sen l e fo rd í tha ta t l an (amíg valaki s ikeresen le n e m ford í t j a ) . A va-
lód i e t i m o l ó g i a s z e r i n t a Werwoljban a Wer a lat in virre\ e g y e n é r t é k ű , a m i „fér f i t " 
(azaz „ e m b e r t " ) j e l e n t , mint m a g y a r u l az emberfarkasban. De M o r g e n s t e r n falusi 
t a n í t ó j a ezt a n é m e t wer kérdószó é r t e l m é b e n veszi. Devecse r i G á b o r Vérfarkasnak 
f o r d í t j a m a g y a r r a , és a vért és farkast k ü l ö n r agozza . Az alábbi szó sze r in t i fo rd í -
t á s b a n az igen m e s t e r k é l t „ k i f a r k a s o d o t t e m b e r " k i fe jezés t f o g o m h a s z n á l n i , a m i 
l e h e t ő v é teszi, h o g y a „ki" i gekö tő t k é r d ő n é v m á s n a k é r t sük félre . 

Egy éjjel egy kifarkasodott ember / kisurrant feleségétől és gyermekeitől, s elment / egy 
falusi tanító s í r jához, / s megkérte: „Legyen szíves, ragozzon engem [hajlí tson meg]." 

A falusi iskolamester fölmászott / bádog névtáblájának a rézgombjára, / s szólt a farkas-
hoz, ki mancsait / türelmesen keresztbe tette a holt előtt: 
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„Ki farkasodott", mondta a j ó ember, / „kié farkasodotté, tehát genitívusz, / kinek 
farkasodottnak, datívusz, amint nevezik, / kit farkasodottat - s itt a vége." 

Az esetek hízelegtek az emberfarkasnak, / forgatta is a szemgolyóit. / „Mindazonál-
tal", kérte, „fűzze hozzá / az egyes számhoz a többes számot is." 

De a tanítónak be kellett / vallania, hogy erről nem tud semmit. / Mert bár farkasok 
nagy hordákban akadnak, / „ki" csak egyes számban fordul elő. 

A farkas szeme könnybe lábadt - / hisz felesége és gyerekei vannak! / De tanulatlan 
lévén, / alázatosan és hálásan távozott. 

Itt meg kell jegyeznem, hogy (a magyarral ellentétben) németül, angolul és hébe-
rül a „ki" kérdőszónak valóban nincs többes száma. Morgenstern versébe milyen 
bepillantást tesz lehetővé a „népetimológia" fenti meghatározása? A szerzők meg-
magyarázzák, hogy mi a farkasember; aztán igen hosszadalmasan kimutatják, 
hogy a valódi etimológia és az iskolamester népetimológiája nem illenek össze. 
Mindez szép és jó. Ezek után megint felsorolják a nyelvtani eseteket, ahogy fel 
vannak sorolva a versben (és az ő szó szerinti fordításukban). Mindennek a hírér-
téke igen elenyésző. Pszichológiai szempontból ez annak a kényelmetlen érzésnek 
lehet a jele, hogy valami fontos dolog még nincs kifejezve; hogy a fogalmi rend-
szer nem fogott el valamilyen illanó intuíciót. Továbbá: hány olvasó érzi valóban 
úgy, hogy ebben az esetben „szokatlan kifejezést szokottá avattak" a népetimológia 
segítségével? Talán helyesebb lenne azt állítani, hogy szokatlan, de értelmes szó 
válik idegenszerűvé, egy idegenszerű mese idegenszerű manipulációi segítségével. 

Keyser és Prince a következőképpen összegzik fejtegetéseiket: 

A vers csattanója egy tréfára van alapozva; annak pedig a népetimológia az alapja, vagyis 
hogy a nyelv »eljátssza« a valóságot. A farkasembert a nyelv és az élet közötti ellent-
mondás teszi boldogtalanná.4 

Véleményem szerint Morgenstern verse jóval több, mint „csattanós tréfa". Miért 
megy például az emberfarkas épp egy halott iskolamesterhez? Hogyan kell értenünk 
a vers végét („De mivel tanulatlan volt, /alázatosan és hálásan távozott")? Mindennek 
semmi köze a népetimológiára alapozott tréfához. Ez a tréfa egymagában sem-
mivel sem érdekesebb, mint a Mihálovics Tivadarban eszközölt névmás-modulációs 
gyakorlat. A vers ennél sokkal bonyolultabb: nincs kizárva, hogy értelme többrétű, 
de - mint érvelni fogok - szilárd egységet alkot. Kezdjük azzal a megfigyeléssel, 
hogy van olyan irodalomteoretikus, aki másképp értelmezte Morgenstern szó-
játékait: 

Morgenstern játékosságának van egy komoly oldala is. Úgy hírlik, az volt a véleménye, 
hogy az ember nem kielégítő viszonya felebarátaihoz, társadalmához és egyáltalában a 
világhoz abból ered, hogy be van börtönözve nyelvébe, az. pedig megbízhatatlan, csal-

4 I. m. 72. 
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fa és veszélyes; s ezért, hogy megtanuljon megfelelően gondolkozni, »össze kell zúzni« 
a nyelvet, meg kell rendí teni az ember naiv hitét életének ebben a legmegszokottabb és 
leginkább magától é r te tődő részében. Eszerint Morgenstern ragyogóan szellemes szó-
játékai körmönfont elidegenítő szerkezetek, s legradikálisabb formáikban furcsa érzést 
sikerül felébreszteniük az olvasóban - s a r ra késztetik az embert, hogy vonja kétségbe 
a nyelvhez való gondta lan viszonyát; s ez igen hasonlatos a groteszkkel j á r ó döbbenet 
és dezorientáltság érzetéhez.5 

Négy elemre kívánok rámutatni ebben a szakaszban. Először is, költői tréfánál na-
gyobb horderót tulajdonít Morgenstern szójátékainak. Másodszor, a szójátékok 
hatása épp a fordítottja annak, amit Keyser és Prince tulajdonítanak a népetimoló-
giának. Nem olyan folyamatról van szó, „amelyben szokatlan kifejezéseket szokottá avat-
nak", hanem fordítva, „körmönfont elidegenítő szerkezet"-ről, ami „megrendítheti az 
ember naiv hitét életének ebben a legmegszokottabb és leginkább magától értetődő részében". 
Ez a folyamat (s nem a világ „eljátszása" egy „mitológiai sugallat" érdekében) meg-
rendíti az embert, s kényszeríti, hogy újraalkalmazkodjon a társadalomhoz és egy-
általában a valódi világhoz. Harmadszor, bizonyos körülmények között („legradiká-
lisabb formáikban ") ez a hatás egy bizonyos érzelmi minőséget éleszthet. Negyedszer, 
ez az érzelmi minőség „igen hasonlatos a groteszkkel járó döbbenet és dezorientáltság 
érzetéhez". 

Megengedem, Morgenstern szellemes szójátéka e versben nem a legmagasabb 
szintjén képviseli őt. Hatása mégis eléggé feltűnő ahhoz, hogy hozzájáruljon a 
vers „átfogó hatásához", azzal a feltétellel, hogy e hatást a vers többi elemei is tá-
mogatják. S épp ez az, ami indokolhatja a holt iskolamesterjelenlétét a versben. 
Morgenstern nemcsak holtnak teszi meg, hanem még fel is mászatja bádog név-
táblájának rézgombjára. Egyszóval, a szójátéknak és a groteszknek ugyanaz a cél-
ja itt: hog)' hozzájáruljon az érzelmi dezorientáció hatásához. Hogy a rézgombra 
mászó holt iskolamestert groteszkként fogjuk-e föl vagy sem, természetesen attól 
is függ, hogy az olvasó képes-e vagy hajlandó-e kitenni magát a jelenetnek, meg-
fosztva a védelmi mechanizmusok nyújtotta biztonságtól, vagyis, hogy ne vegye 
egyszerűen tréfának vagy sértőnek a bizarr jelenetet. Ha valaki képtelen kitenni 
magát a nehezen elviselhető groteszk hatásnak, óhatatlanul egyszerű tréfának fog-
ja tartani ezt a verset, és a névtáblára mászó iskolamestert mulatságosnak s nem 
hátborzongatónak fogja látni. Ezen a megfigyelési szinten minél több elem járul 
hozzá a meghökkentő hatáshoz, ezek annál inkább fokozzák a vers egységét, bo-
nyolultságát és intenzitását (egyre több indokot szolgáltatva a vers kedvező elbí-
rálására). 

Ennek a versnek eltéveszthetetlen szatirikus dimenziója van. Ez az iskolames-
tert automatának állítja be, aki úgy be van idomítva, s annyira képtelen önálló 
ítéletre, hogy a körülmények figyelembevétele nélkül bármikor lelkesen fitogtatja 
szakmai tudását: a buzgón bemagolt főnévragozásokat. A szatíra túlsó oldalán az 

5 T H O M S O N : i . m . 1 6 5 . 
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emberfarkas található, akiről azt halljuk, hogy tanulatlan, s ezért „tanult" embe-
rektől hálásan és alázatosan fogad el bármilyen badarságot. Ez a szatirikus dimen-
zió olyan anyagokat használ föl, amelyek más célra lettek bevezetve a versbe, mint 
például a /wer + wolf/ morfémasor „összezúzása". Ez esetben a /wer + wolf/ morfé-
masor feldarabolását a szatirikus és a dezorientáló elem együttesen determinálja. 
A szatirikus dimenzió egymagában véve is érdekes; de integrálódik a vers átfogó 
hatásába is, mert a groteszk hatás nevetséges komponensét erősíti meg (míg a sír-
jából fölkelő iskolamester a groteszk hátborzongató alkotóeleméről gondoskodik). 

Morgenstern tehát az iskolamestert értelem nélküli automatának állítja be; 
és a sírt választja a jelenet színhelyéül. E két tényező között érdekes kapcsolatra 
mutathatunk rá, aminek messzemenő jelentősége lehet. Induljunk ki a következő 
szólásmondásból: „Úgy betanulta, hogy akkor is fújja, ha legmélyebb álmából éb-
resztik fel." Avers alapjául szolgáló helyzetet két lépésben lehet származtatni ebből 
a szólásmondásból. Először is, a túlzó kifejezés még jobban el van túlozva: nem a 
legmélyebb álmából, hanem a sírjából ébresztenek fel valakit. Másodszor pedig, 
a túlzó kifejezést szó szerint kell értelmezni: a farkasember valóban a sírjából ébresz-
ti fel az iskolamestert, hogy fújja el a bemagolt deklinációkat. 

Ez a származtatás igen érdekes az itt latolgatott kérdéssel kapcsolatosan. Egyrészt 
nyilván összekapcsolható Morgenstern felfogásával, miszerint a nyelvet „össze kell 
zúzni", vagyis részeire tördelni, s ezáltal előidézni ennek a versnek a központi hatá-
sát: dezorientáció és újraszabályozás. Másrészt pedig a fenti interpretáció össze-
kapcsolja Morgenstern technikáját az angol metafizikus költők „elmés hasonlatával" 
(metaphysical conceit). A metafizikus hasonlat metaforából (vagy más szóképből) 
ered; a metafizikus hasonlat valójában olyan metafora, amelyben a hordozó kö-
zeg (vehicle) és a célzat (tenor) egyaránt szó szerint értendők.6 

Mindebből az derül ki, hogy a Morgestern-féle „nyelvzúzás" specifikus (bár 
szélsőséges) esete eg)' általánosabb érvényű irodalmi eszköznek; ezt pedig sokféle 
esztétikai alapelv működésbe hozza. Ezek közül csak egyet fogok itt megemlíteni: 

De miben mutatkozik meg a költőiség? - ír ta Jakobson 1933-ban. - Abban, hogy a szót 
szónak érezzük, s nem a megnevezett tárgy egyszerű helyettesítésének [...] Miért fontos 
mindez? Miért kell hangsúlyozni, hogy a je l nem tévesztendő össze a tárggyal? Azért, 
mert a jel és a tárgy azonosságának közvetlen tudata mellett (A = Aj ) szükséges ennek 
az azonosságnak a hiánya is (A ? Aj); ez az antinómia elkerülhetetlen, mert ellentmon-
dás nélkül nincs mozgástér a fogalmak számára, nem lehet működtetni a jeleket, a fo-
galom és a jel közötti kapcsolat automatikussá válik, az események folyamata leáll és a 
realitás tudata elhal." 

6 John Grawe RANSOM ( 1 9 5 1 ) : "Poetry: A note in Ontology." In James Harry SMITH & Edd Winfteld 
PARKS (eds.): The Great Critics. Norton, New York, 1 9 5 1 . 7 8 4 . 

7 Roman JAKOBSON: „Mi a költészet?" Fordította A L B E R T Sándor. In A költészet grammatikája. Gondolat, 
Budapest, 1 9 8 2 . 2 5 7 - 2 5 8 . 
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Ezek szerint az úgynevezett „elmés hasonlat" egyetlen jel-funkcióból áll, amelyben 
a hordozó közeg (vehicle) és a célzat (tenor) egyaránt olyan következetesen vannak 
kifejtve, hogy az ember azonosságukat és összeegyeztethetetlenségüket egyaránt 
kénytelen tudomásul venni. Jakobson megfogalmazása igen hasonlít, még rész-
leteiben is, Thomson megfogalmazásához, amellyel Morgenstern nyelvfelfogását 
írja le. Ez a leírás hangsúlyozza a groteszk és a „nyelvzúzás" által okozott dezorien-
tálást, valamint a metafizikus „elmés hasonlat" szellemes hatását. Mindez a foko-
zott valóságtudat szemiotikai és esztétikai perspektívájában zajlik. A fokozott való-
ságtudat egészen más stílusú, például a romantikus költészetre is jellemző. 

Most megpróbálhatnánk összekötni a szálakat. A /wer + wolf/ fonetikai sorozat 
két különböző jelnek tekinthető (Keyser és Prince két különböző etimológiai le-
származtatása). Mindkét jel annyira szó szerint van kifejtve, hogy mindkettőt komo-
lyan kell venni. Szemiotikai szempontból a sorozat két különböző jelhordozóként 
szolgál; ezek pedig két különböző tárgycsoportot jelezhetnek. E két tárgycsopor-
tot teljesen el kell különíteni egymástól (mivel mindegyikük túlságosan is szó szerint 
van kifejtve). Ezen a ponton tartozik a tárgyhoz Keyser és Prince következő meg-
jegyzése: „A nyelv és az élet közötti ellentmondás teszi a farkasembert boldogtalanná"; vagyis, 
a jelölő és a jelölt (signifiant és signifié) közötti ellentmondás lényegessé válik a 
versben. A szerzők ezt az ellentmondást a vers tartalmának tulajdonítják, pedig 
esztétikai jelentősége az olvasó által észlelt ellentmondásnak van (s ennek a tar-
talombeli ellentmondás csak egy lehetséges aspektusa). 

Pszichológiai szempontból a hordozó közeg és a célzat erélyes különtartása révén 
az olvasó olyan helyzettel áll szemben, amely érzelmi dezorientáció idegenszerű 
érzetét ébreszti - s ez a vers intenzív emberi minősége. Ezt az érzelmi minőséget 
a vers groteszk jellege és szatirikus elemei erősítik meg. Hasonló történetet mond-
hatunk el a metafizikus „elmés hasonlatról" e versben. A hiperbolikus mondás-
ban - „Úgy betanulta, hogy akkor is fújja, ha a sírjából ébresztik fel" - a célzat 
(„úgy betanulta") és a hordozó közeg („a sírjából ébresztik fel") egyaránt annyira 
szó szerint vannak kifejtve, hogy komolyan kell venni őket. De a síri jelenet olyan 
elemeket is tartalmaz, amelyek nem tartoznak a groteszk komponenshez (ennél-
fogva a sírból való felébredés „túldeterminált"). Másrészt pedig a kép bemagolás 
aspektusa a /wer + wolf/ sorozatnak azzal a jelhordozójával vág egybe, amelyet a 
wer („ki") kérdőszó ragozása idéz fel. így a vers összes szabadon lógó szála bonyolult 
jel-funkció hálózatban kötődik össze, s ami első látásra csattanós tréfának tűnik 
(önkényes átkapcsolás a j e l egyik aspektusáról a másikra), a jelek túldeterminált 
hálózatává válik, amelyben az átkapcsolás már nem önkényes (a szabadon lógó 
szálakat a vers többi eleme determinálja). Ráadásul a signifiant és a signifié egy-
idejűleg azonosak és nem azonosak. 

Irónia és dezorientáció 

Ha most visszatekintünk a fent latolgatott szövegekre, az elmésség három külön-
böző válfajára mutathatunk rá: ezek az Alice-epizód, a Mihálovics Tivadar névmás-
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futtatása és a farkasember szomorú története. Az Alice-epizód az emberi nyelvet 
alapjában véve szabályszerűen használja. A másik kettő összezúzza az emberi 
nyelvet. De kettőjükben a nyelvzúzás két különböző fajta benyomást kelt. Mint 
láttuk, Morgenstern verse emberi nyelven kezdődik, de hamarosan a farkasember 
igen furcsa kéréssel fordul az iskolamesterhez: „Kérem, hajlítson meg." A kérelem 
maga furcsa, de a nyelvezet érthető. A német beugen kétértelmű, de ezen a pon-
ton nincs az olvasónak semmi oka, hogy ragozásra gondoljon. Az iskolamester 
azonban mindjárt megérti, hogy ragozásról van szó, és az emberi nyelvet mohón 
zúzza össze. A nyelvzúzásnak itt tréfás vagy dezorientáló hatása lehet. Ez többek 
között attól is függ, mennyire hagyja az olvasó a racionalizálást és a védelmi me-
chanizmust eluralkodni magán. Aki képes megmérkőzni az érzelmi dezorientá-
cióval, az erősítést várhat a vers többi dezorientáló elemétől, a groteszktől és az 
„elmés hasonlattól". Ily módon a döbbenet és az érzelmi dezorientáció a vers át-
ható minőségévé válik. 

Más a nyelvzúzás jellege a Mihálovics Tivadar névmásfuttatási gyakorlatban. Itt 
a szöveg értelmetlen handabandával kezdődik; az olvasó nincs kitéve az értelmes 
beszéd és az értelmetlen handabanda közötti átmenet sokkjának. De ez az értel-
metlen handabanda mégis jelentőségteljes, három oknál fogva. Először is, az ismé-
telt szófoszlányok rendkívül intenzív ritmust képeznek. Másodszor, a rendszere-
sen modulált „én-te-ő-mi-ti" névmások a jelentőség illúzióját keltik. Végül pedig, 
az első három teljesen értelmetlen sorból a negyedik sorban tökéletesen érthető 
négyszavú kifejezés bontakozik ki hirtelen, meglepően, de szükségszerűen (amint 
ezt Arisztotelész fogalmazta meg a tragédia alkatára vonatkozóan). így fölöttébb 
kielégítő elmés hatás keletkezik, amit a szöveg átható ritmusa fokoz. Ez nemcsak 
hogy nem dezorientál, hanem épp ellenkezőleg, azt az érzést kelti, hogy „végre 
megérkeztünk". 

A fentiekkel ellentétben Alice tisztán emberi nyelvet használ. De az elbeszélés 
rokonszenves irónia benyomását kelti. Az irónia általában két nézőpontot hoz 
össze: az irónia „áldozata" többnyire tévesen ítéli meg helyzetét; az „ironista" viszont 
magasabb nézőpontból egyszerre látja az áldozat téves meglátását és valódi hely-
zetét. Az ironista tárgyilagos, szenvtelen hangnemben beszél, úgy tesz, mintha 
nem tudna semmit, és nem értene semmit; még azt sem, hogy ironizál. Habár 
Alice, mint említettem, tisztán emberi nyelvet használ, az „O, egér" kifejezést két 
alapvetően különböző módon használja. Az „0, egér": szolgálhat arra, hogy hódo-
lattal forduljunk eg)' egérhez. De példaként is szolgálhat: a megszólító esetre vagy 
a latin nyelvtankönyvek ostobaságára. Az Alice Csodaországban elbeszélője harma-
dik személyben bár, de Alice nézőpontjából meséli el a történteket. Egyidejűleg 
azonban felsőbb nézőpontbeli, kielégítőbb meglátása is kifejezésre jut. Je len eset-
ben például Alice az egér megszólítására használja az „O, egér" kifejezést, de az 
elbeszélő tudtunkra adja, hogy Alice tulajdonképpen nyelvtankönyvi példaként 
ismerkedett meg ezzel a kifejezéssel, és tévesen ítélte meg a nyelvtani példa hasz-
nálatát. Továbbá az elbeszélő a nyelvtankönyv szerzőjét is iróniája áldozatává te-
szi, mert bemutatja a zavart, amelyet a nyelvtankönyv okoz a gyerekek elméjében. 
Az elbeszélő nem utal arra, hogy Alice vagy a nyelvtankönyv hibája volt-e a félre-
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értés. Úgy tesz, mintha nem értene semmit: ő csak a puszta tényeket meséli el, 
nem tudja, hogy nem ez a legjobb módja megszólítani egy egeret; és nem tudja, 
hogy tankönyvek lehetnek jobbak vagy rosszabbak. Ha az olvasó átlát a szitán, azt 
a saját szakállára teszi. 

Thomson szerint tehát Morgenstern merész szójátékait komolyan kell venni, 
mert a sokk, amelyet okoznak, távolabbra mutató újraelemzési folyamat elsó stá-
diuma. így végeredményben tökéletesítik az embernek a valósághoz történő alkal-
mazkodását. Mint láttuk, ez egy húron pendül Jakobson szemiotikus költészetfelfo-
gásával is. Ez a komoly hozzáállás meglepő irányból kap megerősítést. Steven Т. 
Katz majdnem azonos szavakkal írja le a nagy misztikusok nyelvi paradoxonait: 

Ilyen nyelvi trükkök a világ m a j d n e m minden sarkán találhatók, általában a paradoxo-
nok tudatos szerkesztésével kapcsolatban. E paradoxonok szükségszerűen megszegik a 
logika törvényeit, azzal a szándékkal, hogy megrendítsék, sót zúzzák össze a »tanítvá-
nyok« standard episztemikus biztonságát, s ezáltal tegyék lehetővé, hogy újabb és maga-
sabb formájú bepillantás és tudás felé haladjanak. Vagyis bizonyos körülmények között 
a misztikusok tudják, hogy amit mondanak, az teljes képtelenség, de ezáltal hallgatóikat 
kényszeríteni szándékoznak, többek között arra, hogy vegyék fontolóra, kik ők - hogy 
állapítsák meg önmaguk helyét a normális és a transzcendentális »valósághoz« képest. 
Az ilyen gyakorlatok célja inkább egzisztenciális, min t propozicionális (habár az e fajta 
gyakorlat a megfelelő metafizikai rendszerekben rejlő propozicionális állításokat vonja 
maga után).8 

Pszichológiai szempontból mind az érzelmek, mind az elmésség és az orientáció 
alkalmazkodási folyamatok. A fenti elemzésekben azt követtük, hogyan fordítják 
az elmésséget és a dezorientációt esztétikai célra. A tájékozódás megzavarása sem 
a költészetben, sem a misztikában nemcsak frivol játék, hanem bizonyos esetek-
ben nagy horderejű sokkot okoz, ami az ember lényegét javító újraalkalmazkodá-
si folyamat első stádiuma. 

A vérfarkas 

Egy vérfarkas nejéi-fát 
elhagyta éjjel, és kiállt 
egy tanító sírja elé, 
s „Engem ragozz, 6!"- így kiált. 

8 Steven T KALZ: "Mystical Speech and Mystical Meaning." In Steven T. KATZ (ed.): Myslicnm and 
Language. Oxford Ufi New York, 1992. 7-8. 
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A faltisi mester e szóra 
felkúszott rezes fejfájára; 
mancsát a farkas őelőtte 
türelmesen keresztbetette. 

„Vérfarkas" - szól a nyájas hulla -, 
„véré-farkasé" - így sorolja -, 
„vérnek farkasnak; azután 
vért-farkast - kész a tudomány." 

A farkas forgatta setét 
szemét, mert négy szép esetét 
kedvvel hallgatta. „Ugy szives 
- kérlelte „mondd a többesét!" 

Hanem a mester bevallotta, 
hogy annak hírét se hallotta. 
Mert farkasoknak van soka, 
de többes számban „vér" soha. 

Könnye hullt a farkas szemének -
mégis, családja volt szegénynek! 
De nem volt nyelvész, hát legott 
köszönettel elkullogott. 

(Devecseri G á b o r fordítása) 



Lengyel András 

A „VÉRZŐ MAGYARORSZÁG" 

- Kosztolányi Dezső irredenta antológiájáról -

Ismeretes, hogy 1920-ban, Vérző Magyarország címmel Kosztolányi Dezső irredenta 
antológiát állított össze. (Ennek második, jelentősen átszerkesztett kiadása 1928-ban 
jelent meg.) A könyv, bár 1989 előtt anatéma sújtotta, nem teljesen hozzáférhetet-
len. Nagyobb könyvtárakban őrzik egy-egy példányát, s újabban olykor aukciókon 
is fölbukkan - nem is nagyon magas árakon. Sőt 1999-ben reprint kiadásban is 
megjelent. Elemzésével mégis adós az irodalomtörténet-írás.1 (A kevés, ami e tárgy-
ban történt, például egy szegedi egyetemi szakdolgozat, érdektelensége miatt elha-
nyagolható.) Hogy miért van ez így, nehéz megmondani. Amíg korábban érthető 
volt, hogy az életmű értékeit s Kosztolányi írói rangját védő irodalomtörténészek 
hallgatással, esetleg óvatos apologetikával illették ezt a „veszedelmes" könyvet, 
1989 óta az irredentizmus keményebb és lágyabb változatai már jelen vannak a 
magyar nyilvánosságban. Kosztolányi tehát akár „előfutár" is lehetne, „igazi ma-
gyar". S egyébként is, ma, amikor az uralkodó relativizmus viszonyai közt „minden 
elmegy", még egy elmarasztaló verdikt sem vonná maga után az életmű egészé-
nek, valós értékeinek elvetését. Ma Kosztolányi, lett légyen számláján bármilyen 
politikai vétek, nem kerülhet a kánonból való kiiktatás sorsára. Irodalmi pozíció-
ja erős, sőt talán soha ily erős nem volt, mint most. A hallgatásban megnyilvánuló 
apologetika (vagy közöny) tehát ma teljességgel elfogadhatatlan. Aki ugyanis meg-
kerüli a „politikus" Kosztolányi figyelembevételét, az - immár a politika szféráján 
túl - az életmű mélyebb megértéséről is lemond. 

Magam úgy vélem, a „politikus" Kosztolányi bemutatása, bár nem egyszerű 
feladat, több tudásterület számára is termékenyítő lehet. A sajtótörténet-írás éppúgy 
nyerne vele, mint a politikai eszmék történetéé. Mindenekelőtt azonban az iro-
dalomtörténet-írás nyeresége lenne a legnagyobb, hiszen a „politikus" és az „esz-

1 Vö. BRANNER Ágnes: Kosztolányi munkássága és vitái 1919 és 1921 között, (kézirat) Szeged, 2 0 0 6 ; CSÍKY 

Balázs: 2 0 0 3 : Trianon kérdésköre Kosztolányi Dezső életművében. Sic Itur ad Astra 2 0 0 3 / 2 - 3 . 2 7 1 - 2 9 2 . ; 

POMOGÁTS Béla: Az ifjúság romjain. Kosztolányi Trianonról. Hitel 1 9 9 5 . augusztus, 5 7 - 6 1 . ; ROMSICS Ignác 
(szerk.): Trianon és a magyar politikai gondolkodás 1920-1953. Osiris, Bp., 1998. 
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téta" Kosztolányi szétválasztása, illetve az előbbi zárójelbe tétele csak ideiglenes 
érvényű elemzési technika lehet. A valóságban mindkettő ugyanaz az egy ember 
volt, s amikor az író alkotott, mindaz a tapasztalat s motiváció, amelyet élete során 
szerzett (akár akarta ezt, akár nem) valamiképpen érvényesült megszülető művé-
ben. A „politikának" az életműben való nyílt vagy rejtett jelenléte, persze, csábít 
a leegyszerűsítő, voluntarista megoldásokra - akár pro, akár kontra számolunk is 
ezzel az összefüggéssel. S bizonyos az is, messze vagyunk még attól, hogy az újság-
író Kosztolányi több évtizedes termésének számbavételével és megértésével az élet-
mű meghatározottságainak egyik, sok vonatkozásban döntőnek ígérkező faktorát 
is megérthessük. Sok mindent kellene még föltárni ahhoz, hogy az életműben érvé-
nyesülő „politikum" irodalomtörténészi hasznosítása valóban a megértést segítő, 
s nem az irodalommagyarázatot deformáló komponens lehessen. Ám mindez a 
jogos aggály és megfontolás immár nem akadályozhatja az „érzékenyként" elköny-
velt összefüggések vizsgálatát. így, egyebek közt szembesülni kell a Vérző Magyar-
ország lapjain dokumentálódó beállítódással: annak valódi természetével, szerkeze-
tével s személyes applikációival is. 

2. 

Maga a könyv sajátos történeti helyzet terméke. Az ötlet lényegében a trianoni 
békeszerződés „sajtókommunikációs" előkészületei során merülhetett föl, a meg-
jelenés pedig már a békekötés, vagy ahogy nem indokolatlanul emlegetni szokás: 
a békediktátum (1920. június 4.) után történt meg. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
széttörésének, jelentős „magyar" területek és népesség elcsatolásának ténye kétség-
kívül széles körben érvényesülő sokkoló élménye volt a kor emberének: egy világ 
omlott össze. Ami bekövetkezett, az azonban kettős gyökerű volt. Nemcsak a há-
borús győztesek irracionális brutalitása érvényesült (amire az ún. irredenta érvelés 
mindig, s nem is alaptalanul emlékeztet), de bizonyos mélyebb történeti tendenciáé 
is. Az Osztrák-Magyar Monarchia demográfiai, közjogi és politikai szerkezetében 
benne volt a fölbomlás, a szétesés lehetősége. A birodalom, az elvtelen pragma-
tizmus és a „megfelelő" pillanatokban adagolt lokális erőszak ügyes kombináció-
jával egy olyan hatalmi szerkezetet tartott fönn, amelyből jelentős erők kifelé gra-
vitáltak. Ez, leegyszerűsítve, nemzetiségi problémaként tematizálódott, valójában 
azonban többről, másról volt szó. A nemzetiségi „problémák" birodalmi érdekű 
kezelése ugyanis deformálta a politikai artikuláció lehetőségeit (ez egyebek közt 
megmutatkozott a választójog korlátozásában, a beszédmód zsákutcába vivő tagoló-
dásában stb.), ami azután társadalmi feszültségeket gerjesztett, a nemzetiségi és 
társadalmi problémák együtt pedig egy instabil, kollíziós szerkezetet produkáltak. 
A hatalmilag integrált birodalmi struktúra fönntartása, minden valóságos előnye 
ellenére, belülről vált ingataggá, s ezt a hatalmi szerkezetet egy olyan nagymér-
tékű megrázkódtatás, mint a világháborús vereség tarthatatlanná tette. A kifelé 
gravitáló erők önmozgása, a győztesek geopolitikai szűklátókörűsége és hatalmi 
mohósága pedig, megszüntetve a relatív egyensúlyt (s közös piacot!) je lentő 
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Osztrák-Magyar Monarchiát, az osztrákok s mindenekelőtt a magyarok rovására 
egy új, tartós feszültségekkel és egyensúlytalansággal járó térképátrajzolást ered-
ményezett. Az adott helyzetben a magyar politika aktorai (s a magyar társada-
lom) előtt így két lehetőség merült föl. Az új helyzetnek a minden trauma ellené-
re is higgadt és racionális elemzése, a veszteségek optimalizálása. Vagy, a kollektív 
lelki és szociális trauma bódulatában elmerülve, egyféle pszichológiai önterápiá-
ba kezdeni: a veszteségeket az „ellenség" számlájára írva, az érzelmeket kifelé, az 
„ellenségre" irányítva érzületi, sérelmi politizálásba menekülni. Az irredentiz-
mus, bár látszólag a „mindent vissza" politikai artikulációját jelentette, voltakép-
pen csak ezt az érzületi, kompenzatív, verbalitásba beleszoruló funkciót töltötte be. 
A nagy vesztes, a magyar úri középosztály felelősségelhárító, önfölmentő és -iga-
zoló lelki „tornagyakorlata" volt ez, szakszerűbben szólva: szociálpszichológiai 
elaboráció. A feszültségek verbális levezetése. 

A Vérző Magyarország összeállításának lehetőségét és feladatát Kosztolányi szemé-
lyében az Új Nemzedék főmunkatársa, a kurzustámogató irodalmi szervezetnek, a 
Magyar írók Szövetségének egyik vezetője kapta. Nyilvánvaló ugyanis (s ez mára 
sem homályosodhat el), hogy ez a megbízatás nem egyszerűen eg)' neves írónak 
szólt, hanem az új, a forradalmakra válaszként megszülető keresztény nemzeti 
„kurzus" emberének. Nem tudható, hogy maga az ötlet kinek a fejében született 
meg, de bizonyos, hogy itt a „kurzus" önlegitimációjának egyik, irodalmiasra 
hangolt műve készült el. Az. összeállítás, bár Kosztolányi egyéniségének nyoma 
rajta van a könyvön, ez esetben csakis szócső lehetett. Kosztolányi hite szerint a 
magyarságé, vagy ahogy a könyv címe sugallja, a „vérző Magyarországáé, valójá-
ban azonban alighanem csak egy ideiglenes rezsimé, amely szembesülni volt 
kénytelen a „történeti" Magyarország szétbomlásával, s amelynek valamilyen vá-
laszt kellett e folyamatra adnia. 

A könyv keletkezésének kontextusa, Kosztolányi levelezése révén, viszonylag jól 
megfogható. Először 1920 májusában, egy Oláh Gáborhoz írott levelében bukkan 
föl a terv. Ebben, szerzőnek próbálva megnyerni Oláht, írja Kosztolányi: „a közel-
jövőben könyv jelenik meg Magyarország területi egysége érdekében: az első magyar 
irredenta könyv".2 Ugyanebből a levélből tudható meg az is, hogy a szerkesztő szerint 
ez a könyv „[ejszközében szigorúan irodalmi", „céljában harcos" lesz, s a „legelső 
írók írják".3 A szándék, az irodalmi igény, bár nyilvánvalóan eszményítő s a fölkért 
szerző meggyőzését is szolgálja, hihető: Kosztolányi, jellemző mód, Oláh Gábor-
tól sem „program-költemény"-t kért, hanem „csak olyant, amelynek bármily össze-

2 KOSZTOLÁNYI Dezső: Levelek. - Napló. Sajtó alá rendezte R É Z Pál. Osiris, Bp., 1996. 437. (a további-
akban KDlev.) 

3 KDlev. 437. 
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függése is van a magyarsággal, a múltjával, vagy a mostani szenvedésével".4 Figye-
lemreméltó, hogy a szerkesztői ígéret szerint bőséges honorárium állt rendelke-
zésére: „a kiadó azonnal a megérkezése után urian és bőkezűen díjaz" minden kéz-
iratot.5 Nem sokkal később, június 2-án, amikor Kosztolányi egy, a könyvre 
vonatkozó kommüniké közlésére kérte Hegedűs Gyulát, azt hangsúlyozta: „Ez a 
könyv jótékony célt szolgál, s tartalmában és külsejében olyan lesz, hogy megér-
demli a szeretetet és a támogatást."6 A - nyilván Kosztolányi fogalmazta - kom-
müniké másnap, június 3-án meg is jelent a Budapesti Hírlapban, Magyar írók Ma-
gyarországért címmel. Ez leszögezi: „Horthy Miklós kormányzó előszavával jelenik 
meg az első magyar irredenta könyv: a vérző és megcsonkított Magyarország leg-
kiválóbb írói, tudósai, művészei egy porondon találkoznak és küzdenek a csorbí-
tatlan Magyarországért. Jövedelméből részesedik a Lukachich Géza báró altábor-
nagy elnöklete alatt álló nyugdíjas tisztek országos szövetsége, a tisztek özvegyei 
és árvái is.'"7 Ez a nyilvánosan is vállalt, önjellemzó kommüniké egyértelművé teszi: 
a könyv a hivatalosság égisze alatt, a „legfőbb hely", a kormányzó jóváhagyásával 
és aktív közreműködésével készült. Nem egyértelmű azonban, hogy a könyv meg-
születésében mi volt a szerepe a „jótékonykodásnak". Vélhetően e jótékonykodás 
hangoztatása kettős célt szolgált: jelezte, hogy nem üzleti vállalkozásról van szó, 
s az altruizmusra való apellálás egyben az olvasói-vásárlói kör bővítését célozta. 
Azaz marketingfogás volt az irredenta propaganda erősítésére, hiszen ezzel közös, 
nemzeti üggyé tette a könyvet. Közvetve ezt erősíti, hogy amikor június 9-én vala-
melyik (rivális?) szervezet plakátokon megtámadta a készülő könyvet, Lukachich 
Géza (1865-1943) altábornagy a Budapesti Hírlap június 11-i számában ezt nyilat-
kozta: „...a Nyugdíjas Katonatisztek Szövetsége e mű kiadásában nem vett részt, 
csupán ahhoz járult hozzá, hogy annak nagyban való terjesztését erre önként jelentkező 
tisztek végezzék",8 Ám hogy valami pénzügyi vonatkozása is lehetett a plakát-táma-
dásnak, azt Kosztolányinak a Lukachich-közleményt az újsághoz közvetítő, Hege-
dűshöz címzett leveléből kikövetkeztethető. A könyv „szellemi szerkesztéséinek 
„elvállalását" ugyanis Kosztolányi itt azzal magyarázta, hogy a könyv „kiadóhivatala 
is a legszigorúbb és legteljesebb ellenőrzés alatt áll".6 Azaz, igyekezett eloszlatni az esetle-
ges pénzügyi visszaélések gyanúját. Sajnos, nem tudjuk, mi állhatott a plakátokon, 
amelyek Lukachichot megszólalásra s Kosztolánvit magyarázkodásra késztették. 
Az mindenesetre figyelemreméltó, hogy mindkettőből - ti. Kosztolányi leveléből 
s Lukachich nyilatkozatából - a könyv hivatalos védnököltsége, kvázi hivatalos 
jellege hüvelyezhető ki. 

Kosztolányi semmi esetre sem saját szakállára dolgozott tehát: mögötte volt a 
„kurzus". 

4 KDlev. 437. 
5 KDlev. 437. 
6 KDlev. 438. 
7 Idézi RÉZ Pál, 
8 Idézi Réz Pál. 
9 KDlev. 439. 

KDlev. 952. 
KDlev. 953. 
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Kosztolányi mint szerkesztő valóban jó irodalmi anyagot igyekezett „szervezni" 
antológiája számára. Levelezése tanúsítja, hogy egyebek közt Krúdy Gyulával10 és 
Szabó Lőrinccel11 is egyezkedett. A szerzők kiválogatásában és fölkérésében 
azonban az esztétikai minőség mellett, sőt az előtt egyéb szempontok is érvénye-
sültek. Jászai Mari fölkérését művészi súlya, presztízse még indokolhatta („A ma-
gyarság nevében kérem Nagyasszonyt erre: a legnagyobbjainak erősítő és biztató 
szavára most nagy-nagy szüksége van"12), Vargha Gyula fölkérését azonban már 
mindenképpen csak irodalmon és művészeten kívüli, „társadalmi" szempontok 
magyarázhatják. Vargha ugyanis mint költő aligha tekinthető számottevőnek, ám 
társadalmi pozíciója, protokolláris helyzete predesztinálta egy ilyen szerepre. Figye-
lemreméltó, hogy őt június 3-án Kosztolányi így kapacitálta: „Arra kérem, küldjön 
ebbe a tisztes, magyar könyvbe egy verset. Méltóságod nemes és magyar költészete 
nélkül csonka lenne könyvünk. // Címe: Vérző Magyarország. // Elöljáró beszédét 
Horthy Miklós kormányzó írta. // írt ezenkívül belé Apponyi Albert gróf, Andrássy 
Gyula gróf, Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza és a mai magyar irodalom minden 
értékes és igaz tehetsége."13 Hogy „minden" igazi tehetség írt volna a könyvbe, 
az persze, mint látni fogjuk, egyáltalán nem igaz, még szerzőfogó kegyes csalás-
nak is túl szép egy ilyen állítás. Ennél a formulánál árulkodóbb a szerkesztői szán-
dékra a Vargha költészetéről adott, már idézett jellemzés („nemes és magyar köl-
tészet"), ami vagy tautológia, hisz mi más lehetne egy magyar költő verse, mint 
„magyar", vagy célirányosan használt ideologéma. Kosztolányi írni tudásának is-
meretében aligha föltételezhető, hogy itt tautológiás bőbeszédűségről lenne szó: 
a „magyar" itt nyilvánvalóan a származásra rájátszó irányzatjelölő elnevezés. Ez 
a Vargha Gyulához írott levél más helyeiből is kitetszik, hisz a készülő könyv Koszto-
lányi szerint „a szenvedő magyarság igazáért" küzd, s benne „[ejlbeszélések, versek, 
tanulmányok állanak csatasorba, hogy bizonyítsák országunkhoz való jogunkat".14 

A készülő könyv politikai hátterére világít rá, hogy - ahol erre a szerkesztőnek 
szüksége volt - a szerzők meggyőzésében a honorárium-fizetést is érvként hasz-
nálhatta. Krúdy Gyulának például egy keltezetlen, de bizonyosan 1920 nyaráról 
való levélben megírta: „A tiszteletdíj ügyét holnap igyekszem a kérésed értelmében 
elintézni. Nekem csak 1000 korona kiutalására van jogom és meghatalmazásom. 
Addig is kiutalom azt. Holnap délelőtt (Bristol, Transit Bank Rt.) Ráday gróf 
kifizeti."15 S hasonló értelemben írt Szabó Lőrincnek is: „kéziratodat köszönöm. 
Ezzel a mellékelt írással kerestesd föl délelőtt Ráday grófot, a Bristol Szállodában 
(Transit Bank Rt.) О azonnal kifizeti."16 Ezekben az utalásokban nem maga a pénz 
az. igazán érdekes, hanem az, hogy a kifizető itt nem egy „kiadóhivatal" (ami meg-
szokott lenne), hanem eg)' politikailag is exponált notabilitás: Ráday gróf. Alig-

19 KDlev. 439., 440. 
11 KDlev. 440. 
12 KDlev. 441. 
13 KDlev. 441. 
14 KDlev. 441. 
15 KDlev. 440. 
16 KDlev. 440. 
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ha kétséges, hogy б nem saját pénzét, hanem - valamiféle, részleteiben egyelőre 
nem ismert - tranzakció részeként, kormányzati pénzeket pumpált a kiadványba. 

Az „első irredenta könyv" (ezt az elsőséget Kosztolányi, mint láttuk, többször is 
hangsúlyozta), 1920 júniusában és júliusában állt össze. Májusban, az Oláh Gábor-
hoz írott levélben, három héten belül, azaz valamikor júniusra kérte a kéziratot,17 

ám tudjuk, július elején még újabb szerzőket (például Jászai Mari, Vargha Gyula) 
kért föl közreműködésre. Valamennyi időt a nyomdai kivitelezés (szedés, korrektú-
rázás, nyomás, fűzés stb.) is igénybe vett. így, bár a megjelenés pontos időpontját 
nem ismerjük, az valószínűsíthető, hogy a Vérző Magyarország 1920 szeptemberé-
ben hagyta el a nyomdát, azaz csupán „utánalőtt" a trianoni palotában történteknek. 

A könyv megjelenéséről az első híradás az Új Nemzedék 1920. szeptember 28-i 
számában olvasható. Itt 45 magyar író könyve: „Vérző Magyarország" címmel a lap 
egyebek közt arról adott hírt, hogy: „A gyönyörűen kiállított első művészi irreden-
ta könyvet, mely egyelőre ötvenezer példányban jelent meg, a Lukachich Géza 
báró elnöklete alatt álló Nyukosz (Nyugdíjas Katonák Országos Szövetsége) is ter-
jeszti." Ekkor tehát a könyv már ki volt nyomtatva, legalábbis az első (?) ötvenezer 
példány elkészült. Maga a híradás, a tárgy regisztrálásán túl, azért is érdekes, mert 
könyvterjesztőként - szokatlan módon - egy militáris szervezetet nevez meg. Ez 
azonban, azt kell mondanunk, egyáltalán nem a véletlen műve. A vállalkozás szer-
vezői, jól érzékelhetően, a könyvet eleve a kormányzat védőszárnyai alá helyezték, 
hangsúlyozva, hogy: „Elrabolt városaink képe visszajáró kísértetként lép elénk 
e könyvből, amely elé maga az ország kormányzója, Horthy Miklós írt előszót." 
(Maga a beharangozó cikk Horthy előszavát teljes terjedelmében idézi is, mintegy 
ezzel ütve rá az antológiára a hivatalosság pecsétjét.) S a Horthy mögé bújás itt 
nem a szokványos újságírói ügyeskedés eredménye. A Budapesti Hírlap, a Magyar 
Távirati Iroda jelentése alapján, Fogadás a kormányzónál címmel 1920. október 6-án 
közölte, hogy: „A kormányzó október 5-én a következőket fogadta kihallgatáson: 
Nagyatádi Szabó István minisztert, Thuránszky László Zemplén megyei főispánt, 
Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminisztert, Egan Imre békési főispánt, Rubinek 
Gyula kereskedelmi minisztert, id. Hollán Sándornét, államtitkár özvegyét, Koszto-
lányi Dezső írót, Péchy László szatmári és Ugocsai főispánt és Gulácsy József ezre-
dest." S hogy miért fogadta Horthy Kosztolányit, azt is megtudjuk az Új Nemzedék 
Kihallgatás a kormányzónál című, október 7-i híréből: „Horthy Miklós kormányzó 
tegnap [helyesen: 5-én] délben kihallgatáson fogadta Kosztolányi Dezsőt, lapunk 
belső munkatársát, aki átnyújtotta neki a szerkesztésében megjelent Vérző Magyar-
ország című irredenta-könyvet, Cserna Juliska művészi és magyaros díszkötésében. 
A kormányzó megköszönte a könyvet s hoszszabb ideig szívesen elbeszélgetett 
munkatársunkkal."18 

17 KDlev. 437. 
18

 A megjelenéssel kapcsolatos adatokat B A L O G H Tamásnak köszönöm. 
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A történet ezzel teljes lett, később már nincs nyoma, hogy a könyvvel Kosztolá-
nyinak foglalkoznia kellett volna. Az irredenta antológia ráállt saját, külön röp-
pályájára. 

Maga a könyv 238 oldal, a könyvtári raktári besorolás szerint úgynevezett В méret. 
Nem tudjuk, Horthy díszpéldányán kívül készült-e még belőle kötött példány, a 
forgalomban lévő darabok fűzöttek. Ezeken a borítófedél, amelyet Jeges Ernő 
tervezett, keretbe foglalt, rajzos megoldású. Középen, a felületet uralva, egy szen-
vedő (?) férfiakt látható - e rajz alighanem a „vérző Magyarország" grafikai alle-
góriája. Fölötte, három sorban, szöveg: HAZÁÉRT! / Magyar írók Magyarország / te-
rületéért, alatta pedig - piros nyomással, verzál ritkított szedéssel - a könyv címe: 
VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. A cím alatt, ugyancsak ritkított, antikva szedéssel, három sor-
ba tördelve: Ezt a könyvet / Kosztolányi Dezső/ szerkesztette. A (belső) címlap, amely-
ről a könyvtárosok a könyv címleírását készítik, némileg más. Fönt olvasható a 
cím, verzál ritkított szedésben: Vérző Magyarország. .Alatta alcímként, ugyancsak rit-
kítva: Magyar írók Magyarország / területéért. Ez alatt, a címlap alsó felében, kisebb 
méretben és megfordítva Jeges Ernő borítófedél-rajza ismétlődik, a rajz alatt pe-
dig Kosztolányi szerepének rögzítése következik: Ezt a könyvet / Kosztolányi Dezső / 
szerkesztette. A szennycímlap verzóján, alul további adatok: A könyv művészi rende-
zését fánszky Béla végezte. / A címlap és belső rajzok Jeges Ernő munkája. Hogy a könyv 
„művészi rendezése" mit takar, nem könnyű megmondani, Kosztolányi nyelvi puriz-
musa itt némileg visszaüt. Lehet, hogy e kifejezés a tipografizálást fedi, lehet, hogy 
ezen túl a képek elhelyezését is, azaz egyféle képszerkesztői feladatkört. 

A könyvet, mint az utolsó lapon, illetve a hátsó borítón olvashatjuk, a Pallas 
Részvénytársaság nyomdája állította elő. 

Mindez már önmagában is elegendő pár következtetés levonására. Az egyik 
tartalmi. 

Az alapkoncepciót tartalmazó eredeti „cím" („Magyar írók Magyarország terü-
letéért") alcím, illetve - a borítófedélen - felcím lett, a június 3-i kommüniké 
egyik metaforája („vérző és megcsonkított Magyarország") pedig, némi tömörí-
téssel, címmé lépett elő. E címcsere, amelyre tehát június 3-a után került sor, sze-
rencsésnek mondható: az új, végleges cím tömör és kifejező, szuggesztív ereje le-
tagadhatatlan. A másik levonható következtetés némileg váratlan. Jeges Ernő, aki 
rajzai révén a könyv egyik alapembere, a Hatvany Lajos-féle Pesti Napló exkluzív 
rajzolója volt, egyebek közt azért is fizették, hogy máshová ne dolgozzék. О tehát 
Kosztolányi „régi", Új Nemzedék előtti szakmai ismeretségi körébe tartozott. Minden-
képpen figyelemreméltó, hogy írónk, rajzolót keresve, e régi kollegiális kapcso-
latára épített. Ugyanebben az összefüggésben érdekes a könyvet előállító nyom-
da is. A Pallas Nyomda Rt. ugyanis, bármily meglepő is esetleg, Kosztolányi régi 
„gazdájának", Hatvany Lajosnak a tulajdonában volt. A forradalmakban „kompro-
mittálódott" báró ugyan ekkor már emigrációba kényszerült, s lapjától, a Pesti Napló-
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tói is, nyomdájától is megválni kényszerült. (Az eladás pontos időpontját nem is-
merjük, erre éppen valamikor 1920-ban került sor.) Mégis teljesen bizonyos, 
hogy Kosztolányi a nyomdát is régi nexusai alapján választotta ki - Káin című kö-
tetét ez a nyomda, azaz Hatvany Lajos adta ki 1918-ban. Figyelemreméltó moz-
zanat Kosztolányi szerepének címlapon, illetve borítófedélen való föltüntetése is. 
Amíg ugyanis a szerzői nevet címlapon is, borítófedélen is föl szokás tüntetni 
(a szerző neve és szerepe a könyv alapadata), addig a szerkesztőket általában a cím-
lap verzójára „dugják el", a közreműködői súly szerint. Ha tehát Kosztolányi eltért 
a széles körben szokásos gyakorlattól, s a ritkább - szerepét kiemelő - megoldást 
választotta, az arra vall: szerepét ő maga is hangsúlyozni akarta. Önmegítélése 
szerint is nem egyszerű „összeállító", hanem alkotó szerkesztő volt. A munka, szá-
mára, önként vállalt, sőt ambicionált vállalkozás volt. 

Hogy e szerepvállalásban mennyi lehetett a nárcisztikus szereplési vágy, meny-
nyi a „helyezkedés" a kurzus erős embereihez, s mennyi a feladat iránti benső el-
köteleződés - utólag nehéz megmondani. Valószínűleg mindegyik motívummal 
célszerű számolni. 

A könyv fölépítése végiggondolt, tudatos szerkesztésre vall. Három jól elkülönít-
hető, de egymást erősítő vonulat érhető benne tetten. Az első, s leginkább előtér-
ben álló vonulat a könyv főszövege, amelyet a szereplésre fölkért írók, művészek, 
tudósok és (egyáltalán nem utolsósorban) politikusok, illetve közéleti emberek 
írásai alkotnak. A másik vonulat, mely a nem olvasó, csupán lapozgató „olvasók-
nak" is azonnal a szemébe ötlik: a Jeges Ernő készítette gazdag képanyag, amely 
mintegy vizuálisan bevezeti az egyes szövegeket, s egyféle ikonként szolgál hozzá-
juk. (E rajzok kétfélék: részben városképek, részben címerrajzok, mindkettőnek 
szerepe az elcsatolt területekre, a veszteségre való képi emlékeztetés.) A harmadik 
vonulat az egyes írások közé, többnyire alá betördelt idézetgyűjtemény, amely hí-
res magyar alkotók és híres vagy kevésbé híres, de a magyarságról elismerően szóló 
külföldi tollforgatók aforizmaszerűen megfogalmazott (vagy ilyenként idézhető) 
szövegeit citálja. Olykor csupán egy-egy mondatot, olykor - ritkábban - hosszabb, 
de legföljebb bekezdésnyi citátumokat. Ezt a harmadik vonulat legalább olyan 
fontos, mint a reprezentatív főszöveg, Kosztolányi nézőpontjára, ízlésére és aktuá-
lis preferenciáira pedig a főszövegnél is jellemzőbb, hiszen ezek az idézetek tel-
jességgel az ő választásának eredményei. A potenciális szövegkészletből nyilván 
csak azt vette föl a könyvbe, ami beleillett elképzeléseibe - ami zavaró lehetett 
volna, az még előzetesen kihullott a szerkesztői rostán. (Valahol a második és har-
madik vonulat között helyezkedik el néhány térkép és szószedet, amely a szuve-
rén szerkesztői elképzeléseket képben és szövegben együtt mutatja meg.) 

Kiket kért föl, illetve nyert meg a szereplésre Kosztolányi? A könyvben formai-
lag 51 szerző egy-egy írása olvasható. Valójában azonban közülük öt szöveg (Matthew 



A „Vérző Magyarország" 4 0 7 

Arnold, Francois Coppé, Swinburne, Ibsen, Heine) fordítás (ezeket bizonyára 
maga a szerkesztő fordította le), így a tényleges szerzői kör 46 főből áll. A szerzők 
az alcím szerint „magyar írók" lennének, de ez még a legtágasabb értelmezés sze-
rint sem védhető állítás. A könyvben, értelemszerűen, jelen vannak a kurzus rep-
rezentatív emberei, politikusok, közéleti és egyházi emberek. Az előszó például 
magától a kormányzótól, azaz a legmagasabb közjogi méltóságtól való, de írást 
adott egyebek közt a politikus Andrássy Gyula, Apponyi Albert, P Ábrahám Ernő, 
Lukachich Géza, Dvorcsák Győző, az egyházi vezetők közül a katolikus Csernoch 
János és Zadravecz István, a reformátusok közül Raffay Sándor, néhány média-
vezér, mint például Rákosi Jenő, Turi Béla és Vészi József. De szerepelnek a könyv-
ben tudósok (például a nyelvész Tolnai Vilmos, a geográfus Cholnoky Jenő, a művé-
szettörténész Lyka Károly, vagy a „tengerkutató" Havass Rezső), valamint színházi 
emberek (Jászai Mari, Elevesi Sándor) is. A többség azonban, legalábbis a kor fo-
galmai szerint, csakugyan az újságírás és az irodalom határán mozgó író. 

Az író elnevezés, persze, itt nagyon is különböző alkotótípusokat takar. Az itt 
írással szereplő írók mind tehetség, mind művészi irányultság, mind - művekben 
lemérhető - teljesítmény tekintetében nagy különbségeket mutatnak. Aszerint, 
hogy „honnan", mely irodalmi szubkultúrából jöttek, néhány jellegzetes csoport 
szétválasztható. Az egyik csoport (s irodalmilag nyilvánvalóan ez a legerősebb, leg-
fontosabb csoport) a nyugatosoké. Tóth Árpád, Schöpflin Aladár, Krúdy Gyula, 
Karinthy Erigyes, Babits Mihály és maga a szerkesztő, Kosztolányi Dezső is a Nyugat 
folyóirat köréből rekrutálódott. (Némi nagyvonalúsággal ide sorolható esetleg 
még Miklós Jenő és Oláh Gábor is.) Kétségkívül nem rossz nevek, de önmaguk-
ban nem reprezentálják a sokkal gazdagabb és sokszínűbb irodalmat produkáló, 
„zsidós" Nyugatot. Akik a folyóirat köréből itt szerepelnek, azok esetleges, szub-
jektív okokból, például a szerkesztővel való barátságból vagy hosszabb közös mun-
ka révén (Babits, Karinthy, Tóth), esetleg „érintettségből" (mint a „pozsonyi" il-
letőségű s így ifjúsága városát elveszítő Schöpflin) kerültek ide. S mindenképpen 
szignifikáns, hogy a Nyugat olyan nagynevű zsidó alkotói, mint például Ignotus, 
Osvát Ernő, Fenyő Miksa vagy éppen a Kosztolányi baráti köréhez tartozó Füst 
Milán (hogy az átlag-nyugatosokról ne is szóljunk) nincsenek itt. De hiányoznak 
a Nyugat olyan jeles „magyar" alkotói is, mint mondjuk Juhász Gyula vagy Móricz 
Zsigmond. A másik elkülöníthető csoport az ügynevezett konzervatív irodalom 
valóságos (olykor persze csak vélt) tekintélyeiből rekrutálódik. Ide sorolható a 
médiapozíciója miatt már emlegetett Rákosi Jenő is, de a típust egyértelműbben 
jellemzi Gárdonyi Géza, Kozma Andor, Herczeg Ferenc, Porzsolt Kálmán, Petri 
Elek, Tormay Cecile, Bodor Aladár, Vargha Gyula neve és írása. Irodalmi értéke 
az e csoportba tartozóknak, persze, nagyon különböző; egyértelmű, hogy Gárdo-
nyi vagy Herczeg egészen más nívót jelent, mint - mondjuk - Kozma Andor. 
Szociokulturális elhelyezkedésük és - egyáltalán nem utolsósorban - a nyugatos 
modernséghez való viszonyuk révén azonban valamennyien „konzervatív"-nak és 
„magyar"-nak számítottak. (Még akkor is, ha mint Gárdonyi-Ziegler vagy Herczeg-
Herzog esetében nyílt titok volt nem magyar, „idegen" származásuk.) A barma-
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dik, önmagában is tovább tagolódó csoport az irodalmi élet „újabb", jórészt ép-
pen a „kurzus" kialakulásához vezető, háborús-forradalmas-kaotikus viszonyok 
által fölszínre vetett „nemzeti" érdekeltségű írógarnitúra embereiből áll. Ezek 
egyik része militáns, hírlapi csatározásokba is bonyolódó figura volt (mint például 
az Új Nemzedék szerkesztőségében dolgozó Komáromi János, Kádár Lehel, Lendvai 
István), a másik része talán kevésbé (mint Kállay Miklós, Kortsák Jenő, Zilahy Lajos 
vagy Erdélyi József - bár utóbbinak tudunk ekkori durva dolgairól), egy valaki: 
Végvári (azaz Reményik Sándor) pedig egymagában alkot csoportot: ő voltakép-
pen a magyar irredenta költészet alapítója, s talán máig legnevesebb alakja. 

A könyvben írással szereplőkről mindezeken túl néhány általánosítható ítélet 
is megkockáztatható. Mindenekelőtt: a szerzők között - Vészi Józsefet és Miklós 
Jenőt leszámítva - nincs zsidó (pláne: „zsidó") szerző. Ez a hiány valószínűleg köl-
csönös távolságtartás eredménye: zsidó írókat nem is nagyon hívhattak ide, s ők 
sem nagyon törekedhettek a szereplésre. Ez a zsidóellenes retorikával élő, politikai 
ellenfeleit „zsidóként" stigmatizáló kurzus viszonyai közepette teljességgel érthe-
tő is. „A" zsidók akkor a „vérző" Magyarország ellenségeinek számítottak - leg-
alábbis Kosztolányi munkahelyén, az Új Nemzedék ben. Ekkoriban maga Kosztolányi 
is ilyen értelemben cikkezett az Új Nemzedék ben.19 A másik említendő probléma 
egy „hiány", Szabó Dezső távolmaradása. О irányzatilag nagyon is beleillett vol-
na egy irodalmi irredenta antológiába, kvalitásai és irodalomközéleti szerepválla-
lásai szinte predesztinálták volna a jelenlétre. Kosztolányihoz való viszonyának 
feszültségei azonban, úgy látszik, nem tettek lehetővé egy ilyen közös föllépést. 
(A Kosztolányi-Szabó Dezső-viszony részletekbe menő rekonstrukciója megérne 
egy misét: a viszony következményei mindkettőjük pályáját jelentősen befolyásol-
ták.) A harmadik megkockáztatható megállapítás magára a szerzői körre vonat-
kozik. A könyv szerzői ugyanis, ha leszámítjuk a „közéleti tekintélyeket", akik 
mintegy hivatalból, közéleti-politikai számításból szerepeltek az antológiában, lé-
nyegében véve az újságírás világából léptek át a Vérző Magyarország hasábjaira. 
Ez, persze, aligha csak ennek a könyvnek a sajátossága, maga a kulturális élet szer-
kezete volt ilyen erősen médiaközpontú. S egy ilyen, lényegét tekintve propaganda-
hatásra törő könyv megírásához egyébként is a valóságértelmezés kereteinek 
megteremtésében jártas újságírók voltak helyzeti előnyben. Mondhatnánk, náluk 
volt meg a feladat teljesítéséhez szükséges speciális „szakismeret". 

A zsurnalisztikus fogantatás pedig, mint általában, itt is kettős következmény-
nyel járt. A probléma megjelenítése általában nem túlzottan mélyenszántó, sokszor 
kimondottan fölszínes, az egész kérdéskör kezelése pedig nyíltan ideologikus szí-
nezetű. Egyértelmű, hogy ez a könyv hatni, s nem leírni akart. 

19 Vö. Lengyel András: A „nagy viadal". Egy Kosztolányi-cikk és tanulságai. Tiszatáj 2006/9. 41-46. 
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Ha azt a kérdéskört vetjük föl, milyen összkép alakul ki a kötet írásaiból, könnyű 
s ugyanakkor nehéz feladat elé állítjuk magunkat. Könnyű a válasz, ha csupán a 
végső lényegre kérdezünk rá. Ez a könyv az, amit az alcím állít, tudniillik csak-
ugyan Magyarország területi épségéért érvel. Azaz valóban irredenta mű. (Az irre-
dentizmus „műfajához" a mintát Kosztolányinak nyilván olasz kulturális és irodal-
mi ismeretei szolgáltatták, a frusztráló ok persze maga a történeti helyzet volt.) 
Sokkal bonyolultabb azonban a válasz, ha arra kérdezünk rá, milyen főbb érvelé-
si stratégiák mutathatók ki a könyvben, azaz ki mivel s hogyan érvel. 

Nyilvánvaló, hogy itt a szerkesztő legföljebb az alapinstrukciókat adhatta meg, 
mindenki azt s úgy írt meg, amit s ahogy elképzelt e tematikában. A szerkesztő 
hatalmi szóval ezeket az érveléseket aligha változtathatta meg - nem volt abban 
a helyzetben. (Igaz, egy esetben tudjuk, hogy egy megrendelt és kifizetett írás, a 
Szabó Lőrincé végül nem jelent meg az antológiában. A kihagyás oka azonban is-
meretlen, s Szabó Lőrinc irodalomközéleti súlya - bármily jelentős költő lett is 
később - ekkor, 20 éves korában gyakorlatilag még nem létezett. Csak mint Babits 
pártfogoltja kerülhetett egyáltalán képbe.) S mindezen túl az esztétikai alakítás 
igénye önmagában is erősen kitágította a lehetséges megszólalási kereteket s módo-
kat. A direkt, érvelő beszédmódtól a már-már csak gesztusértékű megszólalásig, 
a szimbolikus részvételig elvben mindenféle beszédmódnak helye és szerepe lehe-
tett. A kötet szerzői pedig, érthetően, éltek is ezzel az elvi lehetőséggel. Ha tehát 
nem akarjuk azt a kényelmes, de semmitmondó pozíciót fölvenni, hogy: ahány 
írás, annyiféle érvelés, akkor szükségképpen csak hozzávetőleges tipológiát adha-
tunk a kötetbeli írások érvelési módjairól. 

A kötet első írása mindjárt fontos. 
Ez Horthy Miklós Hazáért című előszava. A rövid, kb. fél lapnyi szöveg (ame-

lyet csak a különféle tipográfiai ötletek, például az aláírás-hasonmás fölnagyítá-
sa növel meg annyira, hogy egész oldalt elfoglaljon) nyilvánvalóan kulcsfontosságú 
szöveg - azzá teszi írója (vagy aláírója) közjogi pozíciója. Nem bizonyos, persze, 
hogy a szöveget csakugyan maga a kormányzó írta, mondatai túlzottan szabályo-
sak és világosak ahhoz, hogy ne gyanakodnánk szerkesztői közreműködésre. De 
akárhogy van, e szöveget Horthy nyilvánosan vállalta. S ezért fontos, hogy ez az 
előszó meglepően mérsékelt tónusú. Bár föléje a szerkesztő egy ökölbe szorított, 
fölkiáltójel-szerűen fölemelkedő kezet rajzoltatott, maga a szöveg két, meglepően 
higgadt, csak kevéssé militáns gondolatot pendít meg. Az egyik: „Hazáért: e szó 
fogalmának jegyében álljon csatasorba minden magyar író és költő", olvashatjuk, 
majd a szöveg így folytatódik: „A háború fegyverei elhallgattak, szólaljanak meg a 
múzsák. Lelkesítsenek, acélozzák meg a lelkeket, az elszakított magyar földekre vi-
gyenek reményt és kitartást, a megmaradt magyar földeken élesszék és hazasze-
ret tüzét" (5.). Ez a megfogalmazás persze sajátos, kettős kódolású. Metaforikája 
(csatasor, háború, fegyver, acélozás) ugyanis kétségkívül harcra alludál, kimondott, 
deklarált célja viszont a „múzsák" megszólalásának sürgetése. Irodalomnak és 
harcnak ez a kettőssége figyelemreméltó, teljességgel egyezik azzal a programmal, 
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amelyet egyik levelében szerkesztői programként Kosztolányi megfogalmazott 
(„Eszközében szigorúan irodalmi. Céljában harcos"20). S ezzel lényegében meg is 
van ütve a könyv alaphangja. A másik gondolat, amelyet az előszó fölvet, folytatja 
az előbbiekben megkezdett érvelést, de az irodalmi („eszmei") harcot állítja elő-
térbe. „Az eszmék és gondolatok harca, ha az a legnemesebb érzés, a hazaszere-
tet szárnyán lendül a magasba, ellenállhatatlan, annak tere végtelen. Eszmének, 
gondolatnak, hazaszeretetnek nem lehet mesterséges határt vonni, az minden 
határon át és mindenekkel szemben diadalmaskodik" (5.). Az „eszmei" (irodalmi) 
harc ezzel igazolódik, mintegy hivatalossá lesz. Egészében az előszó (bárki f ogalmaz-
ta is) végső soron a fegyveres harcról lemondó békés irredenta programja. Harc, 
más eszközökkel. 

Olyan harc, amilyent, alkatának engedelmeskedve, Kosztolányi is a magáénak 
ismerhetett el. 

A könyv gerincét alkotó, s így vagy úgy az irredentizmus kérdésében is állást 
foglaló megnyilatkozások közül elsőként három írás érdemli meg a figyelmünket. 
A Rákosi Jenőé, a Herczeg Ferencé és - a Karinthyé. Három, merőben különböző 
író, három merőben különböző attitűd, de mindegyik valami lényegest tesz hozzá-
férhetővé. 

Rákosi Jenő, a magyar modernizmus militáns ellenf ele itt Irredenta címmel egy 
példázatot ad elő. Egyik gyerekkori játékukról számol be, de a fölidézett emlék 
narratívája erősen áthallásos, megértéséhez dekódolásra szinte nincs is szükség. 
Maga a példázat, rövidre fogva ez: „Nekünk gyermekeknek egyik kedves repertoár-
darabunk az volt, amikor az egyik pojáca agyonverte a másikat, azután hozzá-
fogott, hogy megpróbálja tisztességesen eltemetni. Az agyonvert pojáca ott feküdt, 
kezét-lábát szétvetve a porondon s a másik fogta a halott ember fél kezét s szépen 
odaillesztette a mellére, mint ahogy kiterített halottal szokás. Aztán fogta a másik 
kezét s azt is odafektette. De a halott ebben a pillanatban kivágta a porondra a 
rendbe hozott kezét. A pojáca meghökkent s újra visszatette a helyére. Ekkor a ha-
lott megint a másik kezét dobta el magától s így ment ez tovább, míg végre nagy 
furfangosan rájött a győztes pojáca arra, hogy egyszerre fogta meg a halott két 
kezét s egyszerre fektette a mellére. Am a halott sem hagyta magát. Most a két lá-
bát vetette széjjel s az előbbi játék újra kezdődött. Mikor pedig a lábát is rendbe 
hozta, a halott újra szétdobta a két kezét. így ment egy darabig, s a játék vége az 
lett, hogy a halott ember végre talpra ugrott, jól pofon ütötte tanácstalan kínzóját, 
aki elkullogott s a győztes végül az lett, aki nem hagyta magát eltemetni" (15.). 
Hogy itt a „halott": Magyarország, s a magyarságot akarják eltemetni a győztesek, 
ám ő végül diadalmaskodik az őt elparentálni igyekvőkön, egyetlen olvasó előtt 
sem lehet kétséges. De aki esetleg mégsem értené a példázatot, annak Rákosi 
tudtára adja, hogy „az eltemetés groteszk játéka" „most folyt le éppen Párisban 
és környékén" (18.). A példázat célja és funkciója is nyilvánvaló: a legyózhetetlen-
ség, a magát eltemetni nem hagyok végső diadalának szuggerálása „átjön" e szö-

2» KDlev. 437. 
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vegen. Az elbeszélt történetnek mégis van két vonatkozása, amelyik némi értelme-
zést igényel. Az egyik: ez a példázat, mint alaptörténet, mint „utcai komédia" is 
morbid és erőszakos, az erőszakot tematizálja. A szembenállás, az erőszak-alkal-
mazás itt több változatban is legitim. A másik vonatkozás maga a képes beszéd, 
az affirmáció, a saját közösség megerősítésének dekódolása. Ez a kódolt, „képes" 
beszéd ugyanis úgy hív föl ellenállásra, bogy az ellenállás módját teszi ködössé, 
megfoghatatlanná. Az ellenálló halott példázata nagyon sok és sokféle ellenállás 
amorf lehetőségét foglalja magában, csak éppen az itt s most követendő eljárásról 
nem szól. 

Rákosi Jenő írásának, a példázaton túl, van még egy figyelemre méltó vonása: 
a faji magasabbrendűség hangoztatása. „Európa nem tudja, hogy e csodás zárt te-
rület [ti. a Kárpát medence] kellő közepén egy elpusztíthatatlan faj telepedett meg 
Kánaán földjén" - mondja; majd részletezi: „Európa nem tudja, hogy a magyar 
faj természete, józan okossága, munkabírása, katonai tulajdonsága és katonás 
szelleme, arisztokratikus gondolkozása, önérzete és magyar voltának öntudata, 
minden idegennel szemben való méltányos türelme és szerzett műveltsége által 
is fölötte áll értékben minden körülötte levő más fajnak" (16.). Ez az érvelés, nem 
kétséges, mélyen anakronisztikus, naiv - és veszélyes. Maga az itt használt „faj" 
szó ugyan nem azonosítható a náci beszédmód „faj" szavával, ez még egy 19. szá-
zadi szó itt, de a saját magasabbrendűségébe vetett naiv hit, s maga a tipológia 
teljes megalapozhatatlansága egy olyan eszmetörténeti kontinuumot alkot, amely 
a 19. század antinómikus és látensen veszélyes beállítódását már átvezeti egy 20. szá-
zadi manifeszt konstrukcióba. Egy olyan konstrukcióba, amelynek pusztító voltá-
ról immár meggyőződhetett a század embere. S bizonyos: maga Rákosi összekap-
csolta a faji magasabbrendűség eszméjét és az erőszak-alkalmazás igényét, s ezzel 
egy meglehetősen robbanékony elegyet hozott létre, sőt tett követelménnyé. 

Herczeg Ferenc, aki a fordulat előtt Tisza István „holdudvarába" tartozott, s mint 
a Magyar Figyelő szerkesztője a volt miniszterelnök „kommunikációs" jobbkeze 
volt, másképpen adta meg a választ a föladott leckére. О is az Irredenta szót emelte 
be írása címébe, de - finom distancia ez - kérdőjellel látta el. Ez az Irredenta ? című 
írás, Herczeg tollán keresztül a magyar irodalmi konzervativizmus reprezentatív 
megnyilatkozása, egy világ választja el Rákosi Jenő beállítódásától. Három moz-
zanata érdemel megkülönböztetett figyelmet. Az egyik: viszonya az ország szét-
darabolásához. Amit e vonatkozásban Herczeg kimond, az nemcsak egy széles 
kör érzületének kifejezéseként értelmezhető, de a maga módján emblematikus, 
máig élő beállítódásának is tekinthető. „Azzal tisztában vagyunk mi, de tisztában 
lehetnek ma már ellenségeink is, hogy valamire való magyar ember soha nem 
fog belenyugodni az ország földarabolásába. Képzelhető olyan helyzet, mikor 
nem lesz opportunus erről beszélni, de úgy sohasem fordulhat a világ, hogy a szí-
vünkben is lemondjunk ezeréves örökségünkről. Ezt sem fegyverrel, sem szerző-
déssel, sem brutalitással, sem engedékenységgel nem fogják elérni ellenségeink, 
mert az ilyen lemondás ellenkezik az ember ősi természetével. Bármeddig tart-
son is az idegen megszállás, mi azt mindig csak történelmünk egy végtelenül le-
alázó, de ideiglenes és átmeneti epizódjának fogjuk tekinteni" (70-71.). A másik 
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mozzanat nem kevésbé figyelemre méltó. A jövő mérlegelését ugyanis, tagadha-
tatlan éleslátással, a kisnemzeti lét összefüggéseiben végzi, s kimondja: „A kis nem-
zetek nem urai saját sorsuknak, az ő emelkedésük és hanyatlásuk mindenkor rajtuk 
kívül eső erők játékának eredménye. Olvassuk el az oláhok vagy a szerbek törté-
netét, örökös hullámzás az, amelynél (csak úgy, mint a magyar történelemben, de 
még kirívóbb módon) a rövid föllendülés egy-egy korszakát a rettenetes nemzeti 
katasztrófák és a mélységes süllyedés időszakai követik, aszerint, amint a kis nem-
zetek érdekei egy-egy időre megegyeztek, vagy újból ellentétbe jutottak a Keleten 
érvényesülő nagyhatalmak érdekeivel" (71.). Igazi reálpolitikus megfigyelés ez, 
a jövő éles logikájú anticipációja. A harmadik mozzanat, amelyre figyelnünk kell, 
a cikk konklúziója. „Addig is [ti. ameddig kedvezően alakulnak a viszonyok szá-
munkra] mit tegyünk mi magyarok? Semmi szükség sincs arra, hog)' összeesküvést 
szőjjünk, hogy lázítsunk, hogy fegyvereket és nyomtatványokat csempésszünk. De 
ezt nem is teszi senki! A mi irredenlánk színhelye nem a végeken, hanem Buda-
pesten van. Itt kell szervezkednünk, itt készülődnünk. A készülődésünk: a nemzet 
kulturális, gazdasági és katonai erényeinek gondozása legyen. Szervezkedésünk: 
a társadalmi erők egyesítése" (72.). E ponton Herczeg nyilvánvalóan eltért az ural-
kodó militáns közérzülettől, de formátumát (s a maga nézőpontján belüli) realitás-
érzékét mutatja, hogy az a program, amelyet itt megjelöl, voltaképpen a klebelsbergi 
politikának közvetlen előképe. Bethlen István konszolidációs politikája, Klebels-
berg tevékeny közreműködésével ezt az elképzelést igyekszik majd realizálni. Ez 
tehát, ismerjük föl, már a „kultúrfölény" és a „neonacionalizmus" programjának 
elvi megalapozása. Herczeg értékrendje ugyanis, minden reálpolitikus vonása el-
lenére, egy nemzetek harcával számoló nacionalista értékrend, amely a mi és ők 
dichotómiájában mozog, s ellenségekkel számol. Jellemző, hogy zárómondata ez: 
„Az egységes, művelt, munkás magyarság megnyerte a harcot züllött és napról-
napra jobban züllő szomszédjaival szemben, mielőtt még kihúzta volna a kard-
ját" (72.). Azaz, a szétdarabolás mélyén ő is csak önkényt s morális vétket lát, az 
Osztrák-Magyar Monarchia szociokulturális fejlődésének mélyebb, divergáló ten-
denciáira (a Monarchia benső, kulturális integrációjának gyöngeségével, alapvető 
instabilitásával nem számolva) nincs érzékenysége. Vagy ha esetleg számolt is e té-
nyezőkkel, ezeknek nyilvános mérlegelését nem gondolta aktuálisnak. 

Karinthy Frigyes, akinek személyes szociokulturális „előzményei" s aktuális tár-
sadalmi elhelyezkedése és mozgástere is számottevően különbözött mind a Rákosi 
Jenőétől, mind a Herczeg Ferencétől - e témakörben is a saját, speciális módján 
nyilatkozott meg. írása címe is, megszólalási formája is: levél. Ez a Levél című cikk, 
persze, csak fiktív levél, csak a szándékolt szubjektivitás irodalmi formája. Pro forma 
„édes kicsi ftá"-hoz szól, valójában - a hangsúlyozott szubjektivitás köntösében -
szemérmes vallomása ez egy asszimilánsnak, a hazaszeretet megvallása, a „haza" szó 
kimondása nélkül. Az alaphelyzetet már az írás fölütése exponálja: „Édes kicsi fiam, 
te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok és szabadon és őszintén - hoz-
zád beszélve és mégis magamhoz, - valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit 
magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Most, 
ezen a furcsa nyáron, mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés 
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egy tarka és bolondos álom után, először válik tudatossá bennem, hogy egész éle-
temben kerültem ezt a szót... íme, erőlködöm és nem tudom kimondani most se, 
különös szemérem fog el, nem tudom legyőzni; pedig nem volnék éppen zárda-
szűz, se vénkisasszony - nevén szoktam nevezni nemcsak a gyermeket, de ama 
boldog és áldott bölcsőt is, ahonnan származik" (197.). Az asszimiláns magyar 
föloldhatatlan dilemmája jelenik itt meg, a vallomáskényszer és a vallomást meg-
akadályozó szemérmesség küzdelmének tematizálása. Jelentős irodalmi-retorikai 
teljesítmény, hiszen nyilvánvalóvá tudja tenni, hogy mi is az a szó, amelyet nem 
tud kimondani, s amelynek számára való érzelmi erejét, súlyát éppen ez az am-
bivalencia mutatja. Az írás egyik síkja tehát az érzelem: „Megpróbálom megmon-
dani, mi az, amit érzek, akkor talán nem kell kimondani; úgy-e?" (197.) A Levél 
másik síkja azonban, szubjektíve is, történetileg is mélyebben húzódik, s azt teszi 
láthatóvá, ami az asszimiláns vallomását, a hazaszeretet nyilvános megvallását be-
lülről akadályozta. Ez egy jellegzetesen modern, de a személyes élettörténetből 
is táplálkozó posztnacionális attitűd. ,,[A]zt mondták nekem, hogy szeressem, kö-
telességem szeretni [ti. a hazát]. Mintha azt mondták volna, hogy szeressem a ke-
zemet és a lábamat. Dac fogott el és furcsa makacsság: - hogyan lehetne köteles-
ségem, hogy magamat szeressem, így szóltam magamban, holott én nem vagyok 
megelégedve magammal [...]. S mert a földön járok, ne fordítsam szememet a 
csillagos ég felé, melynek nincsenek határai, csak horizontja van? [...] Dac fogott 
el és makacsság: embernek neveztem magam - azt kerestem, ami bennem hason-
latos másféle emberekkel s nem azt, ami különbözik. Világpolgárnak neveztem 
magam - léleknek neveztem magam, mely rokonlelket keres, akárhol itt e földön, 
s ha kell, a pokolban is" (198.). Fölmerülhet persze a kérdés, csakugyan önkifeje-
zés-e ez az írás, a belső külsővé tétele, avagy - igényesen, „stílusosan" megfogalma-
zott, de mégiscsak a korhangulatnak engedő - „igazodás". A korhangulat bizonyos, 
érthető és szükségszerű érvényesülése alighanem kimutatható lenne, a kollektív 
traumából Karinthy sem vonhatta ki magát. S az is bizonyos, valami lényegeset, 
éppen azt, ami a megszólalást igazán akadályozta, Karinthy sem tudta vagy merte 
tematizálni. Vallomása részleges érvényű. De öndiagnózisa egészében mégis hite-
les. Az, ahogy magyarságának a külföld kontrasztjában való megtapasztalását meg-
jeleníti, valódi élményre vall. „És lelkem mélyén soha nem hittem el, hogy ők 
[ti. a nem magyarok, az idegen országok lakói] komolyan mondják: hélas! És alas! 
És voche! És ahiné! - mikor jaj-t kell mondaniok - és arra gondoltam, hogy halá-
luk percében ők is jajt mondanak majd, mint én. A megfogható ismerős valóság 
ott kezdődött nekem, ahol átléptem [visszafelé, Magyarország felé] a határt - ha 
életemben először jártam is arra, ahol átléptem" (198.). A hazába, a saját tradíció-
ba való beleágyazottságból fakadó evidencia-érzés, amelynek itt Karinthy hangot 
ad (s amelyet jó érzékkel előtérbe állít) valódi és lényeges tapasztalat. S igazában ez 
a tapasztalat hitelesíti a cikk zárását is: „De nem mondtam ki azt a szót [ti. hogy 
haza] soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami 
nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, 
hogy akinek levágták a kezét és lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik 
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nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, s ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg 
fogod tudni, mire gondoltam" (198.). 

Karinthy írása, nem kétséges, bár egy irredenta antológiában jelent meg, semmi-
képpen nem irredenta szöveg. Ez a nagy traumára adott egészen másféle reagálás-
nród eredménye, ez valódi emberi dokumentum - retorizáltsága ellenére. Mégis, 
vagy talán éppen ezért, ez a szöveg is előképnek tekinthető. Nem szövegszerűsé-
gében, hatástörténetileg, hanem beállítódása archetipikussága révén. Dsida Jenő 
nevezetes verse, a Psalmus Hungaricus ugyanis, minden konkrét különbsége elle-
nére lényegében ugyanezt az attitűdöt jeleníti meg - egy másik történeti kontex-
tusban, eg)' másik egyéniség szűrőjén keresztül. Karinthy írásával tehát az ország 
földarabolásának nem politikai, diszkurzív, hanem érzelmi, irodalmi földolgozá-
sa vette kezdetét, a modern, nem konzervatív irodalmiság eszközeivel. 

7. 

Érdekes, s külön figyelmet érdemel a hivatásos politikusok reagálása. Apponyi Albert 
gróf „sorai", amelyek olyannyira alkalmiak, hogy még címet sem kaptak (a szöveg 
eg)1 Bártfát megjelenítő rajz alá van betördelve [43.]), nem egyebek puszta gesz-
tusnál. Politikai, de intellektuális szempontból is meglehetősen üres, tartalmatlan 
reagálás az övé. Andrássy Gyula gróf elemzése (A harmadik Balkán) már kétségkívül 
erősebb és tartalmasabb szöveg. Súlyos igazságai is vannak, logikája - legalábbis 
egy összefüggésben - meggyőző. Okkal s joggal állítja, bogy a „Balkán volt hosszú 
ideig a világ békéjének egyik gyenge pontja", a Balkán volt „a viharsarok" (19.). 
S abban is alighanem igaza van, hogy „a Balkán azért idézett elő annyi bajt és sze-
rencsétlenséget, mert ott a nemzetiségi elvet emelték államalkotó princípiummá, 
a nemzetiségi elv pedig egymás ellen küzdő részekre tépte szét azt az országot, 
amely csak egy bizonyos egység mellett virulhatott. A nemzetiségi elv ellentétben 
állt a geográfiai és gazdasági viszonyok parancsszavával és sok helyütt szükség-
szerűleg szembe került magával az államalkotó alapgondolattal" (19-20.). A szem-
pont, amelyet itt érvényesíteni próbál, az ó-liberális hatalmi politika szempontja, 
s nem tagadható relatív igazsága. Ám ez a megközelítés éppen arról nem tud szá-
mot adni, amit kárhoztat: nem tudja megmagyarázni, hog)' - a jól érzékelhető fe-
szültségek növekedése ellenére - miért hódított mégis teret a „nemzeti elv". így, 
bár világosan látja, hogy mi hiányzott a békéhez („tradíció, a közös kultúra, a köl-
csönös rokonszenv, mert a különböző nyelvű és vallású népek nem egyszerre, közös 
erőfeszítéssel szabadultak meg [a török uralomtól], hanem egyenként s egymás 
után jutottak oly szuverenitás birtokába, melyet a confoederatió érdekében kor-
látozni nem akartak" [21.]) - csak azt tudja leszögezni, hogy a történeti Magyar-
ország földarabolásával a Kárpát-medence is elbalkánosodott. („Európa a béke 
feltételeiben mesterségesen egy új Balkánt csinál a Tisza és Duna között a Kárpá-
tok alján, mintha nem lett volna elég baja már a meglévőből?") Azaz, írása volta-
képpen csak az Osztrák-Magyar Monarchia nagy ívű, geopolitikai apológiája, az 
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éppen akkor fölszámolt status quo utólagos igazolása. Nem a jövő felé mutat, nem 
új lehetőségeket villant föl, hanem - minden igazságával egyetemben is - a múltra 
mered. Ez az állagőrzés, minden érvényes mozzanata ellenére, mint reálpolitikai 
program már nem lehetett érvényes. Andrássyban (ahogy Apponyiban is) egy letűnt, 
hirtelen, de véglegesen múlttá vált korszak tapasztalatai és eszményei szólaltak meg. 

Ez a tény minden másnál jobban mutatja a magyar politika akkori állapotát: 
nincs (vagy megengedőbben fogalmazva: még nincs) válasz a nagy, történeti ki-
hívásra. A gyakorlati válaszok kidolgozása még váratott magára. 

Érdekes: ahogy a politikusok, az egyházi vezetők (Csernoch, Zadravecz, Petri, 
Raffay) megnyilatkozásai sem igazán mutatják a helyzet megértését, de bizonyos 
-jellegzetesnek mondható - reagálásmódok náluk is föltűnnek. A négy - két ka-
tolikus, két református - egyházi vezető megnyilatkozása közül a legérdekesebb 
kétségkívül Csernoch János hercegprímásé. Csernoch a helyzetre vonatkoztatható 
„keresztény tanítás"-t fejti ki. Föllép „a nemzetköziség és a világpolgárság" elve 
és eszménye ellen, s ezeket „a valóságnak, a természetes alakulás adott tényeinek" 
nyílt tagadásaként értelmezi. Alaptézise az, hogy: „A keresztény tanítás szerint a 
faj, a nemzet, a nép éppúgy Isten alkotása, mint az egyén: az Isten gondolatának 
megnyilvánulása, a természetbe oltott törvények terméke. Az egyes nemzeteknek 
külön természetes adományaik, képességeik, külön hivatásuk van" (128-129.). 
Nem tagadja az „emberiségnek magasabb szellemi és erkölcsi ideálokban való 
egyesítésé"-nek kívánatosságát (129.), ezt mint katolikus nem is tehetné, ám írása 
mégis a faji és nemzeti „feltámadás" igényének igazolása. „A faji érzés feltámadá-
sa, a nemzeti öntudat és a hazaszeretet feléledése nem politikai kurzus, nem ellen-
forradalmi hangulat, hanem a természetes igazság győzelme a hazugságon. A faj-
szeretet kultusza, a nemzeti és hazafias irány nem jelent visszafejlődést, hanem a 
kultúra ősforrásaihoz és éltető erőihez való visszatérést" (129.). Gondolatmeneté-
ben nem az az igazán érdekes, hogy nagyon is korhoz, sőt korhangulathoz kötött 
kategóriákat mond öröknek és természetesnek, hanem az, hogy ezzel a gesztus-
sal a világnak nagyon is parciális módon való fölfogását a szakralitás fényébe von-
ja és igazolja. Nem kevesebbet sugall ugyanis, minthogy amit a „politikai kurzus" 
és az „ellenforradalmi hangulat" megjelenített, az nem valamiféle efemer törekvés, 
hanem „a természetes igazság győzelme a hazugságon". Ez, nem lehet kétséges, 
a Csernoch vezette katolikus egyháznak a „kurzus" melletti manifeszt kiállása. A szö-
veg ugyanakkor, az előbbi funkciótól nem függetlenül, egy jól érzékelhető „nemze-
ti" affirmációt is betölt. Expressis verbis kimondja, hogy a magyarság „az embe-
riség egyik legnemesebb és legtehetségesebb faja" (129.), s a magyarság számára 
,,[n]agy hivatása jelölte ki [...] a hazát, a természetes határokkal szegélyezett Ma-
gyarországot, amelyet joga van megvédeni, visszakövetelni és visszaszerezni" (129.). 

A Csernoch János vezette magyar katolikus egyház tehát, a maga „higgadt", 
alulretorizált megszólalása ellenére a magyar irredentizmus programja mögé állt 
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- nyitva hagyva ugyanakkor azt az egyáltalán nem lényegtelen kérdést, hogy po-
litikai értelemben, konkrétan mit is je lent ez az irredentizmus. 

A dunamelléki református püspök, ftetri Elek érvelése kevésbé átfogó. О az „isten-
félelem és honszeretet" jegyében fejti ki álláspontját, s lényegében véve két fon-
tos állítása van. Az egyik megegyezik az egész kötet alapbeállítódásával: az impé-
riumváltást erőszak szülte s ideiglenes fejleménynek tartja (153.). A másik egy 
egyházias, tekintélyelvű restauráció igénye: „Nekünk pedig, akik e megcsonkított 
haza földén élünk, a forradalmak által szétbomlasztott társadalmi rend, a megla-
zult erkölcsi fegyelmezettség, a megingatott vallásos meggyőződés, az elhomályo-
sult tekintély-elismerés, az alkotmánytisztelet és hazaszeretet újra feléledésén kell 
lankadatlanul munkálkodnunk" (154.). A cél tehát mind teritoriális, mind men-
tális vonatkozásban a fölbomlott status quo visszaállítása. 

Különösebb intellektuális teljesítményt egyik egyházi vezető sem mutatott föl, 
de az irredentizmus és az egyházakra jellemző nyelvhasználat összemosása, az irre-
dentizmus vallási átszínezése és legitimálása megtörtént általuk. 

9. 

Külön kérdés a kötet szépirodalmi anyagának, a verseknek és a novelláknak mérle-
gelése. Ez az anyag, értelemszerűen, két nézőpontból is megítélhető. Egy irodalmi 
(esztétikai) és egy - ettől nem teljesen függetleníthető - mentalitás- és gondolkodás-
történeti nézőpontból. Az elsővel viszonylag gyorsan végezhetünk: igazán j ó mű 
egy sincs a kötetben. Még a nyugatosok írásai is a saját megszokott átlagszintjük 
alatt mozognak. E tekintetben alighanem mélyen jellemző, hogy az egyébként li-
nóm megoldásairól ismert Tóth Árpád itt közölt versében (A tejút alatt) maga is 
erőltetett, mesterkélt megoldásokkal él, például ilyen rímet kreál: a tág verandán 
/ éjfelet ver andán (18.). S talán az sem rosszhiszeműség, ha észrevesszük, hogy a 
kevéssel előbb még a „vörös isteri'-ről verselő költő, most a „bánatos Hadúr nagy, 
fehér szakállá"-t emlegeti. Erős a gyanú: Tóth Árpád itteni szereplése a (kényszerű?) 
igazodás-helyezkedés jegyében történt. Schöpflin Aladár önéletrajzi fogantatású, 
pozsonyi emlékeit fölidéző írása még a legkevésbé átpolitizált és aktualizált mű 
e környezetben. Akár korrekt, megbízható emlékfölidézésnek is tekinthetjük. De 
nem több annál. Babits Л repülő falu és Kosztolányi Egi jogász című novellája sem 
sorolható igazán jó novelláik közé. (Érdemi esztétikai elemzésükre, persze, nem itt 
kell sort keríteni, erre érdemes külön tanulmányokat szentelni.) Nehezebb kérdés 
a versek és novellák mentalitás- és gondolkodástörténeti mérlegelése. Nem azért, 
mert ez valami irodalomidegen, külső és önkényes szempont lenne: ezek a szöve-
gek igen nag)' mértékben a közérzület egyéni kifejezésének dokumentumai, s egy 
ettől eltekintő, „esztetizáló" megközelítés szükségképpen félrevezető lenne. A forma-
alakítás és jelentésképzés olyan hagyományában állnak ugyanis benne, ami már 
akkor is „túlélt", elevenségét vesztett volt, s mind a nyugatosokéhoz, mint az 
avantgárdistákhoz mérve avultnak tetszik. A nehézség inkább abból fakad, hogy 
- mint irodalmi igénnyel írott szövegek - nem fogalmi nyelven, diszkurzívan szó-
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lalnak meg, hanem metaforikusán fejezik ki azt, amit e témakörben elmondani 
akartak. Egy metafora jelentése pedig voltaképpen csak igen tág határok közt de-
kódolható. 

Paradox mód azonban éppen a metaforák vizsgálata teszi leginkább világossá 
a kötet verseinek „üzenetét". Anélkül tehát, hogy olyan költők, mint Kozma Andor 
(44-45.), Végvári (79.), Kállay Miklós (106-107.), Lendvai István (139.), Oláh 
Gábor (161-163.), Harsányi Kálmán (188.), Bodor Aladár (195.), Vargha Gyula 
(199.), Zilahy Lajos (213.), vagy Erdélyi József (217.) verseit műegészként s ugyan-
akkor részletekbe menően elemeznénk, pusztán néhány jellegzetes metafora ki-
emelése is jellemzi ezt az irodalmat. Kozma Andor A mi bűneink című verse pél-
dául ilyen önmeghatározást ad: „Mi magyarok, mi üldözött, / halálra ítélt úri faj" 
(44.). Ez az önkép ugyanis kétségkívül nagyon erős kontúrú önkép, egyszerre fe-
jezi ki az önsajnálatot és a (premodern) önglórifikációt. S a vers zárlata, amely a 
saját bűnöket erénnyé emeli, az „idegenek" bírálatát pedig visszautasítja, ugyan-
csak jellegzetes metaforával él: „Ami fajunkban őserény, / Az fáj neked, te - rongy!" 
(45.) Vagy: Kállay Miklós Üzenet a végekre című verse már címében is históriai allú-
ziókat mutat: a „Régi magyar végek"-et emlegeti, „Keserves, rab véreim"-ről be-
szél, stb. Szükségszerű fejlemény, hogy itt az ellenség is metaforizált („Erdőn dúl 
a dúvad") és amorf, fogalmilag meghatározhatatlan, s a vers zárlatában kifejező-
dő megerősítő funkció is egy jellegzetes, a fogalmiságtól elemelt, konvencionális 
metaforikában jelenik meg: „De minket nem ejt el, / Fentart büszke fejjel / Az 
Úristen tenyere" (107.). Ez a végtelen, önmagát kiterjesztő, inadekvát naivitás, 
melyet kimondani is csak az irodalmi stilizáció közegében lehetett, minden más-
nál árulkodóbb arra a mentalitásra, amely e könyvben önmagát megnyilvánítani 
igyekezett. De beszédes Lendvai István harcos irredenta verse, a Paris felé is, mely 
a gyűlölet tematizálásával operál. „Egy irredenta ciklusból" kiemelt verse (egyéb-
ként szubjektíve nem teljesen indokolatlanul) az indulatokat „a Nyugat"-ra össz-
pontosítja: „Nincs mit szeretned rajtunk, rongy Nyugat, / Hitvány lotyó, ki néked 
hízeleg. / A férfiaktól más az izenet. // Mert seb vagyunk, - de testünk száz sebén 
/ Nyugatnak egy-egy szégyene pirul" (139.). S érdekes az is, hogy ehhez a Nyugat-
ellenességhez (bármi legyen is a fogalmilag leírható tartalma) a vers zárlatában 
egy Nyugat kontra „pogány csoda" szembeállítás is csatlakozik: „Nincs mit szeretni 
rajtunk. írva áll: / pogány csodát nem szivei dögbeteg. / Dicsőség nekünk, mert gyű-
löltetek" (140.). Azaz mi, magyarok valami „pogány csodát" képviselünk, a Nyugat 
viszont „dögbeteg". Az önerősítés, amely - szinte menetrendszerűen - itt is kimu-
tatható, a „beteg" Nyugatnak a „pogány csoda" elleni gyűlölete által mutatkozik 
meg. Ha „beteg" az, ami minket gyűlöl, mi csak valami nem beteg, ergo egészsé-
ges entitásként vagyunk értelmezhetők. Valami „pogány csoda"-ként. A trauma 
révén tehát aktualizálódik a premodern modernitás-ellenesség. 

A kötet legérdekesebb verse minden bizonnyal az Oláh Gáboré. Ez a Patkány-
bűvölők című, alcíme szerint „Magyarország költőinek" adresszált vers két mozza-
nat által érdemel megkülönböztetett figyelmet. Az egyik: ez az ország, mely „Sze-
relem és büszke Szabadság hazája" volt, a vers szerint radikálisan megromlott: 
„Most, megvakult őröktől nyitva hagyott / Tündérpalota, szent föld, ronda pogá-
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nyok, / Patkány-csapatok világszállója! Lerágják / Csontját, hogy vére gyöngyöz-
ve szivárog" (162.). Ez a metaforika, amely az országot „Patkány-csapatok világ-
szállója"-ként láttatja, kétségkívül erős sugallatú: negatív tartalma félreérthetetlen. 
Maga a patkány-motívum nem igazán eredeti motívum, a patkány hagyományo-
san és általánosan valami undorító, negatív entitást fejez ki. Az újdonság itt az, 
hogy itt a „szent föld" alakult át „patkány-szálló"-vá. Aki s ami által tehát ez a vál-
tozás bekövetkezett, annak súlyosan negatív minősítése nem lehet kétséges. Eny-
nyiben Oláh Gábor verse teljességgel belesimul, beletartozik az ország szétdara-
bolását fölpanaszló versek sorába. Oláh verse azonban nézőpontját Petőfiből 
származtatja. Ez az ország, mondja, hajdan egy „örök Dóm" volt, „a csillagokig / 
Suhanó oszlopokon, hol egy fiatal Isten: / Az ifjú Petőfi szelleme lakik..." (162.). 
S bár nem derül ki, a szöveg figuratív mozgása nem teszi lehetővé, hogy kiderüljön, 
hogy a vers szerint mit is képviselt Petőfi, miért volt „fiatal Isten", annyi bizonyos: 
a vers a költészettel állítja szembe, s a költészettel akaija legyőzni a „patkány-szálló" 
lakóit. A vers szerint „Magyarország költői" a „patkánybűvölők", pontosabban: 
nekik kell azzá lenniük. S ez a második figyelemreméltó mozzanat. A vers ugyanis 
valamiféle „haláltánc'-programot hirdet meg, erős sugalmú, de fogalmilag szinte 
lefordíthatatlan képekben: 

Hajrá! Zendítsétek, patkányigéző garaboncok! 
Mit vártok emésztő új századokat? 

Már látom: az éjben, babonás hajnali holdnál, 
Hogy surran, hogy zörren, neszel a buta had -
Kibukkan, elámul, szédül a gyönyörtől, 
S a táncoló síposok nyomába halad. 
Fújjátok, ahogy Isten tudnotok adta, 
A haláltánc-nótát, azt a gyönyörűt, 
Melynek hallatára leszállnak a csillagok is, 
Melyre a hold is vérhajnalba merült . 

Hajrá, hegedősök! Már fog a varázs, 
Már láncát a bűbáj el, messze kibontja, 
Már kábulva marsol előre, halálba 
A patkánynép okossá, bolondja, 
Most egy szívcsiklandót, most egy kiviharzót, 
Hadd rágja agyukat, fülüket hadd tépje! 
Most egy andalítót - hogy álmodva, bután 
Fúljanak a bosszú sötétlő vizébe. 

E program megalkotásakor Oláh Gábor példája alighanem Tompa Mihály neve-
zetes megnyilatkozása („Fiaim, csak énekeljetek!") lehetett. De amíg a minta csak 
az önerősítés igényét szólaltatta meg, addig Oláh már egy „modernebb", bonyo-
lultabb és sötétebb oldalát aktualizálja a művészi megszólalásnak. A cél itt már 
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nem pusztán az önerősítés, hanem a bosszú, az ellenség halálba bűvölése. S hogy 
ki az ellenség? Csak annyi bizonyos, belül van. 

Oláh Gábor verse fölött az irracionalitás és a halál leng. Vészterhes anticipáció. 

10. 

Az a szövegkorpusz, amely a kötet főszövegének tekinthető, mint alighanem az 
edclig mondottakból is kiderül, egészében kaotikus és szélsőségesen divergáló ér-
telmezései egy nagy, kollektív traumának. A szerkesztő erkölcsileg nyilvánvalóan 
felelős az egész könyvért, így a „faji" magasabbrendűség hangoztatásáért éppúgy, 
mint az „ellenséget" patkányként megjelenítő állatmetaforikáért. Bizonyos, hogy 
az írások az ő fölkérésére és intenciójára születtek meg, s ha a szerzők egyike-
másika esetleg „félreértette" volna az instrukciókat, s olyasmit írt, ami ellentétes 
a szerkesztő beállítódásával, a nem illeszkedő szöveg kirostálásának elmaradása, 
közlés általi legitimálása mégis a szerkesztő felelőssége. Azért szerkesztő - más-
képpen csak postaláda lenne. Kérdés azonban, intellektuálisan mi az, ami mind-
ebből őt magát is jellemzi? Úgy vélem, Kosztolányi saját pozícióját azokban a 
mozzanatokban érhetjük tetten, amelyek bizonyosan az ő egyéni hozzájárulását 
mutatják. Ilyen a könyvben saját írása, az Égi jogász, ilyen a fölvonultatott kép-
anyag kijelölésének elve (az, hogy miket rajzoltatott meg a rajzolóval), ilyen az üres 
terekbe tördelt, magyar és idegen szerzőktől származó idézetek válogatási elve. 
(Ez utóbbi körbe tartozik természetesen néhány már említett, fordított vers teljes 
teijedelmében, főszövegként való közlése is. Ezek ebben az összefüggésben ugyan-
olyan szemelvények, mint a többi, csak éppen nem egy-egy részletükkel, hanem 
egészükben szerepelnek a kötetben.) Ha tehát Kosztolányi személyes viszonyát 
próbáljuk fölmérni az irredentizmus kérdéséhez, mindezeket a vonatkozásokat át 
kell tekintenünk. 

Az Égi jogász, az a novella, amellyel Kosztolányi szimbolikusan is szerepet vállalt 
kötete profiljának kialakításában, a Szabadkát megjelenítő rajz alatt kezdődik. Ez 
az elhelyezés önmagában is a személyes érintettséget hangsúlyozza. Szabadka el-
csatolása ugyanis Kosztolányi szülővárosának elvesztését, családja „idegen" impé-
rium alá kerülését jelentette. Erről a veszteségről, ismeretes, versekben is szólt: 
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben. Most azonban nem versben, hanem 
általánosabb érvénnyel, prózában nyilatkozott meg. Ez nem csökkenti szubjektív 
érintettségét, igazi distancia ezt a szövegét sem jellemzi, ebben is a veszteség él-
ménye a meghatározó. 

Az Égi jogász mindazonáltal több szempontból is figyelemreméltó. Ez a novella 
ugyanis a „magyar költő" allegóriája. Hőse, Kaszás-Kis János frontot járt kubikos, 
aki a román megszálláskor elszenvedett megszégyenülése (ártatlanul arcul ütötték) 
nyomán furcsa átalakuláson megy át. Megszállott vándor fűzfapoéta lesz („vala-
mit hasonlított Hazafi Veray Jánoshoz" [234.]), aki afféle „égi jogász"-ként, igazság-
hirdetőként azt ambicionálja, hogy „tétessék határozatba mindön magyarok ártat-
lansága" (233.). Ezt a figurát a román megszállás teremtette meg, amely „az idegenség 
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és a téboly lázát szórta szét az alföldi porba" (223.), s maga a fűzfapoétává lett ku-
bikus is különc és egzaltált figura. Am a narráció szerint mégis „ő volt ebben a 
hűtlen országban a hűség, ő volt ebben a rothadt városban [Budapesten] a meg-
alázott szenvedés, a pokolba hullajtott ártatlanság, a jogászfajta szent prókátora, 
a leggyilkosabb világtörténelmi pör égi fiskálisa, a vértanú, kürtös és apostol, a da-
lolni és szólni nem tudó igric, aki csikorgó-ízetlen rigmusokban jajgatja ki barbár 
fájdalmát, a századokig parlagon hagyott parasztság magáraocsudása, az eltékozolt 
napkeleti gazdagság, egy évezredre nyúló sajgó visszaemlékezés, Komárom, Kassa, 
Pozsony, Eperjes, Losonc, Szabadka, Temesvár, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Maros-
vásárhely keserve, egy nép ki nem szakadható halálordítása". Majd, végső általá-
nosításként: „O volt a magyar költő" (234.). Világos beszéd ez, itt egy allegorikus 
önarckép rajzolódik ki, a magyar költő ideáltipikus képében. ítélete is világos: az 
ország szétdarabolása „a leggyilkosabb világtörténelmi pör" eredménye, a költői 
szó itt „egy nép ki nem szakadható halálordítása". Maga a „költő" azonban nem 
idealizálódik, a költő itt a hagyományos költőszerepnek éppen az ellentéte: „a 
dalolni és szólni nem tudó igric, aki csikorgó-ízetlen rigmusokban jajgatja ki bar-
bár fájdalmát". A költészet itt, feladata teljesítésekor, mégis valami elementárisát 
teljesít, immár túl a szépségelvű irodalmon. 

Ez az allegória két, erősen önkritikus mozzanatot is tartalmaz. A költő fűzfa-
poéta, s az, amit kifejez: téboly. Olyan - indirekt - önjellemzés ez, amelyet Kosztolá-
nyi e korszakáról szólva ezután célszerű lesz szem előtt tartani. 

De azt is látnunk kell: ez az önkép, amelyet Kosztolányi fölvázol, nem egysze-
rűen a trauma irodalmi kifejeződése - ez az élethez való viszony átalakulásának 
deklarálása. S figyelemre méltó, hogy nemcsak az irodalom szerepének radikális 
átértékelését mondja ki (ennek lehetséges konzekvenciáit egyébként érdemes 
lenne az életmű további alakulásában nyomon követni!), de szociokulturálisan meg-
alapozott politikai beállítódása átrendeződését is dokumentálja. Ez utóbbinak két 
nagyon fontos, s eddig teljességgel figyelmen kívül hagyott komponense van. Az 
egyik, bármily meglepő is, a parasztság lehetséges szerepének előtérbe kerülése. 
Az „égi jogász" maga is parasztember, kubikus, a „magyar költő" allegóriája az ő 
sorsában bontakozik ki. De ha ez esetleg nem szúrna szemet az olvasónak, a narrá-
ció ezúttal tételesen is szól „a századokig parlagon hagyott parasztság ntagára-
ocsudásá"-ról. Miről lehet itt szó? E mozzanat fölértékelődésének szubjektív oka-
it egyelőre nepi lehet látni - lehet őszinte orientációmódosulás, s lehet „taktikus" 
igazodás. A mögötte meghúzódó fejlemény azonban viszonylag jól megfogható: 
ez az idő az úgynevezett kisgazdák, a „csizmások" (Nagyatádi Szabó István és párt-
ja) országos méretű előretörésének ideje. Kosztolányi megnevezetlenül is erre a 
nagy (s történetileg valóban jelentős) átalakulásra reflektál a maga módján. A má-
sik, társadalomkritikailag is értelmezhető attitűdmódosulás ennél is fontosabb 
- s beszédesebb. Már az figyelemre méltó, hogy a „magyar költő" előbbiekben 
idézett jellemzésében ilyen mozzanatokra bukkanunk: „hűtlen ország", „rothadt 
város" (ti. Budapest). Ezek a kitételek egyértelműen a „kurzus" ideologémái -
a „rothadt város" és a Horthy meghirdette „bűnös város" egyezése például kétség-
telen. Az Égi jogász egy másik helye azonban egyértelművé teszi, hogy itt jóval 
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többről van szó, mint egyes, „levegőben úszó" sztereotípiák átvételéről. A Buda-
pestre fölvetődött „fűzfapoéta" környezetéről adott leírás elárulja, hogy itt egy 
erősen negatív színezetű modernitás-értelmezéssel kell számolnunk. „Körötte [ti. az 
„égi jogász" körül| pedig folyt az élet. Szónokoltak, loptak, raboltak, irigykedtek 
és rágalmaztak, üzleteket kötöttek, a valutaűzérek feleségei díszelőadásra hajtat-
tak az Operaházba, a pöffedt igazgatók szájukban füstölgő szivarral vágtattak 
gépkocsijukon, a vendéglőkben cigányoztak, a kávéházban tortákat ettek, a bár-
ban a város ringyó-színésznői angol és francia tisztekkel pezsgőztek, az orfeum-
ban csiklandós kuplékat daloltak és fox-trottot lejtettek, a klubban százezerkoronás 
bankokat húztak ki egy tétre, a tőzsdén hausse és baisse volt, a márka árfolyama 
emelkedett és esett és csaltak liszttel, zsírral és cukorral, selyemmel, gyémánttal 
és szesszel, szerelemmel, művészettel és politikai jelszavakkal, kabáttal és gubá-
val, magyarsággal és nemzetköziséggel egyaránt" (234.). Ez a leírás, amely az író 
Kosztolányi kevéssé ismert arcát mutatja, nem egyszerűen az örök és általános 
„emberi színjáték" megjelenítése. Ez is benne van, ez az „örök" mozzanat, de itt 
emellett a közvetlenül, politikailag értelmezhető szociokulturális mechanizmus is 
megjelenítődik. Innen nézve válik érthetővé a „rothadt város" emlegetése - s való-
színűleg Kosztolányi Új Nemzedék-beli szerepvállalása is. 

S ez a modernitáskritika nem is pillanatnyi szeszély (vagy konjunkturális igazo-
dás) terméke. Előzménye is van, későbbi visszfénye is. (Előbbire a még 1919-ben 
írott Latin Lipótváros című cikke lehet az igazoló példa, utóbbira pedig - igaz, me-
rőben más modalitással - egyebek közt az Lsti Kornél „becsületes város" fejezete.) 
Itt tehát valami lényeges, Kosztolányi beállítódását mélyről meghatározó mozza-
nat érhető tetten. De aligha hagyható persze figyelmen kívül, hogy a Pesti Napló 
cikkírójaként, 1919-ben még egy konszolidált közegben kellett megszólalnia, az 
Esti Kornélt írva pedig, már sok és sokféle kijózanító tapasztalat birtokában, „hite-
lesen" csak ironikus-távolító modalitásban szólalhatott meg. Most, 1920-ban azon-
ban, egy széles körben érvényesülő elégedetlenség s egy nagy trauma kibeszélé-
sének közegében a maga leplezetlen módján adhatott hangot annak a személyes 
elégedetlenségnek és undornak, amit érzett. 

Afelől ugyanis nem lehet kétségünk, hogy a kurzisták széles körben jelentkező 
agressziója mögött valóságos indulatok feszültek. S ezekben az indulatokban -
a háborús összeomlás és a szülőföld elvesztésének kettős traumájaként - maga 
Kosztolányi is osztozott. 

Ha a szerkesztői aktivitás egyéb nyomait is figyelembe vesszük, az Égi jogászból 
fölsejlő bizonyosságok nyernek igazolást. 

Egyértelműen a veszteséget tematizálja a képanyag kijelölése is. Nem tudjuk, 
hogyan készültek Jeges Ernő rajzai: készen voltak-e már, s Kosztolányi csak föl-
használta őket, vagy - gyors munkához szokott újságrajzolóról lévén szó - Jeges 
megrendelésre, direkt e könyv részére rajzolta meg őket? Akárhogy van, annyi 
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mindenképpen bizonyos: a képanyag teljesen egységes, s kötetbeli funkciója is 
jól érzékelhető. Jellegzetes, egy-egy jellemző vonásukban megragadott „elcsatolt" 
magyar városok, várak sorakoznak itt, a képanyag a frissen elveszített épített ma-
gyar örökséget mutatja be. Ezek a rajzok szerkezetileg is tagolják a könyvet, s el-
helyezésük emblematikus szerepkört kap: képileg is a veszteségeket sugallják. 
Ugyanezt a célt szolgálják az elcsatolt területeket szimbolizáló, kisebb méretű 
címerrajzok is. Ez utóbbiak a veszteség érzékeltetésén túl a megbontott történeti 
tradícióra is utalnak. Egyféle „történeti" és „közjogi" érvelés ez tehát, képekkel 
és képekben. S hogy ez nem a „díszítő" vizualitásba való utólagos, „ideologikus" 
belemagyarázás, egyértelművé teszi a kötetben közölt, retorikus kérdéssorozattal 
kísért térkép beszerkesztése. Ez a térkép a „történeti", Nagy-Magyarországot áb-
rázolja, megjelölve a leválasztott részeket, s az utóbbi területre berajzolva és -írva 
a magyar kultúra ott született nagyságainak nevét és születési helyét. A térkép így 
egyszerre fejezi ki a területelcsatolásból származó kulturális veszteség mértékét és 
jellegét, valamint azt a teljesítményt, amelyet ezek az immár „nem magyar" terü-
letek, egy-egy szülöttükön keresztül fölmutattak. A képi megjelenítés tehát a cson-
kítást és az elcsatolt magyarság (történetileg dokumentálható) kulturális produk-
tivitását, nívóját sugallja. Ez a gyakorlat mindenképpen Kosztolányi személyes 
nézőpontjának feleltethető meg, jóllehet az ilyen érvelés benne volt (s még utóbb 
is sokáig benne maradt) a kor „levegőjében". S hogy itt valóban Kosztolányi sze-
mélyes intenciója (is) érvényesült, jól mutatja az a tény, hogy abban a kánonban, 
amelyet az elcsatolt területeken született nagy magyarok neve jelöl ki, Ady Endre 
is szerepel. Ady itteni szerepeltetése, bár Az írástudatlanok árulása Ady elleni aver-
zióinak ismeretében meglepő lehet, ekkor és itt csakis Kosztolányi értékrendjére 
vallhat. (Hog)' Horthy Miklós, Rákosi Jenő vagy Kozma Andor aligha ambicionál-
ta volna Ady ilyetén való szerepeltetését, az nem lehet kétséges.) Kosztolányi itt, 
saját szakállára, de a Szabó Dezső-Lendvai István-vonallal részben összhangban, 
a nyugatosokat is bevonta a nemzeti kánonba. 

A térkép mellé elhelyezett retorikus kérdéssorozat, amelyet a tipográfiai tagolás 
és kiemelés csak fölerősít, ugyanezt az egyszerre történeti és kulturális érvelés-
módot mutatja: „El tudják-e hitetni a románok, hogy Mátyás király, Hunyadi János, 
Bethlen Gábor, Báthory István, Mikes Kelemen, Körösi Csorna Sándor, Brassai 
Sámuel, Bolyai János, Székely Bertalan, Szigligeti Ede, Kölcsey Ferenc, Arany Já-
nos, Pázmány Péter, Kazinczy Ferenc, br. Kemény Zsigmond, Ady Endre, Gyulai Pál, 
br. Jósika Miklós, Bolyai Farkas, Paál László, Brocky Károly, Szilágyi Dezső Romá-
niában, El tudják-e hitetni a csehek, hogy II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre, Werbőczy 
István, Baross Gábor, id. .Andrássy Gyula gr., Vásárhelyi Pál, Jedlik Ányos István, 
Dohnányi Ernő, Ipolyi Arnold, Madách Imre, Jókai Mór, Munkácsy Mihály, 
Szinyei Merse Pál, Kupeczky János, Fadrusz János, Lénárd Fülöp, Mányoki Ádám, 
br. Mednyánszky László Csehszlovákiában, El tudják-e hitetni a szerbek, hogy Zrínyi 
Miklós a költő, Damjanich János, Herczeg Ferenc, Thán Mór Jugoszláviában, El tud-

ják-e hitetni az osztrákok, hogy Liszt Ferenc Németausztriában született?" Az ismétlődő 
kérdés és a sorjázó nevek cifrázás nélkül való sorolása erős hatású, jól érvényesü-
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lő marketingfogás, invenciózussága tagadhatatlan. S bizonyos, hogy e szöveg ki-
ötlője és megfogalmazója is maga a szerkesztő volt. 

Ugyané körbe sorolható az üres felületekbe tördelt szemelvénygyűjtemény is. 
Ez 63 (vagy 65) szerző (attól függően, hogy a „kuruc költészet" megjelölés hány 
szerzőt takar) 96 egy-két mondatos idézetét vonultatja föl. A szerzők időben és tér-
ben meglehetősen széles kört fognak át, Dantétól a kortársakig. A magyarok kö-
zött ott vannak a nemzeti klasszikusok (Arany, Tompa, Petőfi, Széchenyi, Kossuth, 
Balassa, Zrínyi, Deák Ferenc, Reviczky Gyula, Kemény Zsigmond, Eötvös József, Ber-
zsenyi, Liszt, Ady) - szerepük elsődlegesen az affirmáció, az erősítés. A nem ma-
gyar szerzők között az emberi kultúra nagy alakjai (például Dante, Montesquieu, 
Heine, Victor Hugo, Carlyle, Nietzsche, H. Grimm, Milton, Luther), egyetemes 
jelentőségű politikusok (például Napóleon, Bismarck), s meglehetős számban 
olyan „vegyes" színvonalú írók s más tollforgatók, akik írtak, méghozzá kedvezően 
írtak valamit a magyarságról, magyarokról (Beranger-től, mondjuk, Miss Pardolig). 
Olykor meg van adva, hogy az illető szerző mely művéből való a szemelvény 
(Aranyt például a Buda halálából, a Bolond Istókból és a Daliás idők bői, Dantét a 
Paradicsom XIX. énekéből, Betőfit az Elet vagy Halál, illetve Л Hazáért című verséből 
idézi), az esetek túlnyomó többségében azonban csak az idézet szerzője szerepel 
a szemelvény alatt. Tanulságos feladat lenne kideríteni és számba venni Kosztolá-
nyi szövegforrásait. Bizonyos, hogy - segítséggel vagy anélkül - nagy anyagot tekin-
tett át. Maguk a szemelvények azonban enélkül is magukért beszélnek. Jól látható, 
hogy szinte „mindenki" szerepel, aki akár a legcsekélyebb jót is mondta a magya-
rokról. (Tissot-tól például ez az idézet is szerepel: „A magyar nők élénk és finom 
szelleme a francia nőkére emlékeztet. Találó megjegyzéseik, verve-jük és bon 
mot-jaik a magyar előkelő körökben sokszor ragadott csodálatra" [66.].) A válo-
gatás alapszólama mégis három szöveg köré szerveződik. A címlap verzóján sze-
replő Arany-idézet („Népünk birodalma, neve, dicsősége!... / Örökkön-örökké nem 
lesz soha vége" [4.]) az önerősítést szolgálja. A Horthy előszavát követő üres lapon 
olvasható Dante-idézet: „Oh boldog Magyarország, csak ne engedd - Gyötretni 
már magad!..." (6.) - a figyelmeztetés, a fölhívás gesztusa. A 42. lapon elsőként 
szereplő R. Kinley-idézet pedig az ország földarabolásának elutasítását deklarál-
ja: „Magyarország földarabolása történelmi non sens. A rablást szentesíteni nem 
lehet." Föltűnő, hogy nagy súllyal szerepelnek olyan szövegek is, amelyek egy-egy 
másik, régebbi kor viszonyaira reagálnak. Victor Hugo egyik passzusa például 
1853-ból való. De jellemző, hogy ez a citátum is aktualizálható, hiszen így szól: 
„Átok azokra, akik Magyarországon e pillanatban lábbal tiporják az emberi jogo-
kat és isteni törvényeket. E hős nemzet hóhérait megátkozva, a mártírokat vigasz-
taljuk meg gyászos sorsukban. Átok a zsarnokokra és áldás a nemzetekre" (189.). 
Az átkozódás és a vigasztalás kettőssége akár az egész könyv alaphangjának is te-
kinthető. 

Néhány, teljes terjedelemben, főszövegként adott vers (Matthew Arnold: Szonett 
a magyar nemzethez, Coppé: Л magyar, Swinnburne: Kossuth Lajosnak, Ibsen: Magyar-
országhoz) ugyancsak a magyarság melletti kiállás dokumentálását szolgálja. 
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A Vérző Magyarország írásai sok mindenről szólnak, de mindenekelőtt Kosztolányi-
nak az ország földarabolásához való, erős intenzitású, kusza viszonyát dokumen-
tálják. Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a könyv szerkesztőjeként mi-
lyen munkát végzett, akkor két alapösszefüggést érdemes hangsúlyozni. Az egyik: 
Kosztolányi a maga korlátai között ügyes marketingmunkával rukkolt ki, munkája 
jelentősen hozzájárull az elutasítás, a tiltakozás szólamának fölerősítéséhez, a „ma-
gyar ügy" tekintélyekkel való megtámogatásához. Hatásos művet produkált, s ezzel 
elindított egy folyamatot, amelyet magyar irredentizmusként lehet leírni. A má-
sik: mindezt azonban olyan „fegyverekkel" tette, amelyeknek a haszna eleve két-
séges volt - sem az állagőrző politikával átitatott „irodalmi" megnyilatkozások, 
sem a historizáló (történeti és politikai érveket keverő) érvelés nem lehetett iga-
zán helyzetadekvát. S ami mindebből különösen fontos: az inadekvát megnyilat-
kozások olyan ideologémákat vetettek fölszínre, olyan nyelvi és mentális mintákat 
alakítottak ki, s olyan érzelemartikulációkat szabadítottak föl, amelyek - azon túl, 
hogy érdemi problémakezelést megszületésükkor sem eredményezhettek - vesze-
delmes ideológiai konstrukciókként épültek be a folyamatokba. Ha tehát egészé-
ben mérlegeljük a könyvet, akkor az egy súlyos hiánnyal és egy ugyancsak súlyos 
negatívummal írható le. A Vérző Magyarország ugyanis éppen az aktuális történeti-
geopolitikai helyzet átvilágításával, a lehetséges és követendő optimális „nemzet-
stratégia" kialakításával maradt adós. Ugyanakkor abban az érzelmi és gondolkodás-
történeti káoszban, amelyben a könyv megszólalt, fölszabadította s fölerősítette 
az olyan, már amúgy is formálódó megnyilatkozásokat, amelyek - mint ma már 
jól látható - eleve veszedelmes kifutásúak lehettek csak. 

Egy világtörténeti trendektől meghatározott, hatalmi-territoriális konfliktus 
kezelése a „téboly lázában", „halálordítás' -ként eleve kudarcra volt ítélve. 



Műhely 

R Müller Péter 

THEATRON: A VESZPRÉMI SZÍNHÁZTUDOMÁNYI MŰHELY 

Bécsy Tamás alapította 1994-ben a Veszprémi - mai nevén Pannon - Egyetemen 
a Színháztudományi Tanszéket, ezen a szakterületen az elsőt Magyarországon, 
amely elsőként indított színháztörténet szakot és színháztörténész-képzést 
hazánkban.1 Az újonnan alapított tanszékre Bécsy Tamás a színháztörténet kép-
viselői (többek között Gajdó Tamás, Nagy Imre, Ordasi Zsuzsanna, Pintér Márta 
Zsuzsanna) mellé fiatal színházelméleti szakembereket hívott, akik pár év leforgása 
alatt jelentős szerepet játszottak a szakterület emancipálódásában, nem elhanya-
golható hatást gyakorolva a hazai és a nemzetközi tudományosság közegére. Az 
iskolateremtő „alapító atya" nyomán bő egy évtized alatt megteremtették saját is-
kolájukat, azt a tudományos brandet, amely legkiválóbb tanítványaikban, tudomá-
nyos fórumaikban, publikációikban, tudományszervező tevékenységükben ölt testet. 

Ennek a védjegynek szervezeti kerete egy a tanszéknél szűkebb formáció, a Theat-
ron Társulás, e védjegy egyik legkarakteresebb fóruma a Theatron című színház-
tudományi periodika, továbbá a Theatron Könyvek sorozata és a Társuláshoz kapcso-
lódó kutatási projektek, konferenciák, műhelyviták, valamint a tudományszervezői 
munka. A Theatron Társulásnak haláláig tagja volt Bécsy Tamás, akinek életművé-
ről a közelmúltban - társszervezőkkel - rendezett akadémiai konferenciát a veszp-
rémi tanszék.2 

A Színháztudományi Tanszék színházelméleti arculatának meghatározói és a 
Theatron Társulás központi tagjai Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád és Kiss Gab-
riella. Tagja még a Társulásnak - s ezzel a Theatron és a Theatron Könyvek szerkesztő-

1 B É C S Y Tamás az 1990-es évek elején Pécsett, az akkori nevén Janus Pannonius Tudományegyete-
men kezdeményezte ennek a szaknak és tanszéknek megalapítását, de erre az intézmény illetéke-
sei nem mutattak fogadókészséget. A szak neve (színháztörténet) a hazai egyetemi és akkreditációs 
viszonyok miatt tér el a tanszékétől (színháztudomány). 

2 A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében - Bécsy Tamás életművéről. 2007. november 12. 
MTA Székház, Budapest. (Szervezők: MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, MTA Szín-
ház- és Filmtudományi Bizottsága, PTE Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke, 
a Pannon Egyetem Színháztudományi Tanszéke. Előadók - a megszólalás sorrendjében - : R I T O Ó K 

Zsigmond, K É K E S I K U N Árpád, E M Ü L L E R Péter, JÁKFALVI Magdolna, Kiss Gabriella, SZÉKELY György, 
N A G Y Imre, B Ó K A Y Antal, K U R D I Mária, P I N T É R Márta Zsuzsanna, S Z E N D I Zoltán.) 
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bizottságának - Imre Zoltán, aki 1999-tól 2001-ig volt a veszprémi tanszék munka-
társa, s aki azóta az ELTE ВТК Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén dol-
gozik. A fiatal műhelynek már utánpótlása is van, saját nevelésű tanítványok, akik 
közül az elmúlt pár év során Schuller Gabriella és Huber Beáta került a tanszékre. 

Amikor a Theatron színháztudományi periodika első száma 1998 őszén megje-
lent, az első oldalon a szerkesztők rövid üzenetekben fogalmazták meg a folyó-
irat céljaival kapcsolatos elképzeléseiket. Bécsy Tamás a következőket írta: „Szín-
házelmélet márpedig szükséges. Melyik művészeti ágnak hiányzik az elmélete?", 
Kékesi Kun Árpád pedig azt hangsúlyozta, hogy a cél „a nézőpont reflexiója, mert 
semmi sem kényszerít annyira a látás teoretizálására, mint a színház".3 A teátrum 
és a teória szavak egy tőről fakadnak, s ez az etimológiai kapcsolat a veszprémi 
műhely működésében eleven gyakorlatként mutatkozik meg. A Theatron első év-
folyamának négy száma már lerakta azokat az alapokat, amelyekre a folyóirat - és 
rajta keresztül a műhely - épül. Ez egyrészt a világ tudományosságában legalább 
egy évszázada önálló diszciplínának tekinthető színháztudomány hazai emancipá-
lása a kortárs színháztudományi nézetek, elméletek, szellemi tendenciák megismer-
tetésén keresztül, továbbá az évszázados elmaradás részleges pótlása korábbi elmé-
letírók műveinek megismertetésével, valamint a saját kutatások eredményeinek 
közzététele, különös tekintettel a színházelmélet és a kortárs színház kapcsolatára. 

Talán Bécsy Tamás munkatársakat kiválasztó körültekintő figyelmének, talán az 
érintettek egyéni orientációjának és elkötelezettségének köszönhető, de a veszpré-
mi műhely többnyelvű, nemzetközi kitekintése arányosan terjed ki a szakterület 
„nagyhatalmaira", az angolszász, francia, német szaktudományra és színházmű-
vészetre. A Theatron első négy számában - többek között - Ritrice Fhvis, Erika Fischer-
Lichte, Peggy Phelan, Thomas Postlewait, Richard Schechner, Roland Barthes, Einar Schleef 
tanulmányainak fordítása szerepel, korszakos rendezőkkel - például Antoine Vitéz-
zé]í, Robert Wilsonna\ - készült interjúk, továbbá recenziók - köztük friss külföldi 
szakirodalmaké, így Hans-Thies Lehmann 1999-ben megjelent Postdramatisches Theater 
című meghatározó könyvéről már a folyóirat az évi 4. számában. 

Röviddel a Theatronnai létrehozott saját szakmai fórum megteremtése előtt a 
műhely már színre lépett a Színház című lapban, amelynek 1998. márciusi száma 
összeállítást közölt a színházi posztmodernről, benne Jákfalvi Magdolna beveze-
tőjét, az általa és Kékesi Kun Árpád által írott posztmodern glosszáriumot, vala-
mint az utóbbi fordításában Elinor Fuchs A jelenlét és az írás bosszúja. A színház újra-
gondolása Derrida nyomán című tanulmányát (1985-ből), és Jákfalvi fordításában 
Patrice Pavis A posztmodern, színház esete. A modern dráma klasszikus öröksége című ta-
nulmányát (1986-ból). 

A folyóiratban közölt fordítások mellett rövidesen megjelentek a műhely tagjai-
tól fontosabb színháztudományi szakkönyvek fordításai, Cooper - Mackey Theatre 

3 T h e a t r o n 1/1. ( 1 9 9 8 . ősz ) 1. 
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Studies,4 Erika Fischer-Lichte Geschichte des Dramas,5 Patrice Pavis TAnalyse des spec-
tacles6 című kötetei, amelyek amellett, hogy a magyar színháztudomány és bölcsé-
szet hiányait pótolják, fontos szerepet kaptak és kapnak az egyetemi képzésben is. 
(A szakkönyvfordítások esetében persze a kiadókkal kötendő kompromisszum-
kényszer időnként befolyással van a kiadandó mű kiválasztására.) A veszprémi mű-
helynek ez a szakfordításokban megvalósuló - a fenti könyvek mellett a Theatronban 
folyamatosan gyakorolt - tudományközvetítői szerepe egyik meghatározó jellem-
zője.7 

A Theatron szerkesztői a saját tudományos fórum megteremtésével nem tettek 
úgy, mintha velük új időszámítás vette volna kezdetét, már a periodika első évfo-
lyamában kinyilvánították kapcsolatukat a szakterület élő hazai hagyományával, 
amikor „Iskolamesterek" címmel rovatot indítottak, bemutatva benne - interjú-
val és a mester tanulmányával - Bécsy Tamás és Székely György munkásságát és 
színháztudományi nézeteit. Ugyancsak a hagyományba és a szűkebb és tágabb 
szakmába történő bekapcsolódást és beágyazódást szolgálják a tanszék által éven-
te májusban - az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottságával közösen szerve-
zett - konferenciák, amelyek mindig tematikusak, és amelyeknek előadásaiból 
időről időre összeállítást közöl a Theatron folyóirat. A konferenciák témái között 
az elmúlt évek során például a következők szerepeltek: diskurzusok a drámáról, 
színházszemiotika, a romantika színháza, a színház dokumentálása, színház és 
politika, a színház mediális határterületei stb. A konferenciák résztvevőinek köre 
a hazai teatrológusok mellett irodalomteoretikusokra, színikritikusokra és időn-
ként a színházi szakma nem elméleti közreműködőire is kiterjed. 

A műhelynek élő és gyümölcsöző kapcsolata van külföldi és hazai társintézmé-
nyekkel, így az MTA I. Osztályával, a hazai bölcsészkarok egyes tanszékeivel és prog-
ramjaival, a színházi szakma intézményeivel, jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun Árpád 
az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Programjában doktorált 1999-ben, 
Kiss Gabriella a JATE Német Irodalomtudományi Alprogramjában 2000-ben, 
Imre Zoltán 2002-ben Londonban, a Queen Mary College-ban, Schuller Gabriel-
la pedig a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2005-ben. Disszertációik 
a Theatron Könyvek - alább érintendő - sorozatában jelentek meg. 

A legutóbbi tisztújításkor az MTA I. Osztálya keretében működő Színház- és 
Filmtudományi Szakbizottságnak Kékesi Kun Árpád az elnöke, Jákfalvi Magdolna 

4 Simon CooPER-Sally M A C K E Y : Színháztudomány felsőfokon. Fordította K É K E S I K U N Árpád. Orpheusz, 
Budapest, 2000. 

5 Erika F I S C H E R - L I C H T E : Л dráma története. Fordította Kiss Gabriella. Jelenkor, Pécs, 2001. 
6 Patrice PAVIS: Előadáselemzés. Fordította JÁKFALVI Magdolna. Balassi Kiadó, Budapest, 2 0 0 3 . 
7 Bár itt a veszprémi műhely bemutatása a cél, annyit a hiánypótló fordítások kapcsán nem felesle-

ges megjegyezni, hogy ennek a tudományközvetítői munkának megvannak az előzményei. Mindenek-
előtt a Színháztudományi Intézet által az 1960-as években publikált Korszerű színház című sorozat, 
a Gondolat Kiadónak az 1970-es, 1980-as években kiadott külföldi színházakat, alkotókat bemuta-
tó könyvei; vagy például a Színház című folyóiratnak az 1990-es években megjelentetett rovata, 
a „Szabadpolc", amelyben F O D O R Géza bevezetőjével és válogatásában jelentek meg fontos, hiány-
pótló írások a 20. századi színházművészet formálóitól. 
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pedig a titkára lett. A veszprémi műhely mindhárom meghatározó tagja tanított 
Pécsett vendégtanárként a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék 
színházi programjában, Jákfalvi Magdolna a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 
is oktat, 2006-ban Pécsett habilitált, 2007 szeptemberétől egyetemi tanár. 

A műhely meghatározó tagjai számos jelentős ösztöndíjat nyertek el, és rangos 
nemzetközi kapcsolattal rendelkeznek. Csak példaként említem, hogy Kiss Gab-
riella az 1998/99-es tanévet a Berlini Freie Universitäten Erika Fischer-Lichte 
teatrológia tanszékén töltötte DAAD-kutatói ösztöndíjjal, később elnyerte a Bolyai-
ösztöndíjat; Kékesi Kun Árpád a londoni University of Surrey művészeti tanszékével 
ápol szoros szakmai kapcsolatot, volt Soros-, Bolyai- és Magyary Zoltán-ösztöndí-
jas; Jákfalvi Magdolna a Nancy Egyetemmel tart fenn intenzív együttműködést, 
2005 őszén a Harvard Egyetemen kutatott Magyar Állami Eötvös ösztöndíjjal, ko-
rábban pedig volt Móricz- és Bolyai-ösztöndíjas. Ezenkívül egyénileg és közösen 
több OTKA és NKFP kutatási projektben is dolgoztak. 

A veszprémi színháztudományi műhely részvételével eddig folyt kutatások kö-
zül a legjelentősebb nem a színházelméletre vagy a kortárs színházra irányult. Ez 
a legnagyobb munka a Magyar színháztörténet III. kötetét eredményező „Tradíció és 
innováció. A magyar színháztörténeti örökség 1920-1949" című projekt volt,8 

amelynek munkálatai során igyekeztek érvényesíteni a kortárs színháztudományi 
kutatások szemléletét, de a magyar színháztörténet-írás hagyománya és gyakorlata 
a kötetben közreműködő 24 - értelemszerűen nem mind a veszprémi műhelyhez 
tartozó - szerző esetében nem mindig mutatkozott meghaladhatónak. 

Épp ezért a Theatron műhelyéhez tartozó kutatók tudományos profiljának fel-
vázolásához alkalmasabbnak kínálkozik azoknak a köteteknek a bemutatása, 
amelyeket a műhely tagjai önállóan publikáltak. Mielőtt a Theatron Könyvek soro-
zata 2000-ben elindult volna, a társulás tagjai már mindannyian kiadtak önálló, 
illetve szerkesztett köteteket. Jákfalvi Magdolna összeállításában és szerkesztésé-
ben jelent meg Alfred Jarry Az Übük című kötete 1997-ben,9 az öt Übü-dráma mel-
lett Jarry színházi írásaival és Jákfalvi Magdolna Übülógia című kísérőtanulmá-
nyával, 2000-ben pedig az ő válogatásában és szerkesztésében, a Színházi antológia. 
XX. század című gyűjteményben,10 vált magyarul először hozzáférhetővé sok alap-
vető színházi alkotó szövege, Adolph Appiától Einar Schleefig. 1998-ban jelent 
meg a műhely tagjai közül ez idáig a legtöbb önálló kötetet publikáló Kékesi Kun 
Árpád első könyve, a Tükörképek lázadása,11 amely öt tanulmányt és öt színikriti-

8 Magyar színháztörténet 1920-1949. Főszerkesztő B É C S Y Ihmás és SZÉKELY György. Szerkesztő G A J D Ő 

Tamás. Magyar Könyvklub, Budapest, 2005. NKFP kutatási projekt, melynek tartalmi partnerei a 
veszprémi tanszék, az OSZMI és az OSZK Színháztörténeti Tára, technikai résztvevői pedig a Ma-
gyar Könyvklub és az Enciklopédia Humana Egyesület voltak. 

9 Alfred J A R R Y : AZ Übük. Összeállította és szerkesztette JÁKFALVI Magdolna. Orpheusz Könyvek-Fekete 
Sas Kiadó, Budapest, é. n. [1997] 

10 Színházi antológia. XX. század. Válogatta és szerkesztette JÁKFALVI Magdolna. Balassi Kiadó, Budapest, 
2000. 

1 1 K É K E S I K U N Árpád: Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen. József Attila Kör-
Kijárat Kiadó, Budapest, 1998. 
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kát tartalmaz, a függelékben pedig egy vitát Koltai Tamás színikritikussal. A kö-
tet két fő része közötti kapcsolatról Kékesi Kun az előszóban a következőket írja: 
„nem tehető igazán különbség a kötet két része, a tanulmányok és a kritikák kö-
zött. A teoretikus felismerések többnyire konkrét elemzésekből származnak, az 
előadások értelmezését pedig mindig magába foglalja az elméleti keret".12 Bár itt 
a szerző saját kötetéről szól, ez a beállítódás a veszprémi műhely egészét jellem-
zi. Kiss Gabriella első könyve, az 1999-ben közreadott Bevezetés a színházi előadások 
világába13 középiskolásoknak szóló tankönyv, mely az európai és a magyar szín-
háztörténetet a legkorszerűbb színháztudományi ismeretekkel és az előadáselemzés 
példáinak és módszereinek bemutatásával ötvözi. 

A Theatron Könyvek első kötetének végén a Theatron Társulás rövid program-
adó nyilatkozata olvasható, mely szerint a társulás tagjai „több éves hazai és kül-
földi oktatói tapasztalattal és kutatói rutinnal felvértezve a magyar és egyetemes 
színházat történeti és elméleti elemzésekben láttatják. Befogadói magatartásukat 
egyértelműen jellemzi az a hit, hogy a színház napi gyakorlatától leválaszthatat-
lan a róla folyó tudatos, rendszerező beszéd: az analízis szükségessége. A Theatron 
Társulás az élő színház megértési módozatait kutatja, s a THEATRON KÖNYVEK eze-
ket a kutatásokat-közelítéseket jelenteti meg sorozatba foglalva. A tanulmányok 
különböző színházi korok, különböző színpadi technikák problematikáján át a kor-
társ tudomány legizgalmasabb kérdéseit teszik fel - az olvasóval együtt". Ez, a soro-
zat első darabjaként kiadott Theatron-könyv Kékesi Kun Árpád második kötete, 
a Thália árnyék(á)ban,14 amely a szerző doktori értekezése. A munka első két fejeze-
te elméleti kérdésekkel foglalkozik, mindenekelőtt a színházi posztmodern drama-
tikus és teátrális összefüggéseivel, illetve a modernitáshoz köthető drámaelméle-
tek kritikájával és egy posztstrukturalista drámapoétika lehetőségeivel, a harmadik 
fejezet pedig a nyelvhasználat, a reprezentáció, a világhoz való viszony és a vál-
tozó jellemfelfogás szempontjai alapján dramatikus szövegeket elemez, Sámuel 
Beckett-től Botho Straussig. 

Jákfalvi Magdolna doktori értekezése, az Alak, figura, perszonázs,15 a színház-
olvasásba kínál bevezetést, központi kategóriává avatva a perszonázst, amelyet a 
színházolvasó „a színész által a színpadon életre keltett figurából és a dramatikus 
szövegben megírt alakból formál".16 A posztmodern perszonázs meghatározását 
követően a kötet feltárja a jelenségnek a nemzetközi és a klasszikus magyar avant-
gárdban kimutatható színház- és drámatörténeti előzményeit, különös tekintettel 
az Ubü-perszonázsra, Tzara, Cocteau, Ribemont-Dessaignes, Picasso, Apollinaire 

12 I. ш. 9 . - K O L T A I Tamás egyébként éppen ezt, az elmélet és az előadás-elemzés közötti kapcsolatot 
kifogásolja a Színház hasábjairól itt újraközölt cikkében, amikor azt mondja, hogy „kritikai szem-
pontból bajos elméleti úton becserkészni színházi előadásokat". I. m. 214. 

13 Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába. Korona Kiadó, Budapest, 1999. 
1 4 K É K E S I K U N Árpád: Thália ámyék(á)ban. Posztmodern - Dráma/Színház - Elmélet. Veszprémi Egyetemi 

Kiadó, Veszprém, 2000. (Theatron Könyvek 1.) 
1 5 JÁKFALVI Magdolna: Alak - figura - perszonázs. Színházolvasás 1. Országos Színháztörténeti Múzeum 

és Intézet, Budapest, 2001. 
16 I. m. 11. 
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dramatikus szövegeire, illetve a magyar avantgárd manifesztumokban megmutat-
kozó perszonázsaira. Kiss Gabriella második köteteként ugyancsak doktori érteke-
zésétjelentette meg, (Ön)kritikus állapot17 címmel, bemutatva a német teatrológus, 
Erika Fischer-Lichte színházszemiotikai elméletét és módszertanát, elvégezve e 
módszer kritikáját és produktivitásának vizsgálatát, és ez utóbbi kapcsán az 1990-es 
évek provokatív magyar rendezésein tesztelve a metodikát, melynek során Zsótér 
Sándor, Ruszt József, Szász János, Alföldi Róbert, Nóvák Eszter, Telihay Péter mun-
káit elemzi. 

A Theatron Könyvek 2000-es, 200l-es elindítását - és doktori értekezéseik meg-
jelentetését - követően a veszprémi műhely három vezető tagjának 2006-ban je-
lent meg egy-egy újabb önálló kötete. A sorozatban látott napvilágot Kékesi Kun 
Árpád Színház, kultúra, emlékezet18 című, Bécsy Tamás emlékének ajánlott tanul-
mánykötete, illetve Kiss Gabriellad kockázat színháza19 című munkája, míg Jákfalvi 
Magdolna Avantgárd - színház -politika20 című könyvét a Balassi Kiadó jelentette 
meg. Kékesi Kun ebben a könyvében a 2000-es évek első felében írott tíz tanul-
mányát rendezi kötetbe, a címbe emelt három fogalom mint fejezet alá csoporto-
sítva őket. A kötet élén álló Színház és tudomány. A teatrológia kortárs színterei című 
írásban a színháztudomány mibenlétének felvázolása során részben leíró, rész-
ben programadójelleggel olyan, a nemzetközi szakmában evidenciának számító, 
de a magyar szellemi térben nem magától értetődőnek tekintett elveket rögzít, 
amelyeket - egy rokon szakma képviselőiként - különösen a bölcsészeknek, irodal-
mároknak kellene tudomásul venniük. Mint írja, a színháztudomány sajátossága 
„abban áll, hogy a színházat nem a dráma felől közelíti meg, illetve az előadást 
nem egyszerűen a dramatikus szöveg realizációjának tekinti. Szakít azzal a hagyo-
mánnyal, amely a színházat az irodalomra alapozza, s kiindulási pontjának a szer-
zőt, középpontjának pedig a szót teszi meg. Továbbá nem csak a drámairodalom-
ra fókuszál, s elutasítja a kutatás pusztán történeti és tényfeltáró (azaz pozitivista) 
formáját. Tehát nem úgy jár el, hogy színházat mond, de drámát ért alatta, és 
nem is kizárólag színészéletrajzokban, színházi intézmények, társulatok és épüle-
tek történetében, színielőadások rekonstruálásában gondolkodik".21 Ez utóbbi 
distinkcióval a színháztörténet-írás Magyarországon is domináns gyakorlatával 
száll szembe. 

Bár Kiss Gabriella könyvének alcíme: Fejezetek a kortárs magyar rendezői színház 
történetéből, a könyv jóval több mint Mohácsi János, Schilling Árpád és Zsótér Sándor 
rendezői formanyelvének vizsgálata. A munka első - a három rendező munkás-

17 Kiss Gabriella: (Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata. Orpheusz 
Kiadó-Veszprémi Egyetemi Kiadó, Budapest-Veszprém, 2001. (Theatron Könyvek 2.) 

1 8 K É K E S I K U N Árpád: Színház, kultúra, emlékezet. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006. (Theatron 
Könyvek 7.) 

19 Kiss Gabriella: A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs magyar rendezői színház történetéből. Pannon Egye-
temi Kiadó, Veszprém, 2006. (Theatron Könyvek 6.) 

2 0 JÁKFALVI Magdolna: Avantgárd - színház - politika. Balassi Kiadó, Budapest, 2006. 
2 1 K É K E S I K U N Árpád: Színház, hátúra, emlékezet. 11. 
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ságát és színházi poétikáját elemző fejezetet megelőző - része jelentős színházel-
méleti kérdéseket boncol, a teatralitás mediális meghatározottságának, dramati-
kus és színházi szöveg viszonyának problémáját, elsősorban Erikai Fischer-Lichte, 
Hans-Thies Lehmann és Patris Pavis előadáselemző módszereit rekonstruálva és 
továbbgondolva, a mise en scene anyagi és érzéki összefüggéseire koncentrálva. 
Hangsúlyos szerepet kap a gondolatmenetben a valós és a virtuális test színpadi 
jelenlétének mibenléte, valamint az előadás keretében létrejövő valóság, a teatREAi.i-
tás Hans-Thies Lehmanntól átvett fogalma, amelyen az a realitás értendő, „ame-
lyik csak a színházban létezik, nevezetesen a teatRFAÚtás (das TheatReale)",22 s amely 
nem a színpadon kívüli realitással való viszonyban értelmezendő. 

Avantgárd - színház - politika című könyvében Jákfalvi Magdolna részben az elő-
ző könyvében publikált kutatásait folytatja tovább a klasszikus színházi avantgárd 
területén, részben olyan új területeket vizsgál, mint a test, a szöveg és a nézés sa-
játosságai és kapcsolata, vagy mint a Kádár-korszak politikai kontextusának ha-
tása az 1960-as, 1970-es évek egyetemi színjátszására és alternatív színházára, ez 
utóbbiban olyan korszakos alkotókat elemezve, mint Halász Péter, Jeles András 
vagy Gaál Erzsébet. A több mint fél évszázadot átívelő gondolatmenet az időbeli 
és esztétikai végpontok között a kapcsolatot a könyv közepe táján, A test írása című 
alfejezet áttekintésében adja meg. „A nagyrealista színházi konvenció szerint a 
megfigyelő és a megfigyelés tárgya, vagyis a néző és a játékos a valóság színpadi 
megjeleníthetőségének hitében találkozik. A színpad a testek szükségszerű antropo-
morfizmusa és a térkoordináták statikus háromdimenzióssága miatt szimulakrum-
ként működik, s ez a szimulakrum, a baudrillard-i értelmezést megjelenítve, jobb, 
mint a valóság. A posztmodern dramatikus eseménysor ezt a szimulakrum-specifi-
kurnot szüntetné meg, hogy a színpad valós legyen. Artaud nyomán az eltörlés 
kétféle lehetőségét ismerjük fel: a Test vagy a Testek közösségének azonnali meg-
változtatását. Az egyiket a performansz és a happening, a másikat a politikai szín-
ház valósította meg."23 Ez utóbbiak vizsgálatán keresztül tehát közelebb juthatunk 
a mise en scene, a színpadi test, a teatralitás, a színházi nyilvánosság elméleti kér-
déseinek tisztázásához is. 

A Theatron Könyvek sorozatában jelent meg - a bevezetőben említett - Imre 
Zoltán Londonban megvédett doktori értekezése is, Színház és teatralitás24 cím-
mel, amelyben a szerző azt vizsgálja, miképpen jelennek meg - elsősorban - a brit 
és a magyar kultúra egyes elemei teátrális cselekvések által a színházon belüli és 
kívüli helyzetekben, ez utóbbiak körében tüntetést, hírességek esküvőjét és ma-
gazinok arculatát is elemezve. A veszprémi műhely első saját nevelésű utánpótlá-
sának, Schuller Gabriellának ugyancsak doktori értekezése jelent meg az említett 

2 2 Hans-Thies L E H M A N N : Postdramalu Theatre. Translated by Karen J Ü R S - M U N B Y . Routledge, London & 
New York, 2006. 163. 

2 3 JÁKFALVI Magdolna: Avantgárd - színház - politika. 99. 
2 4 I M R E Zoltán: Színház és teatralitás. Néhány kortárs lehetőség. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 

2003. (Theatron Könyvek 4.) 
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sorozatban, Tükörképrombolók'2-5 címmel, amelyben a szerző a feminista és női szín-
házi csoportok, performanszok történetével, korszakolásával és elméleti össze-
függéseivel foglalkozik. A vizuális mező pszichoanalitikus értelmezése mellett a 
kötet egy-egy konkrét színházi alkotón keresztül mutatja be a női test újrafogal-
mazásának lehetőségét. A tárgyalt művészek között szerepel - mások mellett -
Orlan, Karen Finley, Adrian Piper, Ladik Katalin és El-Hassan Róza. 

A műhely tagja által publikált legutóbbi kötet Kékesi Kun Árpád Л rendezés szín-
háza26 című monográfiája, amely tizennégy alkotó munkásságát ismerteti és 
elemzi, olyanokét, akik markáns szerepet játszottak a művészeti ág történetében. 
А II. Györgytől és a Meininger Hoftheatertől Robert Wilson kép-színházáig terje-
dő portrésor elsősorban a rendezők kiemelkedő előadásaira, szín házfelfogására, 
drámaszöveg-kezelési technikáira, a színrevitel módszereire, az alkotók nézőké-
pére és kialakított játéktechnikáira összpontosít. 

Bár a fenti áttekintésben a színháztudományi könyvekre és az azokban elem-
zett színházi alkotókra, előadásokra helyeztem a hangsúlyt, a műhely tagjai a kor-
társ drámairodalom iránt sem közömbösek, miként azt az itt következő összeállítás 
is - részben - tanúsítja. Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun Árpád közös tanul-
mányt írtak a kortárs magyar drámáról,27 Jákfalvi elemezte Garaczi László dráma-
írását,28 Kékesi Kun írt Nádas Péter és Márton László darabjairól.29 De a Theatron 
színháztudományi műhely esetében az érdeklődés, a kutatás és a publikálás hang-
súlya vitathatatlanul nem az irodalmon, hanem a színházon van. Mindez azon-
ban nem teszi feleslegessé e műhelynek egy irodalomtudományi periodikában tör-
ténő színrelépését, „bemutatkozását", lehetőséget kínálva egy fiatal és egy korosabb 
diszciplína dialógusára, és felvetve az újabb szaktudomány által a régebb óta intéz-
ményesült számára nyújtható inspiráció(k) lehetőségét. 

2 5 S C H U L L E R Gabriella: Tükörképrombolók. A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és performan-
szokban. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006. (Theatron Könyvek 8.) 

2 6 KÉKESI K U N Árpád: A rendezés színháza. Osiris, Budapest, 2007. 
2 7 J Á K F A I V I Magdolna-KÉKESI K U N Árpád: Teríték. Kortárs magyardráma és színház. Alföld 2 0 0 0 / 1 2 . 8 5 - 9 5 . 
2 8 Magdolna JÁKFALVI: ,, 'IÖ be A Playwright: László Garaczi." In Collision. Essays on Contemporary Hun-

garian Drama. Edited by Péter P M Ü L L E R and Anna L A K O S . Hungarian Theatre Museum and Insti-
tute, Budapest, 2004. 89-105. 

2 9 KÉKESI K U N Árpád: Thália ámyék(á)ban. Posztmodern - Dráma/Színház - Elmélet. 160-174. 



Kékesi Kun Árpád 

IRODALOMTUDOMÁNY, SZÍNHÁZTUDOMÁNY, ONTOLÓGIA 

Ha a színháztudomány jelenlegi helyzetének kívánunk utánajárni az akadémiai 
diszciplínák rendjében, megkerülhetetlen tényezőként tűnik elénk Bécsy Tamás 
munkássága.* S ezzel máris elórebocsátottam, mit tartok Bécsy Tamás legjelentő-
sebb tudományszaki tettének. Nem a drámáról és a színházról való gondolkodás 
egyik autopoietikus rendszerének megalkotását, hanem egy teatrológiai iskola lét-
rehozását. Mégpedig olyanét - s kevés az ilyen iskola! - , amely célként nem a sa-
ját nézetein való kérődzést, hanem új nézőpontok kialakítását, a színházra vetett 
pillantás különböző módozatainak rögzítését tűzi maga elé. Bécsy Tamás életműve 
tehát a színháztudomány intézményes művelésének megalapozásában csúcsosodott 
ki, jóllehet a legszűkebben értett irodalomtudomány felől: az 1960-70-es évek 
szakmailag legerősebb, ugyanakkor - nemcsak teoretikusan, hanem politikailag 
is - a legnagyobb polémiát kiváltó elmélete felől indult. Konkrétan a struktura-
lizmus és a rendszerelmélet felől, ami a „művé formálás törvényszerűségeinek"1 

vizsgálatát, illetve a new criticism felől, ami a művek elemzését illeti. (Noha az új 
kritika primátusát később tagadta, feltűnően sűrűn hivatkozott René Wellek és 
Austin Warren 1949-es könyvére, Az irodalom elméletére. Arra a munkára, amely bi-
zonyos - persze nem a hazai irodalomértés közegét alakító - körökben akkor már 
passénak számított, amikor magyarul végre 1972-ben megjelent.) A fent nevezett 
elméletek főként irodalmi szövegek analízisére vállalkoztak - Bécsy Tamás első 
publikációja is egy Babits-vers közlésegységeit tárta fel 1971-ben - , és a drámát 
is irodalmi szövegként igyekeztek vizsgálat tárgyává tenni. A drámát, amelyet az 
epika és a líra mellett mindig - Bécsy Tamás gyakran idézett kifejezését visszhan-
gozva - az irodalom harmadik műnemeként gondoltak el és értékeltek le. Ez azt 
jelenti, hogy a drámát jóval kevesebbet tanulmányozták, sőt az irodalomtudo-
mányt és -történetet akár nélküle is művelhetőnek vélték, a vele és a színházzal 
való számvetést pedig a magyar irodalmi és modern filológiai tanszékek perifériá-

* Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának, vala-
mint Színház- és Filmtudományi Bizottságának Л színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. 
Bécsy Tamás életművéről címmel 2007. november 12-én rendezett konferenciáján. 

1 B É C S Y Tamás: Л dráma esztétikája. A dráma műneme és műfajai. Kossuth, Bp., 1988. 6. 
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j á ra száműzték. A dráma mint speciális „beszédmód" kevéssé termékenyítette 
meg a múlt század legfontosabbnak bizonyult, a dialogicitást egyébként nem el-
hanyagolhatónak vélő irodalomteóriáit, legtöbbet citált teoretikusait. Bécsy Tamás 
azonban - ily módon betöltvén egy űrt, orvosolván egy hiányosságot - az általa 
kiemelkedőnek tartott elméleteket épp a drámára kívánta alkalmazni. Ez ráadásul 
nem pusztán az értelmező gyakorlatban való felhasználásukat jelentette számára, 
hanem a hatásukra történő új elmélet és megközelítés - a dráma, majd a színház 
lételméletének - kimunkálását. A szisztematizálhatóság kérdésessé válásának ko-
rában szuggesztív magabiztossággal kibontakozó rendszeralkotó tevékenységet. 

Bécsy Tamás belefolyt a színházcsinálás gyakorlatába is, hiszen a pécsi Nagy 
Lajos Gimnáziumban irodalmi színpadot működtetett, a drámát mégsem a szín-
pad, hanem az irodalom felől vélte elgondolhatónak. Még ha tanulmányai olykor 
jelezték is a fogalom tágabb voltát, színházon lényegében az eljátszott drámát, a szín-
re vitt irodalmat értette, amely az eljátszástól, a színreviteltől gazdagodik, és új 
életet nyer. Bécsy Tamás ezt az új életet akarta körülírni: ezért szólt Л színház lét-
elméletéről is nagyrészt az „írott drámáról" és „a színházi előadásban megjelenő léte 
meghatározóiról",2 s ezért irányultak elemzései dramatikus szövegek százaira, mi-
közben az 1970-es évek közepétől az 1980-as évek végéig tucatnyi színikritikát írt. 
A dráma szövegként való létének kifejtése után a dráma előadásban való létére, 
a „színjáték-Műre", a „színész-Mű anyagára és formájára", „a rendező ontológiai 
helyére és státuszára" koncentrált figyelem irányította végül a színháztudomány 
felé. Bécsy Tamás tehát nem a teatrológia kortárs trendjei, teóriái, interpretációs 
stratégiái vagy kérdéshorizontja felől közelített a színház generális problémái felé, 
hanem saját lételmélete felől. Előbb az irodalomtudomány fordította az ontoló-
gia felé, sőt határozta meg azt, majd az ontológia fordította a színháztudomány 
felé, s határozta meg azt. Az az ontológia, amely másképp definiálta önmagát, 
mint a 20. század legismertebb lételméleti vonatkozású törekvései, s amely meré-
szen fölvállalta a századvég (hazánkban) legdinamikusabb irodalomértelmező 
tendenciáitól, a recepcióesztétikától és a dekonstrukciótól való elkülönülést.3 A dra-
matikus alkotások „potenciális létének" összetevőit kutatta, s nem „aktuális létük" 
eseményeit - aktualizációikat, konkretizációikat, az értelmezések sorában mani-
fesztálódó voltukat - fürkészte. Nem a szövegszerűség (a textualitás) szervezőelvei, 
hanem a dráma műnemi és műfaji kellékei, modelljei foglalkoztatták. Ezt mutatja 
az is, hogy nem Heideggerhez, Gadamerhez és fausshoz álltak közel a lételmélet-
ről alkotott nézetei, hanem Nikolai Hartmannhoz, Ingardenhez, Lukácshoz. Derrida 
pedig már azelőtt hét évvel megírta Л struktúra, a jel és a játék az embertudományok 
diszkurzusában című tanulmányát, hogy Bécsy Tamás első könyve 1974-ben meg-
jelent . Értelmetlennek minősítve benne a totalizációt, de nem azért, „mert a me-
ző végtelenjét nem lehetne egy tekintettel vagy egy véges diszkurzussal befogni, 
hanem azért, mert a mező - tudniillik a nyelv, mégpedig egy véges nyelv - ter-

2 B É C S Y 'Iamás: A színjáték lételméletéről. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 1997. 11. 
3 Vö. BÉCSY Tamás: Ontológiai drámaelméletről - 2000-ben. Irodalomtörténet 2000/4. Ez az írása A dráma-

modellek és a mai dráma második kiadásának (Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2001) utószava lett. 
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mészete kizárja a totalizációt: ez a mező tulajdonképpen a játéknak, vagyis véges 
egység zártságában végbemenő végtelen helyettesítéseknek a mezeje".4 Vajon 
ma, j ó harminc év távolából visszatekintve, anakronisztikusnak mutatja-e mindez 
a drámaontológia megalapozásának igényét? Korántsem, ha figyelembe vesszük 
Reinhart Koselleck „egyidejű egyidejűtlenségekről" felállított tézisét, továbbá kon-
textualizálni próbáljuk a drámáról való gondolkodás ez irányú alakulását. S ekkor 
az is kirajzolódik, hogy az irodalomértés magyarországi kultúrájában a drámát a 
20. század folyamán nagyrészt nem drámaként értelmezték: a Bánk bán- vagy 
Az ember tragédiája-interpretációk többsége jól példázza ezt, sőt azt is, hogy ha e mű-
veket drámákként vizsgálták, akkor az többnyire 19. századi elgondolások (a hege-
li konfliktuselmélet, a Freytag-piramis stb.) applikációját vonta maga után. Bécsy 
Tamás ezen anomáliák kiküszöbölése céljából jár ta körül azt a kérdést, hogy „mi 
a dráma?", azaz melyek a konvenciói, s azok alapján milyen modellek állíthatók 
fel. A drámáról való beszédet úgy próbálta megújítani, hogy visszatért annak kez-
deteihez, konkrétan .Arisztotelészhez, és a poétikai megalkotottságot, a dráma-
ként való nregformáltság kritériumait rögzítette. A szisztémává táguló ontológia 
pedig kiválóan applikálhatóvá lett a különböző korokból származó dramatikus al-
kotások elemzésekor, s zárt logikája miatt könnyen átadhatóvá is vált, ami magya-
rázattal szolgál a gimnáziumi oktatásban való hasznosíthatóságára. Elvégre olyan 
didaktikája van, amilyen az általa polemikusán kezelt elméleteknek nincs, s ame-
lyek ezért képtelenek (legalábbis eddig képtelenek voltak) beépülni az irodalom-
értés közép- vagy általános iskolai tanításába. 

Ugyanakkor e zártság eredménye az is, hogy amit az ontológia színházon ért, 
az a kortárs tapasztalat felől meglehetősen limitáltnak tűnik. A nálunk legtöbbet 
hivatkozott előadás-tipológia fogalmait használva: az ontológia leginkább arra a 
„metaforikus rendezésre" fókuszált, ahol „a színháznak a szöveghez fűződő, tény-
leges értelmezésre szoruló viszonya áll az előtérben", sót ahol „az irodalmi szö-
veg a színház autonómiája ellenére is megtartja súlyát".5 Teoretikus alapjai és in-
terpretációs készlete azonban nem igazán tette lehetővé, hogy számot vessen a 
„szcenografikus rendezésekkel" és a „szituáció színházával". Vagyis az olyan elő-
adásokkal, amelyekben a színház immár „nem egy előzetesen mögé helyezett szö-
vegből kigondolt értelmet próbál rögzíteni", illetve amelyekben „olyan gyakorlat-
tá válik, amely cselekvésből, bizonyos helyből, időpontból és akciókból teret vagy 
tér-időt hoz létre, és lehetőséget teremt az aktivitásra, a reflexióra és az asszociá-
cióra".6 Ez a - dráma és a színház lételmélete szempontjából nagyon is érthető, 
sőt szükségszerű - limitáltság az oka annak, hogy a kortárs színháztudományt 
nem lehet az ontológiára alapozni, még ha azt a drámaelemzés praxisában és az 
irodalmi színház mechanizmusának leírásában termékenyen föl is lehet használni. 

4 Jacques D E R R I D A : A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában. Helikon 1994/1-2. 31. 
(Fordította G Y I M E S I Tímea) 

5 Hans-Thies L E H M A N N : Az előadás: elemzésének problémái. Theatron 1999. tél-2000. tavasz, 50. (Fordí-
totta Kiss Gabriella) 

6 I. m. 54. 
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Bécsy Tamás gyakorta hivatkozott arra, hogy minden teória meghúzza a maga 
határait, és a kutató feladata nem a szélsőségekkel, a mezsgyén kívül eső jelensé-
gekkel való foglalkozás - mint amilyennek Heiner Müller immár kortárs klasszikus-
sá szelídült Hamletgépét vélte - , hanem azokkal, amelyek elméletté határolják az 
elméletet. Az ezredforduló táján azonban az irodalmi színház üzemében újrater-
melődő, hol többé, hol kevésbé, többnyire viszont csöppet sem innovatív értelme-
zésekkel szemben épp a köztes formák, a limiteket áthágó, a kultúrák, tradíciók, 
műfajok, játéknyelvek izoláltságát elvitató, azokat egymásba oltó produkciók sza-
porodnak meg, és válnak szellemileg izgatóvá. Nemcsak a reprezentáció új for-
máitjelölve ki a rögzült határok között, hanem a színház(iasság) mibenlétét fir-
tató új elméletekre is serkentve. 

Mindez a kérdésirány(ok) megváltozását vonja maga után, és „a végtelen he-
lyettesítések mezejét" (Derrida), pontosabban e mező elkülönböződő elemeinek 
interpretálhatóságát teszi vizsgálat tárgyává, egyben a kortárs teatrológia fő tere-
pévé. Ez azonban veszélyeket is rejt magában, legalább is erre utal az, hogy a jó 
harminc éve visszhangzó színházelméleti „robbanás" alig volt hatással a színház-
történetre. Ám nemcsak arról van szó, hogy a színháztörténészeket kevéssé érin-
tették meg az elméletek, hanem arról is, hogy a teória művelőinek érdeklődését 
kevéssé keltette fel a történetiség, miközben a kortárs performanszok (sőt a per-
formansz-kultúra) egyre tágabb körét használták példaként. Amíg tehát a színház-
történet annak az elgondolásnak a bűvkörében ténykedett, hogy a múlt búvárlásá-
ból származó ismereteink bővítése jelenti az egyetlen feladatot, addig a színházelmélet 
- legalábbis nyugaton - mindinkább elveszett a cultural studies szertelen appliká-
ciójában, s hivatkozott jelenségei egyre „triviálisabbá" váltak." Ez persze azon fel-
ismerés logikus következményének is tekinthető, hogy a színházi stúdiumok épp-
úgy részesei a kulturális stúdiumoknak, mint az irodalmiak: e keretek között a 
színház és az irodalom végre alternatívvá vált, s eltűnt közöttük az alá-fölérendelt-
ségi viszony. Az irodalmi színház, tekintélyes hagyományával, 2500 éves történe-
tével csak egy - igaz, nem túl szűk - szegmensét teszi ki a színházi stúdiumoknak, 
amelyek nem az irodalom, azaz a dráma felől közelítenek a színház szerteágazó 
jelenségeihez. Sokkal inkább a kulturális, valamint a társadalmi, politikai, gazda-
sági élet összefüggései, a kortárs vizuális kultúra (és annak elmélete), illetve a vi-
zuális művészetek (a képzőművészet, a film, a média stb.) felől, a reprezentáció és 
a performativitás égisze alatt, pontosabban e két, az ezredfordulóra a humán tudo-
mányok többségében elsőrendűvé vált kategória függvényében. A kortárs teatroló-
gia tehát a reprezentáció és a performativitás színházi(as) aktusainak/formáinak 
vizsgálatára összpontosít, elvitathatatlan összefüggést teremtve azok színházon 
kívüli és más művészetekben megvalósuló aktusaival/formáival. Ami egyben a vizs-
gálat terepeinek összekapcsolódását, s legfeljebb csak elvben történő szétválaszt-

7 E „trivialitásra" j ó példát szolgáltat a Richard Schechner szerkesztésében megjelenő TDR (The 
Drama Review) című folyóiratnak az elmúlt eg)' évtizedben megjelent megannyi száma. 
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hatóságát implikálja, s nem a saját terep megtisztítását, a csak arra érvényes meg-
közelítések (magánmetodológiák) előállítását igényli, hanem épp az interdisz-
ciplinaritást. 

Igazat adhatunk tehát Richard Schechnernek, aki már egy 1992-es atlantai, 
a színház felsőfokú stúdiumairól szóló konferencián felvetette, hogy az új paradig-
ma a performansz, amely „többről szól, mint az eurocentrikus dráma eljátszásá-
ról". „A performansz természetesen magába foglalja a »művészeteket«, de meg is 
haladja őket. A performansz a szórakoztatás, a művészetek, a rítusok, a politika, 
a gazdaság és a személytől személyhez szóló interakciók széles spektruma."8 Ebből 
persze még nem következik - mint Schechner állítja - , hogy a performansz pa-
radigmája bekebelezi a színházét, s az ún. performansz tanszékeknek fel kellene 
váltaniuk a színházi tanszékeket. A dráma, a színház és a (tágan értett) perfor-
mansz egymást feltételező jelenséghalmazokat alkotnak, amelyeket úgy is el lehet 
képzelni, mint három, egyre táguló koncentrikus kört: a drámát a színház, a színhá-
zat pedig a performansz részeként. Ám ildomosabb a színházat - a reprezentáció 
par excellence aktusát - tételezni a legmagasabb rendű entitásként, amely egyáltalán 
lehetővé teszi a dráma létezését, sőt azt is, hogy rajta kívül (az élet, a kultúra egyes 
területein) meglássuk a performansz jelenségét. Ezért nem beszélhetünk paradig-
maváltásról, inkább - a Thomas Kuhn-féle értelemben - egy paradigma „artikulá-
lásáról", ami annak kiterjesztését jelenti a kutatás új területeire.9 A performativitás 
- a performanszban foglalt kreatív cselekvés - stúdiumai tehát a színháztudomány 
paradigmájának artikulálását jelentik, s noha nem váltják le, teljességgel átdimen-
zionálják és kinyitják a színház, a reprezentáció gyakorlata felé. Ez a megállapítás 
nem feltétlenül a theatre studies amerikai praxisát - a színházcsinálás és a színház-
értelmezés párhuzamos művelését - propagálja. Sokkal inkább olyan stúdiumokat 
szorgalmaz, amelyekben a drámára, nyilván nem kizárólag, de elsősorban a szín-
ház felől (a mindenkori előadáson keresztül) tekintünk, nem pedig önmagában 
(ontológiailag), s amelyekben a színházat a kortárs kulturális élet komplexitása és 
problematikája mentén vonjuk kérdőre. 

Az efféle kutatásoknak kétségkívül nem kedvez a tudományszakok struktúrája, 
illetve az akadémiai diszciplínák 19. századi ideált, a scientiák és a művészetek 
hierarchiáját tükröző rendje, amely kirekeszti, vagy mostoha sorsra kárhoztatja a 
20. században tucatjával létrejött és intézményesült tudományágakat. (E kirekesz-
tés hatása annál fájóbb, minél jobban meghatároz egyes tudománypolitikai dön-
téseket.) A teatrológia is ilyen, kis múltú tudományágnak tekinthető, amelynek 
van is helye, meg nincs is. Tradicionálissá lett besorolása szerint a filmmel együtt 
a nyelv- és irodalomtudományok alá tartozik, ami immár legfeljebb csak a szemio-
tika „minden nyelv"-mániája felől legitimálható, hiszen mereven elválasztja a szín-
házat (s persze a filmet is) attól, ami ma aktívabban alakítja, mert nagyobb hatás-

8 Richard S C H E C H N E R : A színház új paradigmája a tudományos intézményekben. Theatron 1 9 9 8 . ősz, 1 6 . 

(Fordította I M R E Zoltán) 
9 Vö. Mark F O R T I E R : Theory/Theatre. Routledge, London and New York, 1 9 9 7 . 1 3 . 
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sal van rá, mint az irodalom. A színháztudomány pozíciójának újragondolásával 
együtt szükségesnek látszik olyan új tudományszakok kialakítása is, amelyek nem 
pusztán a sokáig oly divatos komparatív szempont fetisizálásán munkálkodnak, 
ugyanakkor nem merülnek ki a kultúratudomány felé való nyitásban sem. Ez ter-
mészetesen nem az akadémiai diszciplínák és a tudományszakok rendjének fel-
borítását jelenti, csupán azok átalakítását és újrarendezését, amit persze lehet 
egyrészt a kortárs tudományosság igényének, másrészt a jelenkori kultúra köve-
telésének is látni, feltéve, hogy az utóbbit úgy fogjuk fel, mint a múlt század leg-
kérlelhetetlenebb színházi gondolkodója tette: „az élet finom átáramlása[ként] az 
ember éber szervezetébe".10 S nem vonakodunk reflexió tárgyává tenni azt a szem-
beszökőjelenséget, hogy elhatárolt és elaprózott tudományágaink egyre minució-
zusabb vizsgálódásokba bocsátkoznak, ami a tudás meghatványozódásához vezet. 
Erika Fischer-Lichte pregnáns megállapítását idézve: „a szellemtudományok sze-
repéről és funkciójáról folytatott vita olyan mértékben lesz egyre tágabb és heve-
sebb, amilyen mértékben a szellemtudományok merülnek el azokban a szűk кош 
kutatásokban, amelyek az azt felvevő szakon, illetve szakterületen kívül semmi-
lyen relevanciával nem rendelkeznek".11 Ez igen provokatívan hangzik, főleg ha 
nemcsak kutatásaink érvényességi körére, hanem hatékonyságukra is vonatkoztat-
juk, és bizonyára neheztelést von maga után, hacsak nem vagyunk készek a humán 
tudományok szerepét éppoly változónak tekinteni, mint „magát" a világot. Ekkor 
azonban fel kell figyelnünk arra is, hogy az utóbbi néhány évtizedben nemcsak 
komplexebbé, egyben relatívabbá váltak egyes jelenségek értelmezésének módozatai, 
hanem érdektelenebbé is. Sőt, egyre élesebben róják fel a humán tudományoknak, 
hogy a mai életet, annak kihívásait tekintve elveszítették azt a kompetenciájukat, 
amellyel a múlt század kataklizmái közepette/után még érzékelhetően rendelkez-
tek. Ezek a vélemények annál veszélyesebbek, minél inkább a politika területéről 
hallatszanak. Azt hangoztatják, hogy a humán tudományok annál inkább képte-
lenek megoldást találni saját irrelevanciájukra, minél inkább képtelenekké vál-
nak „világmagyarázattal" szolgálni. S miközben Nietzsche óta minden szaktudós 
tisztában van azzal, hogy nincs ilyen, mégis azzal kénytelen szembesülni, hog)' a 
nyilvánosság ezt várja a tudománytól, s ennek hiányában az érdeklődése eltolódik 
az ezoterika, a parapszichológia, a bulvárszintű ismeretterjesztés stb. irányába. 
Elvégre orientációs pontok helyett a tudomány csak egyre növekvő számban nap-
világot látó könyvekkel és folyóiratokkal, tanulmányokkal és cikkekkel szolgál, s egy-
re nagyobb buzgalommal igyekszik „átnézni mindent, átírni mindent, rekonstruál-
ni mindent, átszabni mindent", azaz - a paranoia tüneteit mutató módon - egyre 
teljesebb/tökéletesebb jelentést készíteni lehetséges tárgyáról.12 

10 Antonin ARTAUD: „A kultúra örök titkai." In A színház és az istenek. Válogatott írások. (Szerkesztette F E K E I E 

Valéria) Orpheusz Kiadó, Bp., 1999. 311. (Fordította S/ .KREDÁS András) 
11 Erika F I S C H E R - L I C H T E : A színház mint kulturális modell. Theatron 1 9 9 9 . tavasz, 6 8 . (Fordította M E S Z -

LÉNYI Gyöngyi) 
12 Jean BAUDRILLARD: The Illusion of the End. Cambridge University Press, Cambridge, 1994. 12. 
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Az elhúzódó, mert szemlesütve, még inkább a kutatásainkba mélyedve kezelt vál-
ságból a tudományágak nagymértékű összekapcsolása (egymásba csatlakoztatása), 
a szaktudományokba való bezárkózás feladása és a kikristályosított tudás (azaz 
igazságaink) átadhatóvá tétele jelenthet kiutat. Elvégre a tömegoktatás térnyerése 
közepette mind egyértelműbbnek látszik: a humán tudományos kutatás és okta-
tás külön utakon kell, hogy járjon. Ami persze nagyobb terhet ró az oktató-kutatók-
ra, hiszen az egyetemi hallgatóknak a kutatásokba való indirekt „beemelése", azok 
eredményeivel való szembesítése után immár fel kell vállalni a kutatási eredmé-
nyek operacionális ismeretekké történő alakítását, és az ilyen ismeretek közvetí-
tését szolgáló kurrens didaktika kimunkálását. Az még nem tükröz technokrata 
tudományszemléletet, ha kijelentjük, hogy a „fenntartható fejlődés" jelszavát 
visszhangzó korban olyan „fenntartható tudás" megfogalmazására van szükség, 
amely ugyan még mindig nem lesz piacképes - legalább is a humán tudományo-
kat a gazdasági élet felől támadók igényei szerint nem - , de legalább használható 
lesz. Abban az értelemben, hogy a mai világban (a kultúra, a művészet és a tudomány 
világában) való eligazodást teszi lehetővé az egyetemre belépő új nemzedék(ek) 
számára. 

Ha ma kevés nyomát látjuk ennek a bölcsész szakok curriculumában, az annál 
elkeserítőbb, minél nyilvánvalóbbá válik, hogy az új típusú felsőoktatási képzésre 
való áttérésben a tudományszakok jó része elszalasztotta a tudásszerkezet átalakí-
tásának lehetőségét, mert kisebb-nagyobb átnevezésekkel lényegében a korábbi 
tudásanyag közvetítését célozta meg egy (kötelező) lépcső beiktatásával. (Függet-
lenül attól a ténytől, hogy milyen mértékben értünk egyet, ha egyáltalán, a felső-
oktatást érintő átalakítás folyamatával.) Az elismeréséért folyamatosan küzdeni 
kénytelen teatrológia szempontjából azonban kapóra jött az átalakítás, noha 
megkurtítja lehetőségeit és nem elégíti ki igényeit az alapszakok rögzített rend-
szere. Pedig a kutatás irányainak kiterjesztésével, valamint az ismeretformák meg-
újításával együtt épp az ebben - tehát a bachelor szakok struktúrájában - eszkö-
zölt változtatások jelenthetnék valódi zálogát annak, hogy a humán tudományok 
ténylegesen is átlépjenek a 21. századba. Erika Fischer-Lichte már jó egy évtize-
de felvetette, hogy a színháztudomány ugyan teljességgel marginálisnak tűnik, 
más nézőpontból azonban nagyon is centrális, feltéve, hog)' létezik (még) centrum 
és periféria. Elvégre a teatrológia épp azt kutatja (a színházat), aminek a fogalma 
„ma a kultúratudományokban [...] egyfajta heurisztikus kategória - ha ugyan nem 
kulturális modell - szerepét tölti be", ezért a teatralitásnak „egy lehetséges kultúra-
tudományi alapkategóriaként történő bevezetése a színházon kívüli kultúra teátrá-
lis aspektusainak [...] kutatását célozza meg".13 Az irodalomtudománytól független-
né lett, ahhoz a korábbitól eltérő formában kötődő teatrológia, immár jelentős 
történeti képződményeként olvasztja magába a dráma- és színházontológiát. S akár 
mintaként is szolgálhatna a humán tudományok még halogatott, de nemsokára 
már elodázhatatlanná váló átalakítására, sőt méltó összetevője lehet az új típusú 
tudományszakokban mellette helyet kapó diszciplínáknak. 

13 Erika F I S C H E R - L I C H T E : i. m. 70. és 78. 
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ELIDEGENÍTÉS - ELMESÉLÉS - ELTÁVOLÍTÁS 

- Fejezetek a magyarországi Brecht-recepció történetéből1 -

A történelmi avantgárd a színház újra-teatralizálásának (Fuchs) és irodalomtalanításá-
nak (Artaud) jegyében formálta át a színházi kommunikációt. Nem meglepő, hogy 
a 20. század első felében a berlini Friedrich-Wilhelms Universität, illetve a Debre-
ceni Tudományegyetem közel azonos témákban hirdet előadásokat. Max Hermann 
és Németh Antal a dráma írott volta és a színházi esemény élettelisége [liveness] 
közötti viszonnyal foglalkozik, hogy teatralitás és irodalmiság eltérő medialitására 
irányítsák hallgatóik figyelmét. A nézői befogadás és a színészi megtestesítés egy-
és jelenidejűségének hangsúlyozásával egyfelől sürgetik koruk színház történeti 
(valójában drámaszövegekkel foglalkozó) kutatásainak elméleti és módszertani 
reflexióját, másfelől érzékenyen reagálnak azokra az antropológiai tapasztalatok-
ra, amelyek radikálisan megváltoztatták a „technikai sokszorosíthatóság korában" 
élő európai ember önértelmezését és önérzékelését.2 A német kutató 1923-ban a 
színházi avantgárd olyan személyiségeivel együtt hozza létre Európa első Színház-
tudományi Tanszékét, mint Leopold Jessner és Max Reinhardt.3 A Nemzeti Szín-
ház igazgatója (1935 és 1944) viszont nem érheti meg az első magyarországi tan-
szék alapítását - erre ugyanis csak 1994-ben kerül sor.4 

Mi az oka annak, hogy Berlinben a húszas évek, Magyarországon viszont csak 
a kilencvenes évek elején alakulhatott ki olyan általános szemléletmód, amely az 
egyetemi oktatás, a művészképzés és a színházi gyakorlat terén is reflexió tárgyá-
vá tette a színházi, az irodalmi és a kulturális aktivitás kapcsolatát? Milyen hatás-
történeti folyamatok magyarázzák azt a tényt, hogy hazánkban csak a második 
évezred végére jött létre olyan szellemi közeg, amely megtűri a dráma tolmácsaként 
működő irodalmi (illúzió)színházétól eltérő, önnön teatralitására reflektálni képes 
jelhasználatot? Hogyan válhat a kortárs európai rendezői színház újszerű törek-

1
 A tanulmány A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával jött létre. Első változatát lásd H U B E R 

Beáta, Kiss Gabriella: 1998www.villanyspenot.hu 
2 Vö. Erika F I S C H E R - L I C H T E (szerk.): TheaterAvantgarde: Wahrnehmung - Körper - Sprache. Francke, 

Tübingen, Basel, 1995. 1-15. 
3 Vö. Renate M Ö H R M A N N (szerk): Theaterwissenschafi heute. Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 1999. 8. 
4 Vö. K É K E S I K U N Árpád: Színház, kultúra, emlékezet. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006. 70-91. 
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véseinek alkotóan befogadó közegévé egy olyan színházi hagyomány, amelynek 
önértelmezését mindmáig meghatározza az a vélt vagy valós tény, mely szerint 
„természetesnek tartottuk, hogy kívül vagyunk az európai áramkörön"?5 Mennyi-
ben van igaza Eörsi Istvánnak, aki szerint a „magyar színház [...] híján volt mind-
annak, ami Brecht világszínházi jelentőségét biztosította. Népi realizmusa helyett 
nekünk népszínművünk volt, operái és dalos darabjai helyett operettünk, társada-
lomkritikája helyett bulvárszentimentalizmusunk, avantgardizmusa helyett sem-
mink"?6 A Brecht-darabok színházi recepciótörténetének hazai fejezete ezekre a 
kérdésekre is választ adhat.7 

Köztudott, hogy Európában a színházi alkotás és befogadás pluralizálódásának 
következményeként írható le a színháznézés és drámaolvasás modernitásbeli ho-
rizontjainak szerkezete.8 A századfordulón kialakuló ún. rendezői színház [Regie-
theater] ugyanis egyfelől a színházi törekvések heterogenitásának, a játéknyelvek 
divergenciájának erejével, másfelől a művészi kísérletezéstől elválaszthatatlan 
curiositas-]e\legü (Jauss) nézői élmény hagyománnyá válásával lépte át a klasszikus 
modernség horizontját, és teremtette meg a posztmodern (posztdramatikus) pa-
radigmaváltás kontextusát. Az előbbi szempontból egy olyan színházkultúra cél-
képzete (pontosabban e képzet létrejötte) válik izgalmassá, amelyben színész és 
néző egyaránt képes szakmai (reflektált) viszonyt kialakítani saját munkájával, a szín-
házi kommunikációval szemben. Az utóbbi szempont a brechti nézőre gyakorlandó 
hatás természetére, vagyis nem is annyira az elidegenítési effektusra, mint az elidege-
nítésre irányítja a figyelmet. A modern színházelmélet egyik legismertebb terminu-
sának hatástörténetét ugyanis nem(csak) Brecht színházelméletként kanonizáló-
dott írásai, hanem olyan rendezőegyéniségek munkái írják, akik következetesen 
és a reflexió igényével vitatkoznak a polgári illúziószínház teatralitás-fogalmának 
alapjaival. Bertolt Brecht, Richard Schechner, Robert Wilson és a Rimini Protokoll 
különböző módon, de azonos meggyőződéssel vitatkozik a század egyik legna-
gyobb horderejű jelenségével, a sztanyiszlavszkiji lélektani realizmussal. A „dialek-
tikus színház", az „Environmental Theatre", a „képek színháza" és az „új dokumeti-
tarizmus" különböző módon, de azonos meggyőződéssel törekszik a hagyományos 
nézői tekintetet meghatározó „mintha"-koordináták felforgatására, a színházi rep-
rezentáció megképzettségének és a megtestesítés konstrukció voltának megmutatá-
sára. Az európai színháztörténet három különböző korszakában mind a négy szín-
házi beszédmód felismeri, hogy az azonosulás manipulálás és hogy mekkora 
antropológiai veszélyt rejt magában az a színház, amelyik semmit vagy csak na-
gyon keveset bíz a néző képzeletére, és nem épít a közönség fantáziájára és kritikus 
pillantására.9 Ugyanakkor és éppen ezért ismeri fel, hogy negatív, ám mégis pro-

5 F Ö L D E S Anna: „Színházi horizontunk kitágításáért. Beszélgetés Kazimír Károllyal." In F. A.: A ren-
dezőé a szó. Tizennégy beszélgetés a színházról. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1974. o. n. 

6 E Ö R S I István: Magánbeszéd Brechtről. Színház 1998/2. 1. 
7 A kérdések részletesebb kifejtését lásd Kiss Gabriella: Magyar dráma és színház a 20. században. Iro-

dalomtörténet 2008/1. (megjelenés előtt) 
8 Vö. KÉKESI K U N Árpád: A rendezői színház. Osiris, Budapest, 2007. 7-12. 
9 Vö. Hans-Thies L E H M A N N : Das Mitische Schreiben. Theater der Zeit, Berlin, 2001. 
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duktív elrugaszkodási pontként szüksége van arra a Rendszerre, amely épp didak-
tizáltságánál fogva teszi lehetővé a megszokott dolgok másként, idegenként, tá-
voliként láttatását. 

A nézői tekintet manipulálhatóságának köztudottan „speciális" esetével talál-
kozhatunk az ötvenes évek Magyarországának színházi diskurzusában, amikor és 
ahol csaknem minden államilag finanszírozott társulat a tömeges népfelvilágosítás 
és a népnevelés céljából folytatott politikai propaganda eszközévé vált. A szocialis-
ta realizmus csak olyan ideológiailag meghatározott, normakövető, pozitív hősöket 
engedett lapra és színpadra, akiknek alakjába a néző problémamentesen beleél-
hette magát, mi több: utánozhatta. Következésképp a színész művészete elsősor-
ban Sztanyiszlavszkij Rendszerére épülhetett. Szinte törvényszerű, hogy hazánkban 
is lezajlott az a folyamat, ami a Szovjetunióban Mejerhold kivégzéséhez, Magyar-
országon pedig a „más" és „alternatív" színházak perifériára szorításához vezetett.10 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy színházkultúránk (mindenekelőtt a 
bulvárdarabok színrevitelének színészpedagógiai jelentőségét felismerő és azt az 
ún. „vígszínházi stílusban" artikuláló Ditrói Mór és Jób Dániel munkájának kö-
szönhetően) csak az 1940-es évek végén lett képes érdemi jelentőséget tulajdoní-
tani a színész szerepen és önmagán végzett munkájának.11 A szalonnaturalizmus 
és a lélektani realizmus tényleges párbeszédét elsősorban a hivatalos műsorpoli-
tika akadályozta meg. A zsdanovi doktrínáknak megfelelő sematikus darabok a 
szocialista közösségi embertípus példamutató eszményét propagálták: Gál Anna, 
Kevély Nagy Márton és társai tipikus(ként propagált) helyzetekben ugyanolyan elő-
re kiszámíthatóan viselkednek és beszélnek, mint tette azt a letűnt(nek tekintett) 
polgári világban a Játék a kastélyban Annie-ja vagy a Víg özvegy Glavári Hannája. 
A néző pedig palota, illetve polgári szalon helyett parasztkunyhóban, estélyi helyett 
rékliben ismerhetett rá kedvenc sztárjainak sztereotip alakításaira. S ez az elvárás 
még azt is megakadályozta, hogy érdemi feladatként fogalmazódhasson meg a 
dramatikus és színházi alak életvilágbeli referenciák és a lélektani, illetve szocio-
kulturális motivációk alapján történő azonosításához szükséges „ki, mikor, hol, 
miért, mit cselekszik?" kérdés. Az eredmény pedig a felszíni naturalizmus kon-
zerválódása lett. 

Pedig a vasfüggöny keleti oldalán volt egy színház, amely érdemben vitatkoz-
hatott (volna) ezzel a színházolvasási szokásrenddel. A Német Demokratikus Köz-
társaság kultúrpolitikájának reklámjává váló Berliner Ensemble a német színészi 
hagyomány részévé tette a stilizáló, önreferenciális játékmódot, felnevelte „hűsé-
gesen hűtlen", magukat „poszt-brechtinek" nevező fiait és ezzel teljesítette szín-
háztörténeti küldetését. így volt ez annak ellenére is, hogy a Buckowi Elégiák felől 
(is) értelmezhető rendezéseket egyre ellentmondásosabb viszony fűzte a Sárgaréz-

10 Vö. Erika F I S C H E R - L I C H T E : A dráma története. Fordította Kiss Gabriella. Jelenkor, Pécs, 2001. 591 
JÁKFALVI Magdolna: Avantgárd, színház, politika. Balassi, Budapest, 2006. 

' ' Vö. B É C S Y Tamás: A színjáték lételméletéről. Dialóg Campus, Budapest, Pécs, 1997. 15-30. 
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vásárban felvetett és a Kis Organonban megválaszolt tartalmi és formai problé-
mákhoz.12 Hiszen nem lehet nem elfelejteni, hogy a színházi jelhasználat elide-
genítő-eltávolító módja Brecht esetében elválaszthatatlan attól a küldetéstudattól, 
melynek értelmében a „színház nem a költészet, hanem a társadalom szolgáló-
leánya".13 A brechti színház sikerét köztudottan nem az író, nem a rendező, nem 
a dráma, hanem „A darabjaimnak való egyetlen néző" (kell, hogy) garantálja. 
A Sárgarézvásár díszletmunkása azért ül a színházban, hogy felismerje: döntés- és 
cselekvőképességének megőrzéséhez egy új (inter-szubjektív) identitásra van szük-
sége.14 Ennek a célkitűzésnek viszont két arca van, s ez a kétarcúság magyaráz-
hatja meg, hogy a művészi diskurzus miért és hogyan tudta túlélni azt az ideoló-
giát és politikai rendszert, amelynek így vagy úgy, de a szolgálatába szegődött. 

Egyfelől (bár Brecht forradalmisága a Kari Korsch-i anarchista, tehát az intéz-
ményesítettség béklyóját el nem tűrő eszmékből építkezik) elméletét egy végső, 
üdvözítő, helyes emberideál létének megkérdőjelezhetetlensége mozgatja. Más-
felől ez az ideál jelenleg még csak célképzet és kísérletek útján formálódik. Vagyis 
a tudományos kor színházának kísérletező jellegét a brechti színház idő-fogalmá-
nak kettőssége felől is meg lehet ragadni. Ez az idő egyfelől a teleologikus törté-
nelemkoncepció formája (Hegel), amikor „kezdet" és „vég", „előtt" és „után" az 
új ember nevelésére és a társadalom megváltoztatására irányuló szándék kontex-
tusában kap értelmet. Másfelől a színházcsinálás ideje, ami egy, az állandó kérde-
zés, az állandó vita, az állandó ellentmondás értelmében aktív alkotással és befo-
gadással egyenértékű munkával telik. A hazai (ős)bemutatók többsége azonban 
az állandó vita helyett egyenlőségjelet tett a darabok rendezése és a brechti modell-
rendezések lemásolása között. Zsótér Sándor Brecht-ciklusáig a magyar rendezői 
színház nem tudta érdemben elsajátítani a színházi standardok megszüntetve meg-
őrzésének dialektikus látásmódját.15 

Köztudott, hogy a magyar színházi közönség lényegében halála (1956) után is-
merte meg Brechtet: ekkor születtek az első fordítások, jelent meg a teljes drá-
mai életmű (1964), illetve a Színházi tanulmányok (1969). És ami még fontosabb: 
a legelső Brecht-bemutatók kritikai visszhangjukat tekintve sem gyakorolhattak 
lényegi hatást a hazai színházi kultúrára. Ez a tény viszont a brechti elmélet egyik 
legtanulságosabb jelenségére, az ún. modellrendezések szerepére irányítja figyel-
münket. Brecht rendkívül részletes előadásszövegei ugyanis a szó tudományelmé-

1 2 V Ö . Claudio MELDOLESI—Laura O L I V I : A rendező Brecht. A Berliner Ensemble emlékezete. Fordította 
D E M C S Á K Katalin. Kijárat, Budapest, 2 0 0 3 . 

13 Brechtet idézi F r a n k - M . RADDATZ: Brecht friesst Brecht. Neues Episches Theater im 21. Jahrhundert. 
Henschel, Berlin, 2007. 214. 

14 „Mivel manapság az ember óriási szövetségekben él, és ezektől függ mindenben, s egyúttal min-
dig egyszerre több szövetségben él, mindenüvé csupán nag)' kerülővel juthat el, ha valamit el akar 
érni. Csak látszólag nem függ már a döntéseitől semmi. A valóságban a döntés csupán nehezebbé 
vált." Bertolt B R E C H T : Színházi tanulmányok. Fordította E Ö R S I István, VAJDA György Mihály. Magvető, 
Budapest, 1969. 287. 

15 Vö. Kiss Gabriella: A megszakítás esztétikája, avagy politikus színház a média korában - Zsótér Sándor Brecht-
rendezéseiről. Alföld 2004/10. 65-85. 
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led értelmében is modelleknek tekinthetők, amelyeknek produktivitását köztu-
dottan nemcsak pillanatnyi alkalmazhatóságukon, hanem azon a tulajdonságon 
is le lehet mérni, hogy milyen mértékben módosíthatók, szerelhetők át, ha a ku-
tatás során más tényezők, a modellálandó jelenség más vonásai válnak hangsú-
lyossá. Egyfelől nem szabad elfelejteni, hogy a modellrendezéseknek Brecht olyan 
fontos pedagógiai szerepet tulajdonított, mint „a technikában és a tudományban 
a vívmányok, a standard átvétele".16 Ugyanakkor Brecht nem zárja ki a változta-
tás lehetőségét, amelyet „kizárólag azért volna szabad végrehajtanunk, hogy a való-
ság ábrázolását a valóságra hatás céljából, pontosabbá, differenciáltabbá, artisztiku-
san képzeletgazdagabbá és vonzóbbá tegyük, csak kifejezőbbek lesznek attól, hogy 
a meglevő modell tagadását szemléltetik".17 Míg Brecht egykori asszisztensei, 
Heiner Müller és Einar Schleef számára kezdettől fogva egyértelmű volt, hogy 
„Brechtet felhasználni anélkül, hogy kritizálnánk, árulás",18 addig az ötvenes-
hatvanas évek hazai bemutatói számára az első számú és szinte egyetlen vonat-
koztatási pontot a Berliner Ensemble produkciói képezték.19 Az viszont, ahogy az 
intellektuálisan igényesebb rendezések reagáltak az illúziószínház szöveg- és alak-
értelmezési technikái számára kihívást jelentő epikus dramaturgia újszerűségére, 
pontosan jelzi az 1960-as, 1970-es évek színházkultúrájának (és drámairodalmá-
nak) koordinátáit. 

E történet első fejezete meglehetősen egységes képet mutat. Az ős- és első be-
mutatók büszkén vállalják a modellek átvételét, melynek következtében a dara-
bok (újra)értelmezésére sem törekszenek. Ez alól két kivétel van. Egyfelől már itt 
meg kell említeni Major Tamás rendezéseit, amelyek a brechti társadalmi gesztus 
(az aktualizálás) felől próbálják meg értelmezni a fabula központi alakjaiban for-
mát öltő gondolatot. így nála Galilei „attól hős, hogy egy elhibázott életpálya után 
van ereje és tehetsége ahhoz, hogy [...] önmagát ismint tudománya tárgyát nézze"; 
Johanna esendő lény, aki mindenből erkölcsi erőt tud meríteni, Sen Te pedig a 
közösségi magatartás mintája.20 Másfelől különleges státusa van a Koldusopera első 
előadásának: a Munka-kör 1929 szilveszter esti zártkörű rendezvénye - az átírás 
agitációs jellege mellett és ellenére21 - a songokra koncentrált. Ez viszont Brecht 

16 Bertolt B R E C H T : i. m. 458. 
17 I. ni. 460f. Erre kiváló példa, hogy például míg az Arturo Ui feltartóztathatatlan felemelkedésének modell-

rendezésében az Uit játszó színésznek a „Glauben" (hit) szónál mindig ugrania kellett egyet, addig 
Heiner Müller 1995-ös rendezésében Martin Wuttke ziháló kutyaként kushadva úgy mondja e! a 
monológot, hogy az érthetetlenségig eltorzított szövegből csakis ez a (belélegzés közben kiejtett) 
szó lesz felismerhető. 

18 Vö. Marc SI I .BERMANN (szerk.): drive b (Brecht Yearbook). Theater der Zeit, Berlin, 1998. 
19 A kritikák érvelési stratégiáján kívül erre a legjobb bizonyíték, hogy a Courage mama Madách Színház-

beli ősbemutatójának (1958) rendezője (Pártos Géza) és főszereplője (Kiss Manyi) ki is mentek Ber-
linbe, hogy megnézzék az előadást. Vö. P O Z S O N Y I László: Színházi őrjárat. Vigília 1958/3. 177-179.; 
IMRE Katalin: A nagy megalkuvás krónikája. Élet és Irodalom 1958. január 31. 

2 0 M A J O R Tamás: A színház nem sulid intézmény. Magvető Kiadó, Budapest, 1985. 104.; M O L N Á R G Á L Péter: 
A vágóhidak Szent Johannája. Népszabadság 1968. január 24. 7.; SZILÁDI János: A példázat újraterem-
tése. Színház 1972/4. 10-14. 

2 1 Vö. N Á D A S S József: Beszélgetés Karlheinz Martinnal az új színházról. Munka 1928/2. 3 5 - 3 7 . 
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első (közönség)sikerét a formai újszerűség, a gesztikus jelhasználat felől értelmezte 
és kiindulópontja lehetett volna a darab (az 198l-es Ljubimov-rendezésig elfele-
dett) interpretációs tradíciójának. 

Kazimír Károly 1963-as Arturo CÁ-jától eltekintve (amelynek prológusában 
Goebbelset látjuk, ahogy egy szállodai szobában a végrendeletét fogalmazza), az 
Ascher Tamás, Babarczy László és Csiszár Imre nevével jegyzett rendezésekig nincs 
eklatáns példa a darabok „valóságábrázoló" igényének újragondolására. Az első 
kánonértékű Koldusopera (1960) kapcsán például többen megjegyzik, hogy ,,[a mű] 
minden sora és minden taktusa parodizál, benne a nyárspolgár egész gondolat-
és érzésvilágának olyan mély értelmű paródiáját kapja a néző, hogy ehhez nem kell 
hozzátenni semmit".22 Több szempontból is tünetértékű lehet azonban Vámos 
László tizenhárom évvel később (!) a Magyar Televízió Színházi album című műso-
rában tett kijelentése: „Brecht halála után néhány évvel azt hiszem, hogy eljött az 
ideje annak, hogy elszakadjunk azoktól a teóriáktól, amelyeket Brecht néhány év-
tizeddel ezelőtt, az akkori társadalmi körülményeknek megfelelően teremtett a 
maga és a színházi világ számára, és a darabok önálló életet kezdjenek el élni, tehát 
elkezdjük olvasni úgy a darabokat, mint hogyha nem ismernénk Brecht elméleti 
írásait."23 Elmélet és gyakorlat - Brecht esetében különösen improduktív - dichotó-
mikus felfogása két okból is különösen figyelemre méltó. Egyfelől a BE pontosan 
ebben az időben lezáruló turnéin mindig szerepelt a Coriolanus-átdolgozás, ami 
az elmélet iránt kevésbé érdeklődők számára is transzparenssé tehette az aktua-
lizálás brechti értelm(ezés)ét. Másfelől az európai színháztudomány épp ebben az 
időben kezdi el azokat a monumentális kutatási programokat,24 amelyek egyik 
eredményeként megszületik Patrice Pavis kánonalkotó írása, amely a dramatikus 
szöveg színházi fordításának brechti módját tekinti a dráma és a színház között 
lehetséges viszonyok egyik alappéldájának. 

A mise en scene ideotextuális típusában „nem is annyira a szöveget viszik színre, 
mint inkább a politikai, társadalmi és főként pszichológiai szövegmögöttit, mint-
ha a metatextus (vagyis a műelemzés) magának a szövegnek a helyébe lépne. [...] 
A szöveg színrevitele nyit a külvilág felé, a textuális tárgyat pedig úgy formálja, 
hogy igazodjék a jelenhez és a befogadás megváltozott körülményeihez".25 Nos, 
Ascher Tamás (1978) rendezésében egy mai nagyváros külterületén játszódikT sze-
csuani jólélek, Csiszár Imre (1980) díszlete egyszerre idézi fel egy nyomorúságos bá-
dogváros képzetét és egy rakétakilövő állomást, Ács Jánosnál (1994) pedig marlbo-
rós cigarettakartonokkal megpakoltan távozik az állástalan pilóta, és punk frizurát 
visel a nyolctagú család íia. 1978-ban az istenek erkölcsi imperatívuszokat szá-

2 2 PAÁL Ferenc: Koldusopera. Magyar Nemzet 1 9 6 0 . október 1 9 . 9 . 
2 3 Ennél már csak az figyelemreméltóbb, hogy a Puntila úr és szolgája, Matti L A J O S Sándor-féle vizsga-

rendezésében (2003) a prológus egyik legsikeresebb poénja arról biztosítja a nézőt, hogy bár a já-
tékosok elolvasták Brecht elméleti műveit, a néző semmit sem fog ebből észrevenni. 

2 4 Például Jan K N O P F : Brecht-Handbuch. Metzler, Stuttgart, 1980; Walter H I N D E R E R (szerk.): Brechts 
Dramen: Neue Interpretationen. Reclam, Stuttgart, 1984; Klaus-Detlef M L L L E R : Bertolt Brecht. Epoche-
Werke. Wirkung. С. H. Beck, München, 1985. 

2 5 Patrice PAVIS: A lapról a színpadra - nehéz születés. Fordította S I P Ö C Z Mariann. Theatron 2 0 0 0 / 2 . 1 0 0 . 
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mon kérő és gépkocsin távozó középkáder tisztviselők, 1984-ben maszk nélkül és 
civilben ülnek a magas bársonyszékeken, 2000-ben taláros-parókás bírókként hát-
rálnak a felhők közé a játéktérből, hogy 2006-ban Nóvák Eszter rendezésében 
végre ne is hangozhasson el a híres epilógus: „Mert kell j ó végnek lenni, kell, mu-
száj." A kánonalkotó Ljubimov-féle Háromgarasos operában a Biblia-idézeteket fel-
olvasó öregemberek felvonásvégi zsolozsmázása és a zárás (a „Hegyi beszéd" színé-
szek által elmondott részlete) jelzi az emberi értékek általános devalvációját. A Fal 
lebontása után három évvel a Hold Színház „Megdöglök érted, Berlin" (1992) 
címmel játssza a Koldusopera songjait, 1993-ban Babarczy színpadán egy elegáns 
goltklub tagjai utasítják el a bankszakmába átigazolni készülő kishalat, Taub János 
pedig nőgyógyászati székekre fekteti Jenny kurváit. 1998-ban Nóvák Eszter Penge 
Mackie-je nem kér a Tigris Brown által hozott kegyelemből és a zsinórpadlásról 
a színpadra ugorva „felakasztja magát", majd a ponthúzón lógó élettelen báb-
ként mozogva csúfondárosan és mindentől megundorodva a „Második koldus-
finálét" kezdi el énekelni, amit az egész társulat szemrehányón elsuttogott szavai 
fejeznek be: kinyírtuk a morált is. Ascher Tamás 200l-es rendezésének végén vi-
szont a Ferenciek terén lévő metróaluljáróban éjszakázó hajléktalanok tapadnak 
egy üvegfalhoz, és a hulló hóesésben hallgatják a „szegények szegényeinek korálját". 
A Kurázsi mama és gyermekei Telihay-féle rendezése a boszniai háborúval egyidejűleg 
születik (1993), és a játék megkezdése előtt a színészek olyan szöveget mondanak 
el, amelynek kezdő és utolsó sorai - Szász János hét évvel későbbi munkájával ro-
kon módon - erkölcsi és nem társadalmi-politikai szempontból interpretálják a 
háborús pusztítás tematikáját: „Tizennégy színész menjen el egy lebombázott vá-
rosba. Kezdjenek eljátszani [...] Hát ne vegyük olyan komolyan magunkat. Ma-
radjunk színészek ebben a lebombázott városban is, fotózzunk, cipőzzünk salátáz-
zunk. Ez a legtöbb, amit tehetünk." 

Néhány példa arra a hazai Brecht-rendezés jelenét is meghatározó értelmezé-
si módra, amely ellen semmiképp sem lehet felhozni Spiró Györgynek a Magyar 
Rádióban 1973. november 30-án elhangzott vádját, mely szerint a Brecht-előadá-
sokban nem jelenik meg a továbbgondolás, az aktualizálási szándék. Sőt: e rende-
zők esetében a brechti társadalmi gesztus aktualizálása a dramatikus szöveg sza-
badabb szcenikai értelmezésének izgalmára hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor az is 
tény, hogy az említett előadásokban alig találunk példát olyan színészi alakításra,26 

amely kapcsán a kritika - függetlenül az elismerő vagy rosszalló minősítéstől - ne 
rögzítette volna a játék „átélt", „természetes", mi több: vállaltan „katartikus" jelle-
gét. Következésképp a színházi formanyelvet tekintve alkotóik valószínűleg Szinetár 

2 6
 A legegyértelműbb kivétel UDVAROS Dorottya SenTéje, amelyet A kritika egyfelől az alakítás csúcs-
pontjának tartott gyermekvárás-nagyjelenet „magával ragadó színészi szólója" felől értékel (CSÁKI 

Judit: Jó embert keresünk. Kritika 1995/1.), másfelől azt a kétarcú felemásságot dicséri benne (KOLTAI 

Tamás: Jó (üzlel)embert keresünk. Elet és Irodalom 1995. január), ami végső soron két igen egyszerű, 
bár kétségkívül hatásos és ötletes rekvizitumnak köszönhető: a nagybácsi-létet jelezni hivatott gyufa-
szálnak és napszemüvegnek. 



Elidegenítés - elmesélés - eltávolítás 4 4 7 

Miklóssal értenek egyet, aki szerint „Brecht darabjai sikeresebbek, mint az elmé-
letek, amelyek alapján készítette őket".27 

Ezek a szavak sajnos mind a hazai Brecht-értés, mind a Brecht-játszás módját 
tekintve tünetértékűnek nevezhetők. Mivel az elidegenítő effektus hatásmecha-
nizmusa a permanens illúzióromboláson, vagyis a mindenkori elváráshorizont 
felf orgatásán alapul, végül is érthető, hogy a modellrendezéseket pedagógiai szán-
dékkal „másoló" első előadásokat a közönség egyöntetű idegenkedése kísérte.28 

Az is érthető, hogy a hivatalos kultúrpolitika perifériára szorította a Jeles András-
féle A mosoly birodalmát, a kilencvenes évekig az egyetlen olyan rendezést, amely 
európai színvonalon valósította meg a szerepjáték brechti elveit.29 Az viszont már 
a magyar színházi kultúra önképéről árulkodik, hogy a BE 1965-ös magyarországi 
vendégszereplését követően bemutatásra kerülő Koldusopera (a Ljubimov-produk-
cióig egyértelműen kánonértékű) Ádám Ottó-féle rendezését e szavakkal dicsé-
rik: „[...] kétségtelen, hogy a világhírű berlini együttes játéka közelebb állt Brecht 
színházi elképzeléseihez. Ahogyan általában az angolok játszszák leghívebben 
Shakespeare-t, a franciák Racine-t vagy a magyarok az Úri murit, úgy természetes 
az is, hogy a Brecht-fogantatású színházzal ebben nem túlságosan lehet versenyre 
kelni."30 Jegyezzük meg, hogy (ha már, akkor) az Úri murinál talán pontosabb az 
operettben, a kabaréban és a blődliben látni azt a műfajt, amely igen produktív 
modellje lehetne a magyar színházi tradíció leírásának és értelmezésének.31 Ugyan-
akkor tény, hogy Magyarországon közönségsikerre mindmáig csak olyan Brecht-
rendezés számíthat, amelyben a darab „az eredeti Brecht-stílustól eltérve, egy di-
namikusabb, szenvedélyesebb, lüktetőbb, a hazai színészi játékstílusnak megfelelőbb 
tolmácsolásban" kerül színre.32 És a magyarországi Brecht-recepció e sajátosságának 
elemzése ígéri a kortárs elváráshorizont néhány meghatározó vonásának leírását. 

Ahogy ez ma is jellemző, a hatvanas évek Brecht-kritikái is rendszeresen kü-
lönbséget tesznek a brechti és nem-brechti alakítások között: például a Szinetár-
rendezésben mindenki kifogásolja Pécsi Sándor Peacockjának „kedélyességét" és 
Lorán Lenke Peacocknéjának „túl élénk komikai" eszközeit. Ugyanakkor egyön-
tetűen dicsérik Psota Irén Pollyjának izzó indulatát és Gruséját (1961), amelyben 
„igyekezett minél maradéktalanabbul kifejezésre juttatni a drámai alak lelki-érzel-
mi motivációját".33 A kérdés azért jut központi szerephez Major Tamás rendezései 
kapcsán, mert a korban ő az egyetlen olyan rendező, aki törekedett a dialektikus 

2 7 Id. M I H Á L Y I Gábor: Brecht-képünk módosulása és a Kurázsi mama a Madách Színházban. Nagyvilág 
1973/7. 1086. 

2 8 Itt kell megemlíteni, hogy a brechti eszközök repertoárját szigorlati tétel formájában abszolváló 
olyan rendezéseket, mint a Z S Á M B É K I Gábor rendezte Turandot avagy a szerecsenmosdatóh kongresszusa 
(1990) vagy a F O D O R Tamás rendezted házitanító (1993) a V-effektusok szempontjából már teljes kö-
zöny fogadta. 

2 9 Vö. JÁKFALVI Magdolna: i. m. 201-215. 
3 0 K E M É N Y György: Brecht szelleme. Magyar Ifjúság 1 9 6 5 . november 1 3 . 
31 Vö. B É C S Y Tamás: A testbeszéd lehetséges módjairól. Theatron 1998 /1 . 66-73. 
3 2 K E M É N Y György: i. m. 
3 3 Vö. PAÁL Ferenc: i. m.; RAJK András: Koldusopera. Népszava 1960. október 9. 
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színház elméletének megértésére, ráadásul programszerűen (vagyis egy játékstílus 
tréningjének céljából) nyúlt Brechthez. Molnár Gál Péter írása a színészi zavarok 
miatt kritizálja A vágóhidak Szent Johannáját (1968), és négy egy mástól élesen el-
váló színészi stílust különböztet meg. Az első réteget („akik a darab stílusát értik, 
érzik és egyéniségükkel ötvözve élményadóan valósítják meg") Iglódi István, Törő-
csik Mari és Básti Lajos; a második réteget („akik egy másik stílusiskola rendsze-
re szerint alkotnak" és alakításuk ezen belül találó és pontos) Avar István, Sinkó 
László, Szirtes Ádám és Makláry Zoltán; a harmadik réteget (ahol „külsőséges és 
magakellető alakításokat kapunk némi vidéki táncoskomikusi manírral elegyítet-
t en ' j Agárdy Gábor, Verebély Iván és Gelley Kornél képviseli; a negyedik réteget 
pedig a „félamatőr tömeg" alkotja.34 

Eltekintve a stílusrétegek minősítésének problémáitól, a színészi példák két, a 
továbbiakra nézve igen fontos következtetést engednek meg. Egyfelől érdemes 
elgondolkozni azon, hogy a hazai Koldusopera-játszást egyértelműen meghatározó 
operettes jelleg mennyiben köszönhető annak a harmadik színészrétegnek, akinek 
első számú képviselőjét egy másik kritika „figyelemre méltónak"35 találja, a Petőfi 
Színház Bicska Maxijaként viszont osztatlan sikert arat, komikusi kelléktára pedig 
egyáltalán nem idegen a Mikroszkóp Színpad említett nagyasszonyának alkatá-
tól. A „brechti" játékmód mibenlétére viszont Major Tamás és Bessenyei Ferenc 
levélváltása ad választ, aki - bár ugyanazon színészi tradíción nevelkedett, mint a 
második réteg egyik fiatal tagja, Avar István - Galilei alakjában (1961) minden 
bizonnyal az első csoportba került volna: „Minden újszerű feladat önmagával való 
szembenézésre kényszeríti a színészt. Lehetőséget ad arra, hogy leszámoljon mo-
dorosságaival, rádöbbenjen olykor arra is, hogy amit egyéni íznek hitt, inkább csak 
a fejlődésképtelenség bizonyítéka, modorosság az, amit oly sajátos eszközként dédelget"36 

- írja Bessenyi válaszként a „Kedves Ferikém!" címzésű levélsorozatra. A „modoros-
ság" és a „manír" viszont (immár elszakadva a színházi kritika nyelvétől) a teat-
ralitás kortárs horizontból egyik legproblematikusabb és legizgalmasabb kérdés-
körére irányítja a figyelmet. 

Kezdjük az utóbbival! Ha elfogadjuk, hogy a színházban „A megtestesít egy 
szerepet (X), miközben S nézi", akkor könnyű belátni, hogy a szerep megtestesíté-
se a „hitetlenség felfüggesztésének" egyik alapfeltétele. Az az egyszerűnek tűnő 
kijelentés azonban, mely szerint a színész „olyan valakit jelöl, aki nem б maga"37 

egy igen összetett folyamatra utal, amelyet (legalábbis a drámai színházban) három 
önmagában is komplex tényező: az írott nyelvben létező drámai alak, a színész fi-
zikai kondíciója és a színészi játék érvényben lévő kódja(i) befolyásoljá(k). E há-
rom tényező persze nem egyszerűen összeadódik vagy kombinálódik, hanem a 

3 4 M O L N Á R G Á L Péter: i. m. 
3 5 K R I S T Ó F Attila: A vágóhidak Szent Johannája. Magyar Nemzet 1968. január 11. 
3 6 M A J O R Tamás: i. m. 1 1 5 
3 7 Erika F I S C H E R - L I C H T E : Semiotik des Theaters I. Narr, Tübingen, 1 9 8 8 . 1 3 . ; B É C S Y Tamás: A színjáték lét-

elmélete. 99. 
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szemiotizációs és szimbolikus (Kristeva) folyamatok összességében jön létre - képződik 
meg.38 Ráadásul a történeti antropológia egyik alaptézise szerint bármely (vagyis 
már a színész lény(eg)én értett társadalmi, nemi, individuális, testi) identitás is per-
formatív teljesítménynek fogható fel, „amelyet az adott társadalom evilági közön-
sége, beleértve magukat a színészeket is, el fog hinni és a hit egy módjaként visz 
végbe (performálja)".39 Következésképp az a rendezői instrukció, amely egy hite-
les és eredeti „bessenyeis" gesztust vagy hangsúlyt manírnak tekint és a színészt 
rákényszeríti ennek reflexiójára, már önmagában megakadályozza színésznek és 
a szerepnek a hagyományos nézői elvárásokon alapuló (automatikus) azonosítását. 
Az elidegenítő hatást az garantálja, hogy tudatosodik a szerep és a szerep-játszó 
identitásának konstrukció volta, lehetőséget adva a meg-mutatásra. Megfelelő 
tréning eredményeként erre lehet képes a Molnár Gál-kritika második rétege,40 

és erre képtelen az a harmadik réteg, amelynek szerepjátszó munkáját (és nem 
utolsósorban sikerét) az operett szerepköreinek minél briliánsabb kidolgozása és 
elő-adása határozza meg. Ez esetben pedig a „szerep" sztereotipizált, állandó (a mű 
szövegétől szinte független, zenéje által csak finoman módosuló) játékelemek stabil 
kompozícióját, a „megtestesítés" pedig a nézői elváráshorizontban rögzült kom-
pozíciók ismétlését, vagyis semmi esetre sem állandó kritikáját, változtatását stb. 
jelenti. 

A szerep-játék mibenlétének ez a tudatossága aztán többféle utat tesz lehetővé. 
Az egyik végén olyan színészi teljesítmények állnak, mint a megszokottól eltérően 
szikár és csont sovány (vagyis nem jómódú és jól táplált, hanem a fabula összértel-
mezésének megfelelően nyúzott és elgyötört), rendetlen kezű, aritmiás lélegzetű 
Puntila úr (1978), vagy József Attila Születésnapomra című versének szavalata, 
amikor is az utolsó sor ejtése nem a „tanítani" szó szótári jelentését, hanem a „t" 
hangok játékos összecsengését viszi színre. Egy másik út vezethet el a színészi idé-
zethez, hiszen ha a szerep és a színészi test csupán konstrukció, azonosításuk hi-
tele pedig csak egy normától függ, akkor intertextuális játékba kezdhetnek más 

3 8 „A szerep nyelvi szövege szimbolikus rendként írható le, mely egy átfogóbb szimbolikus rend - a drá-
maszöveg egészének - részeként jött létre. Amennyiben tehát a drámaszöveg művészi szövegként 
jött létre, speciális szimbolikus rendje azáltal keletkezett, hogy a szemiotikai betört a denotativ nyelv 
szimbolikus rendjébe. Ennek megfelelően egy szemiotizált szimbolikus rend lett. Miközben a színész 
testét kölcsönzi ennek a szerepnek, megtörténik a második szemiotizálás: egyéni fizikumának hatal-
ma alá vonja a szöveget, és az általa diktált feltételekkel immár másodszorra hozza létre mint vala-
mi idegent és egyidejűleg sajátot. A színész tehát az általa létrehozott testszöveg értelmeként, azaz. 
a „szimbolikus egyfajta szemiotizációja" alapján alkotja meg a színpadi alakot. Ebben a folyamatban 
azonban ennek a fordítottja is végbemegy: a színész csak szemiotizált, s ily módon inszignifikáns 
teste, miközben a nyelvileg megformált szövegre és a színészi kódra vonatkoztatódik, szignifikánssá 
válik. Az inszignifikáns fizikum úgy strukturálódik, hogy egy szimbolikus rend keletkezhessen benne. 
Ez a folyamat pedig leginkább a 'szemiotikai szimbolizálásaként' írható le. Erika F I S C H E R - L I C H T E : 

Semiotik des Theaters III. 30f. 
3 9 Judith B U T L E R : „Berformative Acts and Gender Constitution." In Sue-Ellen C A S E (szerk.): Performing 

Feminism. University Press, Baltimore, 1990. 270f. 
4 0 BASTI Lajos munkájának erre a természetére utalnak az. olyan kritikai megjegyzések, mely szerint 

„Még Mauler, a húskirály is időnként hangfogót tesz megejtően szép orgonahangjára." W A L K Ó György: 
Szent Johanna intellektuális igényei. Nagyvilág 1968/2. 626. 
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konstrukciókkal, például egy másik színész (műfaj, hagyomány stb.) gesztusrendsze-
rével. Ez történik az 1972-es A szecsuani jólétekben, amikor is Törőcsik Mari Sen 
Te-alakítása - akárcsak Vang szerepében Őze Lajos a rendezőt, Major Tamást - fino-
man és leplezetten citálja Peter Lorre mozdulatait „a brechti figura kettős arcát 
összetapasztó kovászként".41 De az sem véletlen, hogy Mohácsi János posztmodern 
jegyeket is felmutató formakánonja erényt kovácsol az általában modorosságnak 
nevezett hibából, és azok játékos felmutatásából bontja ki azt a színészi fogalma-
zásmódot, amelyet a túlzást éltető önismeret és önirónia éltet. A Krétakörben pél-
dául Gazsó György jellegzetes szerepformálása, önreferenciális-karikírozó képek 
alkotta testjátéka olyan apró, önmagukban bravúros (az est végén pedig egy pil-
lanatnyiságában ható, gyönyörűen teátrális fénykisüléssel eltűnő) elemekre és a 
brechti textust dekonstruáló nyelvjátékok sorára töredezik, amelyekből egyre értel-
metlenebb összerakni Acdak alakját vagy egy bármilyen jelentéssel bíró testszö-
veget. És e játékmód által pontosan az az üresség kerül középpontba, amelyre 
Mohácsi rendezése cseréli A kaukázusi krétakör salamoni döntésének okát és cél-
ját. Ezekben a színészi pillanatokban születik meg az az inkoherencia, az alakítás 
ekkor tud úgy részekre bomlani, hogy egymást dialektikusan ellenpontozó képek 
sorává alakuljon. Ez a gesztikus idézés viszont alapvetően idegen a szerep nieg-
testesítésének attól a módjától, amely nem vesz tudomást a test előzetes értelme -
zettségéről, eleve kreáció-voltáról,42 hiszen a brechti elmélet egyik alaptétele: az 
emberi természet megváltoztathatósága ellen dolgozik. 

A nézők viszont (akárcsak Brecht egykori végül is inkább moziba járó célközön-
sége43) Szinetár Miklós és Ádám Ottó Koldusoperajára szavaztak, Major Tamás ren-
dezéseit pedig a szakma is inkább érdekes és fontos kísérletként, semmint siker-
ként könyvelte el. Következésképp nem meglepő, hogy a számos Brecht-darabot 
színre vivő Babarczi László és Csiszár Imre azt értékelik Major Tamás programjá-
ban, hogy az általa kikísérletezett játékmód alkalmazkodik a hazai feltételekhez.44 

A hetvenes-nyolcvanas években az „alkalmazkodás" alapvetően két formájával 
találkozhatunk. Mint már jeleztük, Ascher, Babarczy és Csiszár munkái követke-
zetesen kísérletet tettek a Brecht-darabok „felvilágosító szándékának" (újra)értel-
mezésére - aktualizálására. A rendezések formanyelve viszont egyfelől (mintegy 
meghajolva a Brecht-hűség követelménye előtt) abszolválta a feliratok, a színpad-
ra állított zenekar, az egyenletesen fehér fény stb. használatát. Másfelől viszont 
sem a térszervezés, sem pedig a színészi játék tekintetében nem folytatta azt a szí-
nészi tréninget, amit Major kezdett el, és amely azt segített elkerülni, hogy a szta-
nyiszlavszkiji rendszer a felszíni naturalizmust konzerválja. Ily módon a brechti ele-

4 1 M O L N Á R G Á L Péter: Színészi idézet. Népszabadság 1972. január 30. 
4 2 „A világban másokkal együtt olyan pantomimikus testekként élünk, amelyek vagyunk, nem pedig 

olyan anatómiai testekként, amelyeknek A birtokában vagyunk." Roland Daniel R O M A N Y S H Y M : Tech-
nology as Symptom and Dream. London, 1989. 105. 

4 3 Vö. Werner M I I T E N Z W E I : Das I^ben des Bertolt Brecht oder der Umgang mit den Welträtseln. /. Suhrkamp, 
Frankfurt a. M„ 1987. 105. 

44 Bemutató előtt: Koldusopera Kaposváron. Somogyi Néplap 1972. február 1. 
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mek nem teatralitásukkal értek el (egykor) sokkoló hatást, hanem muzeális jelle-
güknél fogva ajándékozták meg a művelt közönséget a felismerés önelégült él-
ményével. A közönségsikert pedig a Katona József Színház és a Kaposvári Csiky 
Gergely Színház színészegyéniségei garantálták. E képlet alól a kilencvenes évekig 
tulajdonképpen egyetlen markáns kivétel volt: a mindmáig kánonalkotó Ljubimov-
féle Háromgarasos opera (1981). 

Tünetértékű, hogy bár a kritikák egyhangúan dicsérik a legmagasabb szintű 
és minőségében egységes csapatmunkát, az alakítások elemzéseit olvasva itt is 
megkülönböztethetünk két csoportok. Garas Dezső (Peachum) és Törőcsik Mari 
(Peachumné) alakítása nem véletlenül kínál kitűnő lehetőséget a magyar színházi 
kritikában szokatlanul pontos leírásra. A kolduskirály figurája „ezer apró, önálló, 
regisztrálható fintor, mozdulat, hangsúly, szokatlanul kitartott szünet összessége": 
a második felvonásbeli példabeszéd során kezdetben „Chaplin-utánzatot mutat 
be, majd mintha dalra sminkelne, kis bajuszt fest, a haját előresimítja: a Diktátor 
Hitlerévé válik. A bajuszfestést ujjával szélesre húzza, elváltoztatja testtartását, és 
Sztálin áll előttünk. Eközben végig megtartja a chaplini alapmagatartást, sőt: ezt 
meg-megszakítja, hogy egy-egy politikai utalással tegye érthetővé" - írja Nánay 
István.45 Garasnál tehát a clown-álarc teszi lehetővé a színészi test-szöveg felmu-
tatott szegmentálását, hiszen az alakítás leginkább a fel-idézett és példaértékű ala-
kok sztereotip karikatúráinak kompozíciójaként írható le. Törőcsik Mari viszont 
darabokra tört testével (és nem sztereotípiákkal) jelzi a játszott szerep alkoholiz-
musát, melynek következtében alakítása a megcsináltság és nem a jelentés szem-
pontjából válik figyelemre méltó jelek sorává: „Olyan a teste, mintha nem lenne 
benne csont; mint a colstok, állandóan összecsuklik [...] a songok alatt koreogra-
fált külön életet él a bal lába [...] alig mozdul a karja, alig lép, szinte egy helyben 
állva, testsúlyának áthelyezésével jelzi a táncot."46 A produkció unikális értékét 
azonban az adja meg, hogy ez a két - a gesztikusság említett inkoherenciájának 
jegyeit mutató - alakítás és például Udvaros Dorottya Pollyja közötti különbség 
semmiképpen sem értékelhető „zavarként". Ez pedig a rendezés két markáns (vi-
zuális és akusztikai) sajátosságnak köszönhető. Egyfelől a Ljubimov-rendezésben 
megvalósul a brechti „színpadépítkezésnek" az az elve, mely szerint a szcenográfiá-
nak mindenekelőtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a színész elmondhassa 
a fabulát.47 A piros, ütött-kopott és lerobbant emeletes londoni autóbusz (falán 
Brecht képével, Weill nevével, többnyelvű feliratokkal) zenekari árok és öltöző, a 
fiktív belső terek szcenikai megfelelője és működő közlekedési eszköz, raktár és 
a haladás lehetőségének színpadi metaforája. A jelentéslehetőségek sokszerűsé-

4 5 N Á N A Y István: „És megkövéredett e népnek szíve..." Színház 1 9 8 1 / 1 2 . 5 . 
4 6 I. m. 6 
4 7 „Milyen gondosan választ meg egyetlen széket is, mennyi megfontolással keres helyet neki! És min-

dent mindig a játék kedvéért. Egyszer rövidre szabja a szék lábát, és az asztal hozzá pontos tanul-
mány alapján készül, úgyhogy azoknak, akik az asztalnál étkeznek, egészen sajátos tartást kell föl-
venniük, és így a megszokottnál mélyebben előregörnyedő értekezők beszéde is sajátos jelleget 
kap, ami a történést érthetőbbé teszi. És hányféle hatásra ad lehetőséget különböző nagyságú aj-
tóival!" Bertolt B R E C H T : i. m. 350. 



4 5 2 Kiss Gabriella 

généi azonban nem kevésbé fontos a térszervezésre gyakorolt hatása. Központi 
hely(zet)énél fogva ugyanis a busz minden alak számára azonos mozgásvektoro-
kat rögzít, ami vizuálisan érzékelteti a mise en scene ritmusát; Ljubimov minden-
kit nyílt színen sminkeltet, mindenki feliratok között dolgozik és mindenekelőtt 
ugyanarra a négy útelzáró-terelő korlátra és egyszerű kéz-, illetve lábmozdulatok-
ra koreografálja a songokat. Már jeleztük, hogy az 198 l-es rendezés szakít a ha-
zai előadásoknak azzal a sorával, amelyek egy „félresikerült Richard Strauss" 
mégoly magas színvonalú operettjeire emlékeztetnek, vagyis (Kassák óta először) 
megvalósítja, hogy a slágerré vált zene ne illusztrálja, hanem metatextusként in-
terpretálja a szöveget. Ez pedig annak köszönhető, hogy a szcenográfia mintegy 
vizuális keretbe foglalja és önálló epizódként emeli ki a songokat a fabulából, a 
koreográfia és a sminkelés pedig ha nem is ellenpontozza, de újabb keretbe illesz-
ti a nem jellem-, hanem típusábrázoló előadásmódot. 

Bessenyi Ferenc Galileijében saját manírjai, Törőcsik Mari Sen Téjében Peter 
Lorre gesztusai, Garas Dezső kolduskirályában a történelmi példázat szerepét be-
töltő alakok normatív ábrázolásmódjainak legfőbb vonásai, Nóvák Eszter, Szász 
János és Schilling Árpád jubileumi rendezéseiben (1998) színházi tradíciók, a ma-
gyar színháztörténet legutóbbi Brecht-bemutatójában (2004) pedig maga a brechti 
hagyomány kerül idézőjelek közé. Az egykori Új Színház Koldusoperájának legha-
tásosabb rétegét azok az elsősorban verbális, de például az Agyu-dal hangsúlyo-
zottan lagymatag menetelésében a koreográfián is nyomot hagyó megoldások ké-
pezik, amelyek a nézői elváráshorizontba épült rendezések emlékezetes jegyeire, 
illetve a mű ismeretére játszanak rá. Ilyen a személynevek Blum Tamás-, illetve 
Vass István-féle fordításának („Penge Mackie, de magának csak Bicska Maxi") és kiej-
tésének angolos és magyaros („Dzsonatán Peachum, de magának csak Jonatán"), Smith 
rendőr esetében pedig angolos és németes lehetőségének ütköztetése, vagy a már 
várva várt, de „majdnem elfelejtett" Striciballadának a bakit hangsúlyozó felkon-
ferálása. Hasonló hatást érnek el azok a koreográfiák, amelyek nem csak kísérik, 
hanem alkotják is a songokat: Az Első koldusfinálét kísérő vissza-visszatérő lezser 
twist például a zene kulinárissá válását jelzi, míg a Koldusbarát cég szállítószalagon 
dolgozó munkásainak, illetve a kurvák - alapvetően jelzett és meg-megszakadó 
mozgáskombinációkra (például az egyes munkafolyamatok megkövetelte mozgás 
mechanikus ismétlése) épülő - két nagyjelenete a szöveg/zene primátusának kér-
désére irányítja a figyelmet. 

Mivel ezek a megoldások hangsúlyos idézettségüknél fogva bírnak komikus ha-
tással, nagyon jól érzékelhető, teátrális zárójelbe teszik a Koldusopera-játszás het-
venéves hagyományának egészét. Bagossy László A pilléres operája (2004) viszont 
akár Brecht-paródiaként is felfogható. A megmutatás elve ez esetben eg)' tenyérbe 
mászóan negédes narrátor által felkonferált „színház a színházban" helyzetben 
artikulálódik, amikor is a zártkörű jótékonysági bál vendégköre mintegy nosztal-
giázva eleveníti fel életük és karrierjük állomásait. A rendezés alapritmusát a ke-
rettörténetet a brechti fabulától elválasztó forgószínpad diktálja, a paródiaszerű 
hatás azonban annak köszönhető, ahogy a rendezés az abszurditásig fokozza az 
elidegenítő effektusokat. Egyfelől a legkülönbözőbb eszközökkel töri meg folyama-
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tosan tett és beszéd egységét: a narrátor be-bemondja, a színészek azonban soha-
sem valósítják meg az olyan egyszerű szerzői utasításokat, mint „egymásra néz-
nek", „elalél"; a statikus állóképekben ülő színészek a szó legszorosabb értelmé-
ben elmondják, és nem megjelenítik a történetet. Másfelől a színészek ez esetben 
oly módon mutatják meg cselekedetük motívumait, hogy a színészet legkonven-
cionálisabb gesztusait a média legkonvencionálisabb sztereotípiáival (például a 
Für Anikó Reachomnéját és Hámori Gabriella Pollyját jellemző mimika ,,csíz"-ével) 
teszik idézőjelbe. Ez valósul meg a songok sokszor koncertszerű előadása során is, 
amely a mesterséges és természetes énekhang egész skálájával játszik, prózabeszéd-
del ellenpontozva azt. A ránk kényszerített két szünettel viszont nem is annyira 
Brechtnek, mint inkább a kiválóan szórakozó közönségnek mutat fügét a tíz órakor 
már be is fejeződő előadás, hiszen egyértelmű, hogy a kulináris örömöket nyújtó 
büfézést és a cigarettázást sem testi, sem szellemi fáradtságunk nem indokolja. 

A három Baal-rendezést az rokonítja, hogy a kritika egyöntetűen dicséri a sza-
badtéri helyszínválasztást, ami pedig a darab szövegét meghatározó összetett mo-
tívumrendszert a dramatikus tér (mimetikus) azonosítási módjává egyszerűsíti. 
A Babarczy-féle rendezés (1984) egy magányos varietézongorával ellenpontozza 
a boglárlellei nyáreste képeit, és ide helyez egy busa fejű, torzonborz szakállú, lom-
pos férfit (Vajda Lászlót). Mivel azonban a natura a homokba futás és hemperedés, 
illetve az undorító tejfölzabálás ellenére is csak képileg és hangulatilag (vagyis 
„felzabálhatatlanul") válik a rendezés részévé, csak egy „korpulens" „magányos 
lázadó költőt" látunk. Szász Jánosnál (1998) viszont az uszodai csarnok és me-
dence, a mesterséges szigetek és nádasok, a szélgép kavarta vihar (vagyis a ter-
mészet mesterséges - teátrális - eszközökkel keltett ereje) nem érintetlenségében 
hagyja hatni a gyulai fürdő atmoszféráját, hanem művileg (re)produkálja s ezáltal 
analizálja annak hatásmechanizmusát. Ugyanez történik majd a Kurázsi mama és 
gyermekei (2000) esetében, amikor a Vígszínház nagyszínpadán szovjet és német 
filmek jeleneteire emlékeztető víziók formájában, monumentális atmoszfératerem-
tő erővel bomlik ki a százéves háború tere és ideje. Ez esetben a keleti kultúrkört, 
illetve Jézus szenvedéstörténetét idéző képi és zenei idézetrendszer erkölcsileg 
értelmezi, az effektek, a mozgás, a színész életteli volta teátrálisan stilizálja, az alap-
vetően lélektani-realista játékmód pedig az egyén horizontjából mutatja meg a 
megjelenítés látomásos erejét. Derzsi János zsivány, tépelődő, depresszív Baalja vi-
szont a roma cigánysirató hangjaira, egy ember halálának perspektívájából (és nem 
egy meghaló-feltámadó isten létének epizódjaként) meséli el a fabulát.48 Schilling 
rendezésében (1998) a zsámbéki romtemplom környékével folyó játék dominál, 
felkínálva az ún. alternatív színház nézői viselkedésmódját és kódját, ami egyér-
telműen elindít egy meta-teátrális játékot. Ez az előadás Baal erejét helyezi a kö-
zéppontba, akárcsak Babarczy, ám nem egy meg nem értett zseni tragédiájaként, 
vagyis nem individuálisan értelmezi, hanem atmoszférateremtő erővel bíró, artiku-
lálatlan üvöltéssel mutatja meg azt. A színpadi alakot nemcsak a megtestesítés ér-
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telme, hanem annak folyamata teremti meg, és ez a megoldás ugyanúgy az alak 
individuális, illetve archetipikus értelmezésének kérdéseire reflektál, mint a ren-
dezés vizualitásának az az elve, amely szcenikai festéssel jelzi a darab gazdag inter-
textuális utalásrendszerét. Vagyis az európai képzőművészet darabjai (például 
Eckardt megjelenésekor Delacroix képe: a Mefisztó megjelenik Faustnak), illetve a 
perverzió képei a látottak felől megjelenítik, a látvány meztelen élménye felől vi-
szont meg-testesítik azt. A kilencvenes évek e kétségtelenül újszerű Brecht-rende-
zései tehát messzemenőkig alátámasztják azt a megállapítást, mely szerint a kortárs 
magyar rendezői színház diskurzusában „tisztán teátrális problémák reflexiója válik 
igazán meghatározóvá [...] [mégpedig] az önreflexív horizont által".49 

A tanulmány elején abból indultunk ki, hogy a modellrendezésekkel szemben 
Brecht által megkövetelt ideális viszony kialakítására csak a kilencvenes évek hűt-
lenül hűséges rendezői voltak képesek. Az ebből a szempontból egyik legmegha-
tározóbb rendező, Einar Schleef 1996-ban skizofréniaként értelmezte Puntila két 
életét, és tragédiaként vitte színre Brecht komédiáját.50 Első pillanatra a lehető 
legpéldátlanabbnak tűnik az a gondolat, hogy egy Brecht-rendezés ily módon hatol-
j on be az alakok és a folyamatok belső világába. Az elmúlt év hazai Puntila-bemu-
tatójának láttán viszont be kell látnunk, hogy az úr-szolga viszonyra koncentráló 
interpretációnak nincs olyan színpadi értelmezése, amely többet nyújtana egyfaj-
ta intellektuális kuliuaritásnál. (Különösen így van ez, ha a Katona József Színház 
éveken át telt házzal futó előadásának aktualitása kimerül a női főszereplő diva-
tosan szexi jelmezében.) Schleef számára azonban a fabula csak kiindulópont ah-
hoz, hogy működtetni kezdjen egy olyan formakánont, amely önmaga ellenében 
is megóvja színházát a darabértelmezéstől elválaszthatatlan ideológia befolyástól. 
Ha ugyanis a színpadi alakok rendszerét nem a (pozitív-negatív értékeket tipizá-
ló) kettős főszerep, hanem a protagonista (Puntila) és a kórus (Matti(k), illetve a 
női (Évá/k) és férfikórusok viszonyára építi, akkor a nézőre gyakorolt hatás sem 
vezethető vissza az úr-szolga viszony dialektikájára, illetve annak társadalmi vonat-
kozásaira. A hangsúly egy, a reneszánsz freskókhoz hasonló, monumentális szceno-
gráfiára kerül, amely a színészi test borfelületével, a jelmez kontúrjaival jelzett 
határvonalak, élénk színek, illetve a tömeg rituális mozgatásának játékán alapuló 
koreográfiából építkezik, és „az Én elszigetelődése és elhagyatottsága ellen irá-
nyuló harc és munka"51 heroizmusát teszi érzékletessé. 

A Máté Gábor-féle Puntila bemutatójával egy időben Zsótér Sándor az Odry 
Színpadon a szó legszorosabb értelmében vett tandrámaként viszi színre Arturo Ui 
feltartóztathatatlan felemelkedését. „A színpadépítő számára bizonyos értelemben a szí-
nészek a legfontosabb díszletdarabok" - írta Brecht 1944-ben.52 2004-ben a Marton-

4 9 KÉKESI K U N Árpád: „A reprezentáció játékai: a kilencvenes évek magvar rendezői színháza." In 
K. K. Á.: Tükörképek lázadása. JAK-Kijárat, Budapest, 1998. 86. 

5 0 V Ö . Einar S C H L E E F : Droge. Faust. Parzifal. Suhrkamp, Frankfurt a. M . , 1997. 477.; Kiss Gabriella: 
A kockázat színháza. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006. 171-184. 

5 1 Günter H E E G : „Herr und Knecht, Furcht und Arbeit, Mann und Wib. Einar Schleefs archäologische 
Lektüre von Brechts Puntila." In Marc SILBERMANN (szerk.): drive b (Brecht Yearbook). 4 9 . 
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osztály hallgatói harmincas évekbeli tornadresszekbe bújnak és mezítláb (a rövid-
látók szemüvegben, a náthások kosarukban papír zsebkendővel) szigorú koreog-
ráfia szerint róják (fekszik, ugrálják) a köröket. Közben különböző igen egyszerű 
tornagyakorlatokat végeznek, és a legváratlanabb pillanatokban merevednek meg 
egy pózban, hogy aztán újra megmozdulva másfél órán keresztül mondják a Hitler-
parafrázisként kanonizálódott történet szövegét. A zsótéri formakánon ezúttal 
csak tanít: az egy kórus tagjaként végzett mozgás kiszámítható pontosságát, a test 
uralmát, a mondatok, szavak, szótagok kimondásának precizitását, és mindenek-
előtt tudatosítja annak a manírnak a természetét, amit először Major Tamás pró-
bált meg idézőjelbe rakatni. A színészosztály tagjainak egyetlen pillanatig sem 
adódik arra lehetőségük, hogy mozgásuk vagy mimikájuk illusztrálja, mi több ér-
telmezze a történetet vagy akár annak egy fázisát. Nem lehet ok-okozati kapcso-
latot keresni és találni a hallott és a látott dolgok között - az ejtett szöveg és a rej-
tett szövegmögötti alak-definiáló kapcsolata csak a nyelvi és a paralingvisztikai 
jelek viszonyát határozza meg. És ez a szöveg-, illetve alakértelmezés szempontjá-
ból tökéletesen inkoherens testjáték tanítja a nézőt is: megtanítja a színház teat-
ralitására figyelni, és mellesleg testünkkel (szemünkkel és fülünkkel) olvastatja el 
újra Brecht sorait. 

Hogyan „tartják fogva a pillantást, de frusztrálják a jelentésre való éhséget"53 

a legnépszerűbb Brecht-drámák Zsótér-rendezései? A Vígszínház nagyszínpadán 
kínai írásjelekkel telefestett, szénfekete háttér előtt dől el, hogy a világ megma-
radhat-e jelenlegi állapotában vagy sem, a kísérleti alanyok pedig keleti mintás 
hófehér lebegő függönyök közül lépnek elő, majd tűnnek el. így az értelem ere-
jére apelláló szavak és mondatok olyan kép előtt hangzanak el, amely a látvány és 
a monumentalitás erejével forrasztja össze a logoszt az ikonnal, a vizuális összhatás 
mutatja fel a szentség (ez esetben az isteni parancsolatok Sen Te-i értelmezésé-
nek) létét-lehetőségét, és ahol a test, a tér, az idő, a hang és a szöveg mind ugyan-
arról beszél: a világ lakhatatlanságáról. Olyan nemcsak artisztikus, de monumen-
tális kép-tér születik, amelyben az első színész megjelenésétől kezdve kiemelt 
jelentőséget kapnak a színészi test és a nagyszínpad közötti méretkülönbségek, 
mely utóbbinak mélységét és magasságát fokozza a proszcéniumba helyezett és 
süllyesztővel mozgatott, kínai teaház berendezésére emlékeztető faszerkezet (a do-
hánybolt), illetve a mindvégig üresen lebegő, adott esetben a songvilágítás neon-
csöveinek helyt adó dzsunka. Zsótér rendezésében a tér empíriája és a színek, illet-
ve a fények játéka definiálja (és semmiképpen sem tipizálja) az alakokat. A Sárga 
utca lakóinak sokszor csak a kontúijait látjuk, más esetben pedig a személyenként 
különböző, de mindig egyszínű jelmezek változtatják színes figurákból álló élő-
képpé az összhatásában szürkésfeketén csillogó tablót. A nagyszínpadon egymás-
tól elszigetelten álló statikus ember-képek, illetve mozdulatok lelassításán alapuló 
song-koreográfia kórusjelleget kölcsönöz a térszervezésnek, amelyből a darab dra-

5 3 Hans-Thies L E H M A N N : Pöstdramatisches Theater. 2 0 6 . 
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maturgiájának megfelelően metsződik ki egy-egy szó-szóló, s annak minden kiejtett 
mondat a lenyűgöző képi hatás folytán kap új, idegenségében ismerős értelmet. 

Azáltal, hogy két évvel később Zsótér rendezése gyermekek teátrális közösségé-
fon és közösségét^/ játszatja A kaukázusi krétakör mindhárom történetét, még egy-
értelműbben teszi a mise en scene kulcsává a kórust definiáló színházi technikákat. 
A Magyar Állami Operaház gyermekkara egyenes háttal, térdre tett kézzel ülve 
és a közönség szemébe nézve vitázik a völgyről, a vértes leütése után közülük egy 
testesíti meg Gruse magáévá fogadott gyermekét - és fejtől-lábtól fekve, láncot 
alkotva valamennyien az imbolygó hidat, illetve a krétakört. Ez a megoldás egy-
felől az énekes-konvenció által szőtt költői auraként értelmezi a nukhai városbíró 
utolsó rendeletében megfogalmazódó brechti üzenetet. Ugyanakkor Zsótér szín-
padán semmiképpen sem (az ártatlanság vagy a sebezhetőség) archetípusaiként, 
hanem hangsúlyosan (olykor operai, máskor oratóriumi) kórusként fellépő kis-
emberek feloldják a közösség és az egyediség, a pillanatnyiság és a történelmiség, 
a személyes motiváció és a társadalmi jelentőség közötti különbséget, hogy a maga-
tartásformák térbeli és időbeli identifikációja, mi több: definíciója helyett végsőkig 
absztrahálják az eseménysort. A népénekes konvenciót posztmodern perszonázs-
ként megtestesítő gyermekkórus a salamoni döntés értelmezése mellett ellátja a 
vizuális és akusztikai narráció feladatát is: mintegy megsokszorozzák a sárga tüll-
költeménybe öltöztetett Venczel Vera által légiessé váló, gyermeki testalkatú 
Arkadi Cseidzét, s ez által elének(beszé)lik a Brecht-szöveget, érvénytelenítve a mű 
epikus dramaturgiáját, mely szerint a két kolhoz, Gruse és Acdak történetének 
kölcsönösen historizálniuk kellene egymást.54 

A Vígszínház színpadán mindkét esetben 21. századi „színházi tanulmány" író-
dik, amelynek azonban csak a kortárs Brecht-recepció szempontjából fontos feje-
zete szól az ember tökéletesedésének akarása és megjobbíthatatlanságának tudata 
közötti feszültségről, vagyis arról, hogy a világot (a völgyet, gyermeket) egyik eset-
ben sem egy „játélek", hanem egy Jóember" mentheti meg. A parabola ilyetén értel-
mezése ugyanis annak az atmoszférának lesz az egyik eleme, amelyet az egymás-
tól függetlenedő szöveg, tér, illetve testjáték előttünk kibomló költészete szervez 
élménnyé. A rendezés mindkét esetben a legnehezebb feladat elé állítja a színé-
szeket, amikor eg)' multimediális hatásában olyannyira lenyűgöző, hogy akár ellen-
félként is felfogható, ám alapvetően statikus szcenikai koncepciót kell dinamikussá 
tenniük. A szecsuani jóemberben erre három érdekes megoldást látunk. A Zsótér-
színházat egykor definiáló elvárásoknak leginkább Molnár Erika játéka felel meg, 
aki művi megoldásokkal távolítja el magától a fiát rosszul szerető anya archetípu-
sát: a legváratlanabb pillanatokban hasal el a földön vagy az esküvői asztalként 
funkcionáló pallón, adott esetben hosszan kitartva süvíti egy-egy szó mássalhang-
zóját, a filmes elidegenítés normájának tekintett nyolcadik jelenetben pedig egy 

5 4 Vagyis a Kié a völgy? kérdésre adható válasz aktualizálja a Kié a gyerek? példájában világossá váló 
emberi-történeti tendenciákat, a konyhalány és a korhely írnokból lett bíró történetét pedig a kö-
zös történelem, a zűrzavaros idők kapcsolják össze. 
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magasba emelkedő ketrecbe préselve tudósít Szun átalakulásáról. Kamarás Iván 
viszont már-már paródiába hajló (ön)iróniával távolítja el magától (az általában 
öregnek és csúfnak játszott) Su Fu borbély szerepét, amely a pontos kidolgozott-
ságnak köszönhetően azt eredményezi, hogy a kifejezéstelen arccal, pózba mere-
vedve elmondott mondatok értelménél sokkal élvezetesebbé és érdekesebbé válik 
a szavak és a szótagok előadásmódja. A címszereplő, Börcsök Enikő játéka viszont 
a Zsótér-színháznak azzal a kísérletével hozható párhuzamba, amelyet a lélektani 
realista szerepformálás analízisének nevezhetnénk. Az első látásra hagyományos 
játék finom önreflexiója ezúttal nem annak az akrobatikus-művi jelhasználatnak 
az eredménye, amely másságával teszi idézőjelbe vagy éppen zárójelbe színész és 
szerep azonosságát. Brecht kijelentését komolyan véve, mely szerint nincs mester-
kéltebb valami a naturalista színháznál, arra tesz kísérletet, hogy a legnaturalis-
tább színészi megoldások is teatREALitásukban jelenjenek meg. Ezt a szituációk 
újraértelmezése teszi lehetővé, hiszen például ha Sen Te és Szun első találkozá-
sukkor még nem szerelmesek, akkor a színészeknek úgy kell kínnal-keserwel 
megfosztaniuk magukat a „szerelemes találkozás" eljátszásának már vérükké vált 
sztereotípiáitól, hogy nem cserélhetik fel őket egy másik klisé-csoportra. Az a tény 
viszont, hogy Sen Te és Sui Та ez esetben tényleg csak egy nadrágban és nyakken-
dőben különböznek egymástól, a kulturális és nemi sztereotípiák fel- és kihaszná-
lásán alapuló megoldások helyett az adott szituáció lélektani elemzését helyezi 
előtérbe. Sen Te minden hangsúlyában, fej mozdulatában és pillantásában tetten 
érhető Sui Та kíméletlensége és keménysége, Sui Tában pedig Sen Te naivsága és 
ebből merített ereje. Az előadás végén az istenek egy repülő motorzúgásától kí-
sérve magára hagyják a lányt, akit csak az egy hirtelen mozdulattal működésbe 
hozott vasfüggöny menthet meg az о lassú lépésekben, feltartóztathatatlanul kö-
vető ingyenélő néma csapatától. 

A kaukázusi krétakörben viszont a nézői figyelem maximálisan arra a színészi mun-
kára irányul, amely nem a szerepjáték, hanem az emberi test fizikális-materiális 
működése felől értelmezi a megtestesítést, és bebizonyítja, hogy a mozdulatlanság 
nem egyenlő a nem-mozgással. Ez pedig a Zsótér színpadát betöltő testszobrok 
kórusszerű szervezésén múlik. Mivel a két kolhoz, Azdak és Gruse története kizá-
rólag lingvisztikai és paralingvisztikai jelekben artikulálódik, nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül azt a tényt, hogy a mese-mondó funkcióját a szinte üres nagyszín-
padot benépesítő, fekete egyenruhába bújtatott apró gyermektestek sokasága és 
a vékony gyermekhangok töltik be. A szóló elmozdulások kivételével kizárólag cso-
portosan mozgó és leginkább álló vagy zöld és narancssárga plüsshuzatba bújta-
tott mozi székeken ülő kisemberek térbeli elhelyezkedése jelzi az olyan szituációkat, 
mint a bíróság vagy a f elkelés. Mivel azonban, a megtestesítésnek ez a módja előbb-
utóbb az észlelésnek a megszokottól nagyon eltérő mintáját kínálják a néző számá-
ra, már-már kínzó lassúsággal szemünk láttára, fülünk hallatára válnak idegenné 
az amúgy természetesnek (valóság-hűnek) tartott (sztereotip) ábrázolásmódok. 
A gyermekhangokra hangszerelt énekbeszéd dominanciájával Zsótér például a 
magyar Brecht-játszás egyik legnagyobb hiányosságát orvosolja, és - az epikus 
opera követelményeinek eleget téve - lehetővé teszi, hogy a brechti szöveg és a 
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dessaui zene önálló életre keljen. Ugyanezt a funkciót tölti be a fény, amikor a vész-, 
illetve spotlámpák a tűzcsóva vagy a csillagos égbolt lenyűgöző hatását felidézve 
monumentalitásánál fogva teszik artisztikussá a hetvenes évek kultúrtermeire 
emlékeztető teret. 

A legnagyobb kihívást azonban ez esetben is a színészi szerepjáték retorizálása 
jelenti, ami ezúttal a színészi játék alapelveinek részletekbe menő elemzését ígéri. 
Van, hogy a test olyan képet formál, amely nem a szerepet, hanem egy adott hely-
zetet vagy emberi magatartást rajzol elénk: ez történik, amikor a földig hajló és a 
kormányzóné lábait csókolgatóbíró ebben a már-már négykézlábhoz hasonlítha-
tó pozícióban hátrál kifelé, vagy amikor a kutyapórázon futtatva bevezetett és ha-
lálra ítélt Acdak magából kivetkezve is csak a póráz centripetális ereje és struktúrá-
ja szabta határokon belül tud őrjöngeni. Van, hogy a szerep (Acdak, Arkadi Cseidze, 
Natela Abasvili) és a színész (Börcsök Enikő, Venczel Vera, Harkányi Endre) ne-
miségének különbsége - és az ebből keletkező, illetve állandósuló feszültség -
dolgozik az ellen, hogy a megtestesítés kizárólagos elve az adott társadalom és 
kultúra által autentikusnak tekintett nemi identitás utánzása legyen. A színészi játék 
tekintetében azonban a rendezés kétségtelenül legérdekesebb dimenzióját alkotja 
az az előadás ritmusát is meghatározó folyamat, ahogy a kvázi-mozdulatlanságra 
kárhoztatott testek pusztán életteliségük folytán lélegzik, nézik, beszélik (és csak 
két életveszélyes - és nagyon hatásos - helyzetben ordítják) szét a klisékként, ma-
nírokként jegyzett sztereotípiákat. Ez azonban a megtestesítés eszközrendszerének 
olyannyira differenciált ismeretét feltételezi és követeli meg, melynek birtokában 
a színész (mintegy önnön testszokásainak boncasztalánál állva, ülve és fekve) a zéró 
morféma értékével tudja felruházni a kinezikától elmozdított (függetlenített) mi-
mikát vagy proxemikát. Következésképp Zsótér színpadán a megszokottan jelen-
tésteli testszövegek lassan nem (vagy nem elsősorban) a szerep értelmezéseként, 
hanem - akárcsak a lovas szerepét játszó és teátrális cezúraként működő, valójá-
ban a cigánykerékhez és a hátra szaltóhoz szükséges energiával „azonosítható" 
trikóruhás artistafiú - leheletfinom el-mozdulások soraként kapnak jelentőséget. 
Annak a gesztusnak a kitartott és hihetetlenül koncentrált egyszerűsége azonban, 
amellyel például - engedve a jó csábításának - Gruse nézi a magára hagyott gyere-
ket, vagy az a szinte érzékelhető hidegség, amely a vakítóan fényes és fehér (a gyer-
mek pólyájaként is funkcionáló) kelmébe burkolt, ruháit mentve menekülő Natela 
szoborszerű mozdulatlanságából árad, végsőkig próbára teszi a néző mentális és 
fizikai kondícióját. 

És ezzel elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelyen Brecht „halála" áll vag)' bukik: 
a politikusság kérdésköréhez. Mert hogyan is ábrázolják az emberek közötti kap-
csolatokat ezek a mise en scene-ek, és hogyan igazolható, hogy Zsótér formakánonja 
a valóságra hatás céljából tette a valóság ábrázolását pontosabbá, differenciáltab-
bá, artisztikusan képzeletgazdagabbá és vonzóbbá a brechti modelleknél. Köztu-
dott, hogy „pontosan referáló, leíró jellegénél"55 fogva az epikus színház fő célja 

55 Bertolt B R E C H T : i. m. 371. 
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annak a „mesének" a világossá tétele, kiemelése, amely társadalmi-politikai gesztu-
sánál fogva deus ex machinaként biztosítja a „jó vég" lehetőségét.56 Zsótér Sándor 
Brecht-rendezései viszont (melyeknek lassan a fele a Színművészeti Egyetem szí-
nészképzésének eszközeként/eredményeként definiálja magát!) nem egyszerűen 
elmondják a megvitatandó tantörténetet. A fabula egy szcenikai festmény (negatív) 
elrugaszkodási pontjává válik, a festmény pedig olyan idejétől és terétől megfosz-
tott állapotként azonosítható, amelyekben a főszerepet az emberi test kommuni-
kációs lehetőségeinek meg- és felmutatása játssza. Ily módon a néző azért tud 
odafigyelni a hallott szöveg értelmére, mert figyelmét azok a vizuális és akusztikai 
elemek strukturálják, amelyek semmiképpen sem tekinthetők a történetmondás 
eszközeinek. Nagyon leegyszerűsítve: mintha az elidegenítő eszközöknek már 
nem lenne mit elidegeníteniük, viszont (ön-célú) teatralitásukkal és pontos rneg-
komponáltságukkal egyfajta csak a színházban átélhető érzéki gyönyör részesei-
vé teszik a TAN ábrázolására váró nézőt. Ily módon a 21. században a darabíró né-
zője átengedi helyét a mise en scene nézőjének, akit nem a fabula ideológiai indexe 
és szintetizáló ereje, hanem az oda-figyelést garantáló perceptuális élmény öröme, 
élvezete [Genuss] tesz „a gondolat személyes örömének szakértőjévé".57 S ennyi-
ben persze őt is „a brechti kérdések foglalkoztatják, ám az eredetiként kanonizált 
válaszokat már nem tartja elfogadhatónak".58 

5 6 Vö. Hans-Thies L E H M A N N : Das Politische Schreiben. 219-237. 
5 7 C l a u d i o M E L D o i . E S i - L a u r a OLIVI: i. m . 2 7 . 
5 8 Hans-Thies L E H M A N N : Postdramatisches Theater. 3 1 . 



Schuller Gabriella 

A SZÍNÉSZI TEST JELES ANDRÁS RENDEZÉSEIBEN 

A színésszel folytatott kísérletek, a színészi játéktechnika és eszköztár radikális át-
alakítása végigkísérik Jeles életművét. Egyes mot ívumok előadásról előadásra ván-
dorolnak, határozott formakánont kirajzolva. Az alábbiakban nem az egész Jeles-élet-
műről lesz szó, hanem azokról az előadásokról, amelyek a formakánon elmozdulásait 
jelzik, illetve bevezetik egyes elemeit. 

A Monteverdi Birkózókör 

Jeles első önálló társulata, mellyel hosszabb ideig tartó műhelymunkát követően 
hoztak létre előadásokat, a Monteverdi Birkózókör volt.' A csoport három előadást 
mutatott be: 24 Haiku, Drámai események, A mosoly birodalma. Ezek közül kettőnek 
(a Drámai események és A mosoly birodalma címűeknek) videóváltozata2 is készült a 
Balázs Béla Stúdiónál. Bár nem ezek Jeles első színházi rendezései, ezek bírnak 
egy/a formakánont megalapozó recepciótörténettel. 

A mosoly birodalmában a színészek mozgása, szöveg és test viszonya követelt ho-
rizontváltást a kortárs befogadóktól. Az előadás tere két részre tagolódik: a jobb 
oldalon zajló események részben Mrozek Rendőrség című drámájának első felvoná-
sát követik,3 ám a sajátos előadásmód miatt a látott-hallottakat lehetetlen a szö-
veg lineáris vagy akár globális fordításaként percipiálnunk. Ennek legfőbb eleme 
a szereplők speciális szövegmondása: a Rendőrfőnök reszelős, krákogó hangon 

1 A csoport megalakulásának körülményeiről és a műhelymunkáról lásd FORC.ÁCH András: Talált szín-
ház - beszélgetés Kistamás Lacival, Scherter Judittal és Czeizel Barbarával: Jeles András színészeivel Jeles 
Andrásról. In VÁRSZEGI Tibor (szcrk.): Felütés. írások A magyar alternatív színházról. ( 1 9 9 0 ) 9 7 - 1 1 8 . 

2 A Mosoly birodalma videóváltozata nézők nélküli előadáson készült. A Drámai események videóvál-
tozata viszont más térbe helyezi az előadást, ezért elsősorban csak a proxemika, kinezika, mimika 
és paralingvisztika jelrendszereinek elemzésére használható. Ezért a formakánon szempontjából 
praktikusabb a későbbi előadással kezdeni, s a másikat ennek fényében vizsgálnunk. 

3 A fogva tartott tíz év után kész aláírni az alattvalói hűségnyilatkozatot, amire a Rendőrfőnök csak 
hosszas habozás után áll rá, hiszen az utolsó politikai fogoly távozásával a rendőrség léte és értel-
me kérdőjelezódik meg. 
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beszél, a Fogoly érzelmek nélküli torokhangon, értelmi hangsúlyozás nélkül, a sza-
yak ritmusára hagyatkozva böki ki mondandóját; ezenkívül időről időre mindket-
ten elakadnak szövegeikben, többször is nekifutnak egy mondatnak, vagy egy-egy 
részletét ismételgetik. Kettejük mögött egy-egy doubleur4 van, akik többnyire a 
két szereplő (Mtozek művéből származó) szavait tiszta hangon énekelve ismétlik 
meg; olykor viszont a szavukba vágva sugalmazzák, hogy mit mondjanak, mi kö-
vetkezik, vagy épp kánonként kísérik őket. A bal oldalon a társulat többi tagja álló-
képeket, vokális- és mozgásetűdöket mutat be, amelyek semmiféle kapcsolatban 
nem állnak a jobb oldalon zajló dialógusokból rekonstruálható világgal és viszo-
nyokkal. Az állóképeket a szereplők valószerűtlenül hosszú ideig kitartják, irreális 
pontossággal belemerevedve egy-egy gesztusba, pózba; az erős smink miatt még 
inkább az az érzésünk lehet, hogy élettelen lényeket látunk, míg aztán lassú, finom 
mozgásokkal átállnak a következő állóképbe. Mozgásetűdjeik olykor az egész cso-
portot magában foglaló mozgásszekvenciát ismételnek, melynek egymás mellé ren-
delhető részmozzanataiból hiányzik a globális kohézió - mintha különös óraművet 
vagy zenélődobozt látnánk. Máskor egymástól független cselekvéseket végeznek 
párhuzamosan (kolbászevés, birkózás, késfenés). Ezek az állóképek és mozgásso-
rok nem illusztrálják a jobb oldalon történő dolgokat, de az eltartott játékstílus 
miatt asszociatív kapcsolatot sem építhető a kettő között.5 A bal és jobb oldali tér-
fél nem különül el egymástól szigorúan, a Rendőrfőnök többször (van, hogy sa-
ját monológja közben) átsétál a bal oldali csoportképekbe, illetve egy alkalommal 
a Fogoly is egy állókép része lesz. 

Az előadás csupasz deszkákon, díszletek nélkül6 játszódik, ajátékteret hátulról 
az üres és mozdulatlan nézőtér látványa zárja le. Ezzel szemben a jelmezek fontos 
szerepet kapnak az előadás látványvilága szempontjából. A többség rokokó stílusú 
ruházatban jelenik meg, erősen ki vannak sminkelve, a férfiak fején paróka, a nők 
haja csillogó zselével hátranyalva. A Fogoly és a Rendőrfőnök doubleurjei frakkot 
viselnek, fehérre sminkelt arcukból messzire világít vastagon festett szájuk és szem-
öldökük (ez utóbbiak a mimika követését segítik). A Fogoly öltözéke eltér a többi 
szereplőétől: fehér inget visel, haja egyszerű copfba van kötve hátul, arca nincsen 

4 Jeles színházának az artaud-i eszmék bizonyos elemeivel való rokonsága miatt a doubleur íráskép 
mellett döntöttem, utalva a le Théátre et son double című tanulmánykötetre (Gallimard, Paris, 1938). 
Magyarul: „ A színház és hasonmása." Fordította B E T L E N János. In A R T A U D : A könyörtelen színház. 
Gondolat, Budapest, 1985. 63-209. 

5 Két mozzanatot akár az elnyomás tematizálásaként is értelmezhetünk, ami minden töredékesség és 
a szerephelyzetből való kilépés ellenére megjelenik a Fogoly és Rendőrfőnök párbeszédeiben is. 
A „Dal a vasútról" című kórusmű éneklése közben az egyik szereplő időről időre lehajtja a fejét, 
vállai rázkódnak, feltételezhetően zokog; amikor azonban felnéz, ugyanolyan merev mosolyt eről-
tet magára, mint ami a többiek arcán folyamatosan látható. A Fogoly pedig egy alkalommal csak 
suttogva meri kiejteni a szabadság szót. Ez a két momentum azonban elszigetelt példa marad, az 
előadás egésze szempontjából nem válik meghatározóvá a referenciális - tematikus szövegértelmezés. 

6 Egyetlen kivételként a jobboldalt álló asztalkát és a rajta álló írógépet említhetjük, mely olykor 
(rendeltetésszerűen használva) zajelemként funkcionál. 
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kisminkelve - legalábbis nem annyira művi módon, mint a többieké. Egyes szituá-
ciókban éppen az ő nyílt, tiszta arca, és a szöveg közötti feszültség válik komikum 
forrásává. 

Mind a befogadás, mind a jelesi formakánon szempontjából az előadás két leg-
inkább meghatározó eleme a szereplők és doubleurök egymáshoz való viszonya, 
valamint az akusztikus betétek. A szereplők és doubleurök viszonya a teljes azo-
nosulás és az ellentmondás végpontjai között húzódó skála összes lehetőségére 
kiterjed. A doubleur legtöbbször másféle érzelmet fejez ki, mint a szereplő, így az 
adott verbális szituáció több értelmezése fut párhuzamosan, a néző rögtön két mi-
mikus interpretációval találkozik.7 Van, hogy a két színész arca pillanatról pilla-
natra együtt változva ugyanazt az érzelmet fejezi ki - ekkor a két színésznő meg-
ragadó összelélegzése nyűgözi le a befogadót; de találunk példát a helyettesítés 
(a szereplő faarccal beszél és a doubleur mimikázik helyette), megerősítés, és irónia 
alakzataira is. Néhány alkalommal pedig a doubleur túlnő a szereplőn, például 
csendre inti, befogja a száját (a Rendőrfőnök esetében), vagy épp kissé eltérő szö-
vegrészt mond, s a közlő szituációból kilépve szereplő és doubleur egymással csa-
táznak a maguk változatáért (a Fogoly esetében). 

Az akusztikus betétek háromféle módon tagolják a szöveget: 1. szövegrontás: 
a verbális szövetbe értelmileg nem illeszkedő, a dialógus menetét megakasztó rész-
letek illesztődnek, vagy az előadók lassítással, ismétléssel, szótagolással „rontják le", 
bontják szét megnyilatkozásaikat; 2. kórusként előadott dalbetétek: ezek címét 
brechtiesen mindig be is kurjantja valamelyik szereplő, és a szituációkból - képek-
ből kilépve a színészek félkaréjban felsorakozva énekelnek (általában mozgalmi 
dalokat); 3. beszédroncsolás:8 a különös, furcsa, idegennek vagy egzotikusnak ható 
hangképzést előtérbe állító jelenetek. A Fogoly például afrikai dalt idéző módon 
énekel, amit a bal oldali csoport hasonló stílusú vokállal és mozdulatokkal kísér; 
az egyik szereplő egyre fokozódó hangerővel, a kifulladásig ismételgeti apróhirde-
tések szövegét, stb. A szövegrontások egy része maga is beszédroncsoláshoz vezet: 
olyan speciális szövegmondáshoz, melynél a hangminőség, a hangzóság válik meg-
határozóvá és ez a szó értelme fölé kerekedik. 

Mivel az előadás különösen gyakran él ez utóbbi fogással, paradox módon a 
két doubleur szavai a „legtisztábbak", az értelem számára leginkább követhetők, 
ám a szó teste és testisége esetükben is minduntalan az előtérbe furakodik, hiszen 
énekelve beszélnek. Jeles színházának ez a minden előadásban visszatérő eleme 
Artaud-val rokonítja rendezéseit: „Az artaud-i utópia hatástörténetileg legkiemel-
kedőbb mozzanata éppen a hang teátrális potenciáljának megmutatásában rejlik, 
ami egyúttal revíziója is a színház etimológiailag is motivált, elsősorban látótér-

7 Ez különösen újranézéskor érvényesül. Első alkalommal, a nézői beidegződéseknek hódolva erős 
a kísértés, hogy a drámaszöveg hordozóit tekintsük a szereplőknek, a doubleuröket pedig afféle tol-
dalékoknak, másodhegedűsöknek. Az újranézések alkalmával viszont a helyzet meg is fordulhat 
(a doubleurök kerülnek előtérbe), illetve a nézői figyelem a két színész között oszcillál, mintha a 
kétféle mimikus, vokális stb. játék különbsége lenne maga az előadás. 

8 A roncsolás szó negatív konnotációja ellenére a beszédroncsolásba természetesen beletartozik a „fel-
felé stilizálás" is, mint például a recitativók vagy az etno-elemek alkalmazása. 
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ként való meghatározásának. A szó térbeliesítése ugyanis nem más, mint a szó és 
a test közöttiként funkcionáló hang által megteremtett akusztikus színházi tér, ahol 
a hang nem egyszerűen betölti a rendelkezésére álló teret, hanem ő maga hozza 
létre."9 Jeles rendezései az artaud-i elméletnek azon pontjaival érintkeznek, ame-
lyek a színházban a modern-posztmodern paradigmaváltás kapcsán kerültek elő-
térbe: szakítás a jelrendszerek logocentrikus hierarchiába való rendezésével és a 
személyiség s'entendre parler-moáeW szerinti reprezentációjával.10 Ez abból a szem-
pontból mindenképp érdekes számunkra, hogy Magyarországon a modern-poszt-
modern paradigmaváltás a színházban csak jókora késéssel, a kilencvenes években 
történik meg.11 Jeles rendezéseinek ez az eleme egyidejű egyidejűtlenségként ezt 
a paradigmaváltást készíti elő, horizontváltást provokálva a befogadói oldalon is. 

A Drámai események Dobozi Imre Szélvihar című drámája nyomán készült. Az 
1957-ben íródott mű az '56-os forradalmat egy falusi tsz-közösség és egy tanyai 
család történetén keresztül jeleníti meg, és szélsőséges ideológiai elkötelezettség-
ről tesz tanúbizonyságot az '56-os forradalmat leverő politikai hatalom oldalán. 
Az előadás fő szervezőelvévé a látvány és hang, valamint a szöveg értelmi-érzelmi 
dimenziói és az előadás akusztikus rétege közötti diszkontinuitás válik. Dobozi 
propagandaművében élettelen, valószerűtlen, groteszkül ható dialógusok vannak: 
a szereplők minden mondata a propagandisztikus télosznak alárendelt; egydimen-
ziós papírmasé figurák ők, akikkel nem lehet azonosulni. Erre az előadás azzal 
játszik rá, hogy a színészek (a Narrátor kivételével) az értelmi hangsúlyozást tel-
jesen mellőzik, és többnyire érzelmi hangsúlyaik sem felelnek meg az adott szi-
tuációnak, továbbá minimálisra redukált a mozgásuk és mimikájuk. Ez főleg a tör-
ténetvezetés szempontjából érzelmi csúcspontoknak számító jelenetekben válik 
furcsává, idegenné, és ebben az értelemben komikussá. A referencialitást feltéte-
lező karakterépítés helyett - mikor is a színész pszichológiai motivációt keres a per-
szonázs ok-okozati láncként értelmezett cselekedetei mögött - többszörös eltávolí-
tásokkal élő játékmóddal találjuk szentben magunkat, mely leleplezi a dramatikus 
alakok hiteltelenségét, a számukra kreált hazug nyelvi világot és a valótlan szituá-
ciókat.12 

Az előadás különösen gazdag tárházát nyújtja a beszédroncsolásnak. Hogy csak 
a legpazarabbakat emeljük ki: rögtön az előadás legelején egy mélázó tekintettel 
előadott (attól függően, hogy helyét vagy hangulatát tekintjük) prológust vagy 
epilógust hallunk-látunk; az egyik szereplő, a cselekmény lezárásaként majd tra-
gikus halált elszenvedő Csendesné csak a magánhangzókat kiénekelve ad elő egy 
dalt, a többi szereplő pedig kórusként a mássalhangzókat betűzi hozzá. A dal szö-

9 KKICSFALUSI Beatrix: A hús helyzete. Vázlat A színház medialitásáról. Magyar Műhely 2 0 0 3 / 4 - 5 . 5 0 . 
1(1 Noha Artaud maga a legkevésbé sem tekinthető posztmodernnek, színházkoncepciója néhány a 

posztmodern színházra jellemzős sajátosságot előlegez. 
1 1 KÉKESI K U N Árpád: A reprezentáció játékai. In uő: Tükörképek lázadása. JAK-Kijárat Kiadó, Budapest, 

1998. 85-104. 
12 Az előadás címe is innen kölcsönzött: a szókapcsolat az 56-os forradalom megnevezésére szolgált 

a Kádár-rezsim hazugságokra épülő, kettős kódolású nyelvezetében. 
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vege érthetetlen, követhetetlen és felfoghatatlan,13 viszont a dallam és a mással-
hangzók lüktetése erős atmoszférateremtő erővel bír. Ugyanennyire színészt és 
nézőt próbára tevő megoldás az, amikor néhány dialógus úgy hangzik el, hogy a 
megnyilatkozást tevő színésszel együtt egy másik színész - még a lélegzetvételek 
ütemében is (!) megegyező hangerővel, ritmussal és beszéddallammal - teljesen 
más szöveget mond, méghozzá közvetlenül az adott szereplő fülétől néhány cen-
timéterre. A forradalom kitörése köré szerveződő jelenetben pedig a dialógus-
ban nem beszélő szereplők különféle módokon zajt keltenek, s így szinte remény-
telenné válik a szöveg követése, az elcsípett részletekből kell rekonstruálnunk a 
történteket. 

Mivel a színészek értelmileg nem hangsúlyozzák szövegeiket, az érzelmi színezet 
pedig a helyzetekhez képest inadekvát, a fokozás hangerővel (a Csendest játszó 
Kistamás László esetében), valamint dobolással illetve ritmikus tapsolással törté-
nik. E tekintetben az előadás leghatásosabb és legmegkomponáltabb jelenete 
Csendes és a Budapestről hazatérő, a felkelők oldalára állt fia vitája. Háromféle 
hangminőség és intonáció szerkesztődik egybe kórusművekhez illő pontossággal: 
az apa egyenletesen fokozódó hangerővel üvölt, a fiú torokhangon préseli a sza-
vakat, megszólalásainak staccato-szerű torokköszörülésekkel fut neki, mindezt az 
anya jajveszékelése és siránkozása kíséri. 

A szereplők hangsúlyozást nélkülöző beszédmódjával éles ellentétben áll a Nar-
rátor beszédstílusa: ő jól artikulálva, tagoltan, a helyzethez és tárgyhoz mérten 
túlzóan érzéki, sejtelmes hangon búgja el a leírásokat és szerzői utasításokat. Az 
ellentét dacára ez szintén beszédroncsolás, hiszen a hangzóság ez esetben is az elő-
térbe tör; ráadásul rendkívül komikusan hat, hogy nem csak az aprólékosan taglalt 
térkörnyezet és tárg)i világ, de még a legmozgalmasabb vagy éppen legszélsősége-
sebb eseményekből sem jelenik meg semmi. „Siet" „rohan" „farkasszemet néznek" -
e kijelentéseket a tablóba rendeződött szereplők dermedt mozdulatlansága kíséri. 

A mozdulatlanság nemcsak a térbeli mozgások, de a gesztusok, mimika és te-
kintet szintjén is érvényesül. A szereplők egymáshoz címzett megszólalásaikban 
nem néznek egymás szemébe, még a legdrámaibb pillanatokban sem - ha egyál-
talán ránéznek a másik szereplőre, csak jókora fáziskülönbséggel emelik oda a te-
kintetüket; arcuk kifejezéstelenül réved a semmibe, szemben A mosoly birodalmá-
val,, ahol maszkszerűen egy-egy érzelmileg kifejező grimasz fagyott a szereplők 
arcára. Néhány jelenetben nem csak a verbális szituáció és a szereplők mozdulat-
lansága, hanem a dialógusokban konstituálódó szituáció és a tablóban megfogal-
mazott helyzet össze nem illősége okoz feszültséget. így például mikor Kalló, az 
államosításban és téeszbe léptetésben é lenjáró tsz-elnök a népharag elől Csende-
sék tanyáján keres menedéket, és hárman egymással beszélgetve az eseményeket 
és esélyeiket latolgatják, Kalló és Csendesné meghitt közelségben a konyhaasztalon 

13 A szereplők A munkásoké a jövő című propagandadalt adják elő, melynek kórusváltozata letölthető 
az internetről: www.idg.hu/expo/opera/mozgalom 
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fekszenek, Kalló szerelmi légyotthoz illően duruzsolva beszél, Csendes pedig nekik 
háttal, kiterjesztett karral áll a kredenc előtt. 

Az előadás szűkebb zenei regiszterben mozog A mosoly birodalmához képest, 
mindössze Bach és Mozart műveiből hangzanak el részletek, összesen négyszer. 
Visszafogottabbak a jelmezek is: a szereplők szedett-vedett, sem egymáshoz, sem 
a darab fiktív idejéhez, sem az előadás korához nem passzoló elnyűtt, néhol szaka-
dozott ruhadarabokat viselnek; ezeket viszont több rétegben is, néhányan kitömött 
figurának hatnak. A komolyzenei betétek mindig egy magasztosabb dimenziónak 
a szereplők életébe való beszüremkedéseként jelennek meg. Leghatásosabb a záró-
jelenet: Mozart Requiemjének Dies irae tételére a színészek lassan vetkőzni kezdek, 
mintha korábbi bebábozódott lényüket-létüket hagynák hátra. 

Míg Л mosoly birodalma játékra hívja a nézői figyelmet, a Drámai események sokkal 
inkább próbára teszi azt. Az előbbi eklektikus montázsként épül, a kiszámíthatat-
lanul és váratlanul megjelenő elemek hangulata, stílusa, ritmusa megtöri az adott 
szekvenciát, folyamatosan fenntartva a figyelmet. Ezzel szemben a Drámai események 
színházi helyzetet vizsgál, egyetlen játékmódot tart ki hosszan, az elviselhetetlen-
ség határáig. 

Jelen elemzés az életmű és a formakánon szempontjából elsősorban mint a teat-
ralitás elemeivel folytatott kísérletet értelmezi az előadást, a recepciótörténet vi-
szont egy lehetséges politikai értelmezést is megpendít, „...a Drámai események ese-
tében tehát mind politikailag, mind esztétikailag teljes szakítás és a puskának az 
élesre töltése következett be, nem azért, mert az ellenforradalomnak nevezett for-
radalmat eredeti értelmére visszafordította, hanem mert a szegényparasztok, a téesz-
parasztság, az akkori, a tegnapi és a holnapi Magyarország valóságos világáról, 
a szociális elnyomorodás nyelvéről beszélt. Volt az egész előadásnak egyfajta álló 
metafizikai sugallata, hogy a kis parasztocskáknak mindig rossz lesz, soha nem 
fognak megtanulni épelméjűen gondolkodni, beszélni, nem tudnak rendesen ar-
tikulálni. Az artikuláció tragédiájáról beszélt a Drámai események, és ezzel valami 
hihetetlen dolgot dobott be szellemi közegébe, ezt tudniillik a saját értelmiségé-
vel szemben is mondta Jeles."14 „A Monteverdi Birkózó Kör nem pusztán a haj-
dani reformkommunista, demokratikus szocialista '56-percepciót és -hagyományt 
nem osztja, hanem az egész értelmiségi történelemképet és artikulációt tartja ha-
zugnak, kevésnek. [...] nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a nyelv, amelyen '56 is 
zajlott, 'alulnézetből' csak így artikulálható."15 Jeles életművében az artikuláció 
deformálása további, a szokásos színészi eszközök ellenében ható megoldásokkal 
együtt jelenik meg, olykor azonosítható politikai referencia nélkül (a Kleist meghal 
és a Színház a színházban: Play Molnár című előadásokban). A jelenlegi magyar köz-
élet számára azonban az 1956-os forradalom annyira „forró téma", hogy a referen-

1 4 BALASSA Péter: A nyolcvanas évek magyar művészetéről. Jelenkor 2 0 0 3 . december, 1 1 5 5 - 1 1 5 6 . http://jelenkor. 
net/main. php?disp=disp&ID=208 

1 5 GYÖRGY Péter: Néma hagyomány. Magvető Kiadó, Budapest, 2 0 0 0 . 1 0 9 . 
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ciális olvasat szinte kötelező az előadás nyilvános interpretációjában még akkor 
is, ha a kortárs magyar színházi előadásokban és színházelméletben bőven talá-
lunk példát a nem referenciális dráma- és előadásértelmezésekre. 

Valahol Oroszországban 

Jeles 1991-ben Valahol Oroszországban címmel a kaposvári Csiky Gergely Színház-
ban rendezett előadást, Csehov Három nővére nyomán. Az előadás, minthogy a saját 
társulattal készített, markáns jegyeket mutató előadások után következik, kísérlet 
is egyben: a saját formanyelv mennyiben adaptálható kőszínházi körülmények 
között, különös tekintettel a színészi játékra. A befogadók számára a kőszínházi 
helyzetet erősíti, hogy ebben a korszakban Csehov neve egyben játszási tradíciót 
és konkrét szövegértelmezést is megidéz(ett) a nézők számára. Nevezetesen a 
Sztanyiszlavszkijtól örököltet, melynek sarokpontjai a jellem egysége, a színészi 
test mint transzparens, a drámai alak érzelmeit és személyiségét közvetítő médium, 
a cselekmény kauzalisztikus értelmezése, valamint az aprólékosan részletező tér-
környezet és hangkulissza voltak. S ha már a mércévé vált előadásoknál tartunk: 
hazánkban a nyolcv anas évek egyik kultuszelőadása éppen egy Három nővér rende-
zés volt, Ascher Tamásé. A Katona József Színházban színre vitt előadás rendkívül 
strukturált és a pszichológiai realizmus elveinek megfelelően egymáshoz kompo-
nált jelrendszereket használt. 

Jeles rendezésének legfőbb sajátossága, hogy két, egymástól nagyon különbö-
ző játékstílust vonultat fel, amelyek (az életműben mindeddig egyedülálló mó-
don) nem egymás mellett futnak, hanem lineárisan vannak egymás mögé fűzve. 
Az előadás két felvonásból áll, az első a dráma első felvonásának felel meg, a má-
sodikban viszont a dráma második felvonásának végéhez közeledve ahelyett, 
hogy leereszkedne a függöny vagy egyszerűen csak tovább folytatódna az előadás, 
álarcos lények érkeznek a színpadra, a színészek pedig a korábbiaktól merőben 
eltérő játéktechnikával mintegy felpörgetve, a helyzeteket sarkítva, egymással szem-
ben eldurvulva, (többé-kevésbé) újrajátsszék az addig történteket. 

Az álarcos alakokat több dolog is furcsává, idegenné, sejtelmessé teszi. Legfő-
képpen az, hogy egyformák: hasonló testalkatúak, egyforma ruhát és maszkot vi-
selnek, nem egyéníthetők. Az álarcnak nincs tekintete: hatalmas, fekete, élettelen 
szem tölti ki a helyét, amely mögött nem látjuk az álarcba bújt személy tekintetét. 
Nem adatik meg a néző számára a kettős kódolás, az „x az, y-nak öltözve" felisme-
rése. A maszk nem csupán elfedi az egész arcot, de aránytalanul nagy a testhez 
képest, az arc arányai pedig enigmatikus arckifejezést kölcsönöznek viselőjének. 
Az álarcosok figyelik a szereplőket, vagy csak ácsorognak; néha egy-egy szereplő 
mozgását imitálják. Az előadás legvégén, a szereplők távozta után birtokukba ve-
szik a teret: összesereglenek és kórusban énekelnek. Amellett, hogy jelenlétük na-
gyon erős látványelemet biztosít, akusztikusán is közreműködnek, hanggal kísérve 
a történéseket: halandzsa dalokat adnak elő, parlando-szerű megnyilatkozásokat 
hallatnak, valamint Eörsi István (vendégszövegekkel tarkított, Melis László által 
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megzenésített) Gulágdalait éneklik. Némelyik parlando-résznek annyira intenzív a 
hatása, hogy nem lehet nyugodtan hallgatni, a befogadó önkéntelenül is dobolni 
kezd az ujjaival vagy lábával. Látvány és hang ezúttal sem simul egybe, hiszen az 
álarcosok által hallatott hangok és dalok nem vonatkoznak közvetlenül a szerep-
lők történetére. 

A tiszta énekhangon elhangzó gulágdalok rendkívül erőszakos jeleneteket idéz-
nek meg, melyek többsége a testi szenvedés és fizikai kínzás aprólékos ecsetelé-
se. A hallgató (ha csak el nem menekül) feszeng, fenyegetve érzi magát, mintha 
személyes terébe törtek volna. Az előadás e dalok révén a produktív recepció pél-
dájaként (is) értelmezhető: a szövegtől való időbeli távolságunkra mutat rá azzal, 
hogy megidézi Csehov művének megírása óta eltelt bő száz év borzalmait, melyek 
Tuzenbach az előadásban is elhangzó szavainak („Most nincs kínzás, nincs kivégzés, 
idegenbetörés, csak sok szenvedés") ironikus ellenpontját adják. Ebben a kontextus-
ban a katonaruhák is fenyegetővé válnak. 

A két rész egymás közötti megfeleltetéseit segíti, hogy a második részben a be-
lépések sorrendje nagyjából megegyezik a korábbi entrée-k sorrendjével, és a tör-
téntek mozdulatok, gesztusok és tárgyak szintjén is megidéződnek, mondattöre-
dékek is emlékezetünkbe hívja a megfelelő részt. Csakhogy a sokkoló hanghatás, 
a brutális agresszió és az alantasként illetve gépiesként megjelenített szexualitás 
szürreális rémálommá torzítja az eseményeket. A szereplők akciói közé erőszakos 
és irreális mozzanatok szövődnek.16 A megváltozott perspektívában való újraját-
szás úgy is értelmezhető, hogy a szereplők ezúttal a korábban elfojtott érzelmeikkel 
és késztetéseikkel állnak előttünk, vagy ahogyan álmukban újrajátsszák az aznap 
történteket, szabad utat adva a brutalitásnak és a nyers szexualitásnak.17 

A szereplők testtartása és mozgása az első részhez képest merevebbé, szaggatot-
tá válik, mozgásgörbéik nagy része céltalan, egyes mozdulatok redundánsán ismét-
lődnek. Az arckifejezésük merev, tekintetük réveteg vagy eszelős. A rémálomsze-
rűséget fokozza, hogy Irina mellékesen fekete lepellel letakart csecsemőholttestet 
is a színre hoz, amit aztán a szereplők - anélkül hogy különösebben reagálnának 
rá - babusgatnak. A lepel alól pedig zavaróan mindig kikandikál valamilyen test-
rész részlete - de sosem annyira, hogy megnyugtatóan lelepleződjön művisége. 
Ez a csecsemőholttest a lacani értelemben vett dologként (la chose) áll:18 a nézői te-
kintetet megakasztó értelmezhetetlen maradék, ami nem simul bele az előadás szim-
bolikus szövetébe, mivel kiűzetett a reprezentáció alanyának szimbolikus teréből. 

16 Például Anfisza rőzsét önt Mása ölébe; a hegedűjével színpadra érkező Andrej kezében fejsze van, 
mellyel Versinyinre támad stb. 

17 Például az első találkozásuknak megfeleltethető résznél Mása ütemesen kitárja ölét Versinyin felé; 
a lányok erőszakosan kitépik egymás kezéből a Csebutikintól ajándékba kapott szamovárt, amelyet 
drágasága miatt „eredetileg" visszautasítottak; Andrej könyvekkel a lába között olyan mozdulato-
kat tesz, mintha közösülne azokkal, stb. 

18 Lacan a ILEthique de la Psychanalyse című szemináriumban foglakozik a dologgal. Míg a kísérteties 
minősége az elfojtottnak az elfojtás után való visszatéréséből ered, a dolog lényegében változás nél-
kül tér vissza, mivel azt az alany bármiféle elfojtás előtt eleve kitaszította szimbolikus világából. Vö. 
Jacques L A C A N : Livre VII. I'Jthique de la psychanalyse (1959-1960). Seuil, Paris, 1986. 55-86. 
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Az előadás pszichológiai realizmussal játszott része kapcsán a kritika ellenér-
zésekkel viseltetett, szokványos és unalomig ismert megoldások alkalmazásával 
vádolva Jelest. Bár az előadás e része valóban nem újítja meg a színházi nyelvet 
olyan radikálisan, mint Jeles korábbi rendezései, a karakterek és a történet értel-
mezése kapcsán a Három nővér Magyarországon ismert értelmezési tradícióját ha-
tározottan megújító elemek is megfigyelhetők. Jelesnél a szereplők eleve kiégetten 
lépnek színre, egymáshoz való viszonyuk pedig már az első részben a szokottnál 
jóval agresszívabban jelenítődik meg: Tuzenbach a munkát dicsőítő monológja 
közben annyira megszorítja a Szolgálólány kezét, hogy az felszisszen; miután a nő 
ok nélkül pofonvágta, Csebutikin hatalmas pofont ad Natasának; Tuzenbach sze-
relmi vallomása közben fojtogatni kezdi Irinát; Olga elmebeteg nevetéseket hallat. 
A szereplők által megszólaltatott eszmék nem egyszerűen devalválódnak a későb-
biekben, hanem eleve ironikus távolságba vannak állítva: Versinyinnek a szebb jövőt 
taglaló monológja alatt Csebutikin elalszik, majd lefordul a székről; Irina mun-
káról szóló monológja közben Csebutikinhez bújik, aki azonban nem foglalkozik 
vele, hanem újságjába temetkezik. A monológokat (részint a szerzői utasításokat 
precízen követve!) fütyörészés, dalolás, zenélés, vagy éppen pakolászás, terítés, 
szöszmötölés zaja festi alá - viszonylagossá téve, sőt megsemmisítve azok magasz-
tosságát. A három nővér egyformán boldogtalan az első perctől fogva, Mása Versi-
nyinnel folytatott liaisonja alatt egyszer sem tűnik boldognak vagy felszabadultnak, 
Irina számára pedig egyenesen taszító Tuzenbach közeledése, s ennek egyértel-
műen jelét is adja. Andrej már a legelső jelenetben úgy jelenik meg, mint aki ha-
lálosan unja és utálja az életét. A szereplők számos jelét adják a visszafojtott ag-
ressziónak: mellékesnek tűnő apróságok kapcsán dühödt kiáltások szakadnak ki 
belőlük, a nővérek időnként elsírják magukat. 

Az előadás egyetlen, különös térben játszódik: egy átlósan beállított, hatalmas, 
oszlopokkal tagolt csarnokszerű teremben, melynek falait márványt imitáló festés 
borítja. A berendezési tárgyak (ebédlőasztal székekkel, íróasztal, pamlag) ellené-
re sem idézi polgári otthon hangulatát, hiszen az arányok miatt a szereplők szin-
te eltörpülnek, ráadásul még ablak sincsen. A térből korláttal szegélyezett lépcső 
lefelé vezet, egy másik pedig a háttérben felfelé. A lefelé vezető lépcsőt az elő-
adás során Csebutikinhez vezető lépcsőként használják. Az utolsó előtti jelenetben 
viszont, mikor a történeten immár másodszor végig érve csak Olga és Irina van 
a színen, a többi szereplő innen lentről áramlik fel a színpadra, majd mintha mú-
zeumban lennének, bámészkodva és fejüket forgatva keresztülhaladnak a színpa-
don, és - a lányok csatlakozásával - a felfelé vezető lépcsőn lassan távoznak a tér-
ből. Ezt követően élénkülnek fel az addig nagyjából mozdulatlan maszkos alakok; 
tehát a tér az utolsó jelenetek felől (leginkább) mauzóleumként értelmeződik. 

Az előadás legmeghatározóbb jegye a kétféle játékstílus egymásnak feszülése. 
E sajátosság értelmezhető úgy is, hogy az előadás a pszichológiai realizmust oly-
annyira ad absurdum viszi, hog)' láthatóvá válnak elgondolása határai. „A stilizált 
mozdulatsorok mindvégig reális mozdulatokból indulnak, ami arra enged követ-
keztetni, hogy éppen a 'szövegmögötti' lehető legpontosabb feltárása vezet el az 
előadás szürreális dimenzióihoz. Ha ugyanis feltételezzük a dramatikus világ fel-
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térképezhető létezését, akkor el kell ismernünk, hogy annak mélyén az ösztönök 
olyan káosza rejlik, amelynek a Valahol Oroszországban adott kifejezést. Jeles rende-
zése tehát úgy is értelmezhető, hogy elsőként kérdőjelezte meg radikális módon 
a referenciális szövegolvasatokon alapuló (jelentéskereső) realista színház konven-
cióit és ezáltal jutott el avantgárdnak tűnő eszközök alkalmazásáig."19 Az előadás 
ilyen értelmezése vitát gerjesztett, a referenciális olvasat mellőzéséről írottak (bár 
a fenti mondatban inkább a cselekmény és jellem egységére vonatkozik) a gulág 
tematika szabotálásaként értelmeződött: „a Valahol Oroszországban a Gulag eszki-
mó tömegsírjaiból föltárt gyermekkoponyákat utánzó maszkjaival nem reflektálna 
társadalmi problémákra?"20 Ennek kapcsán nem árt emlékeztetnünk: a szenve-
déstörténet monomániás módon, többféle alakban is visszatér Jeles életművében. 
Vagyis a Gulágdalok az előadásban nem a Gulágot mint partikuláris, földrajzilag 
és időben határolt helyet és eseményt idézik, hanem egy láncolat részeként minden 
olyan szenvedéstörténetet, ahol emberi lényeket emberi lények brutálisan meg-
kínoznak és megaláznak.21 Az álarcosokat is redukció pusztán az eszkimó gyermek-
tetemeknek megfeleltetni,22 az általuk teremtett atmoszféra iszonyt és megragad-
hatatlan-definiálatlan (mert megnevezetlen és megnevezhetetlen) szorongást teremt. 
Jeles nem a Gulágot viszi színre, ugyanakkor (s ennyiben nyilvánvaló referenciális 
dimenziója is van a gesztusnak) a téma megidézésének módja és felidézése állás-
foglalásként értelmeződik. 

Kleist meghal 

A színészi játéktechnikával folytatott kísérlet következő lépése a felhúzható baba 
módjára való színpadi létezés szélsőségig vitele a Kleist meghal című operában (be-
mutató 1994. október 3.; a szerzőtárs Melis László). Bár ez a motívum megjelenik 
a Monteverdi Birkózókör előadásaiban és a Szerbusz, Tolsztoj!-ban is, messze nem 
ennyire végletesen; Jeles ezúttal az átlagos színészi teljesítőképesség határain túlra 
kalauzol minket. A szövegkönyv Forgách András tanúvallomásokból, jegyzőkönyvek-
ből és levelekből készített összeállítására épül, vendégszövegekkel kiegészítve.23 

A vendégszövegek egy részének stílusa, beszédműfaja érezhető feszültségben áll 

1 9 KÉKESI K U N Árpád: i. m. 8 8 . 
2 0 KOLTAI Tamás: Az új teatralitás és a kritika. Színház 1 9 9 7 / 9 . 1 . 
21 Túl könnyű lenne azzal nyugtatni magunkat, hogy ezek az illetők nem érdemlik meg az emberi lé-

nyek megjelölést. 
2 2 Ehhez az azonosításhoz sokkal inkább egy interjú az alap ( B É R C Z E S László: Semmi nem történik. B. L. 

esete Jeles Andrással és a tartós elemmel. In uő:A mezsgyén. Cégér, Budapest, 1993. 197.), melyben Jeles 
megemlíti, hogy mi volt a maszkok kiindulópontja, mintsem a befogadói tapasztalat. Az eszkimó 
tömegsírok gyermekhulláinak képe nem lett olyan ikonná, nem égett bele annyira a kulturális em-
lékezetbe, mint a csókolózó szocialista vezetők, a forradalmi bíróságnak könyökölve, foghegyről 
beszélő Elena Ceausescu, a berlini fal tégláinak kibontása (stb.). 

2 3 Újhold Évkönyv 1990/1. 211-234. 
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a kettős öngyilkosság előzményeit felidéző vallomásokkal: ilyen a fattyú csecsemő 
sorsa Weöres Лус/гéjéből (Epistola ennen magamhoz), a Narrátor rádiójából behal-
latszó kortárs hírtöredékek (Jelesre jellemző nyelvi talált tárgyak), egy bugyuta 
reklámszöveg. Noha a boncolási jegyzőkönyv hiteles, a rímek és az áriaforma hu-
moros feszültséget gerjesztenek a megnyilatkozás tárgya és a megnyilatkozás ak-
tusa között, amit csak fokoz, hogy Kleist egyes szám első személyben megismétli 
az állításokat. 

Az előadás kétosztatú misztérium-színpadon játszódik, melynek alsó, földszin-
ti részében a zenekar foglal helyet, rokokó ruhában és parókában. A zenekar te-
hát mindvégig a látvány része, nincsenek zenekari árokba vagy a színfalak mögé 
rejtve. Fenn centrális kompozíciójú életképbe merevítve hat, majd később hét sze-
replő áll bábu merevséggel, egy romantikus festményrészlet előtt. A két szint kö-
zött csak egy frakkos férfinak van átjárása, öt a szereposztás Narrátornak nevezi. 
A fikció szintjeivel folytatott játék megelőlegezéseként az előadás háromszor kezdő-
dik el. Az első néma nyitókép (ami majd záróképként is visszatér), Kleist és Vogel 
sírköve a gyéren megvilágított üres felső színpadon; ezt követi a zenekari nyitány; 
ezután viszont a fenti színpad szereplői azt játsszák, mintha csak ez után kezdődne 
a voltaképpeni előadás. Az egyik szereplő kérdésére („Akkor? Kezdhetem?") rea-
gálva a színpadra berontó Narrátor ideges rendezőként vitatkozik a szereplőkkel, 
az írnok pedig csak e veszekedés közben ül be a helyére, majd gyorsan olvasni 
kezdi a szöveget. 

A fenti térfélben zajló játék néhány eleme ismerős lehet korábbi Jeles-rende-
zésekből: itt is van narrátor (a Narrátor), a szöveget beszédhibával ejtő szereplő 
(az írnok), a verbális dimenzióban egymás mellé kerülnek a magas kultúra és a 
reklámok sablonjai, énekelt és szöveges részek váltják egymást, és fragmentumok-
ból, nehezen bontakozik ki a történet. Újdonság, hogy a babaszerűség a paraling-
visztikára is kiterjed: a szereplők olykor úgy ejtik le a hangsúlyt, mintha rosszul 
húzták volna fel óraművüket, s idő előtt leállna a lendkerék. 

Jeles rendezésein végigtekintve kijelenthetjük, hogy ebben az előadásban jut 
a legkisebb tér a színészeknek, és ezt a kinezika, proxemika és mimika szélsősé-
ges redukciója kíséri. Az állókép szereplői Kleist kivételével egyszer sem hagyják 
el helyüket, arckifejezésük mindvégig változatlan, s csak néhány felhúzható baba 
módjára kivitelezett mozdulatot hajtanak végre. (Egyébként Kleist is mindössze 
három méteres utat tesz meg a színpad hátulja és eleje között, egyetlen egyszer, óra-
műszerű mozgással.) A reprezentáció középpontjába a színészi munka és a színész 
testéhez kapcsolódó jegyek kerülnek, s ennek legmeghatározóbb eleme az élette-
len viselkedés és az élő test ellentéte. A babaszerű merevség és az éneklés fizikai 
jegyei sajátos feszültséget generálnak: a levegővétel, a gégemozgás és az éneklő 
test rezonanciája felnagyítódnak a rezzenetlen színpadképben. 

A Narrátor, akinek egyedüliként adatott meg a két (világ)szint között való köz-
lekedés privilégiuma, játékmesterként funkcionál: eleinte a történet elmondásá-
ra bíztatja a szereplőket, nem éppen barátságos hangnemben; koherenciát építő 
narrátorként az akadozó részletekből összegzi a néző számára a felsejlő történe-
tet; elidegenítő effektusként furcsa híreket közvetít a fülére tapasztott rádióból; 
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továbbá animátorként mozgatja, irányítja, vagy éppen az eleséstől óvja a babákat. 
A történeten kívül, a szereplők felett álló pozícióját viszont több részlet megkér-
dőjelezi: egy adott ponton az ő, a Kleist-történet fikciós szintjéhez képest külső-
nek számító szövegét is az írnok súgja; az egyik szereplő szavai kapcsán arról kezd 
beszélni, hogy esetleg ő sem önálló; végül az utolsó jelenetben, a Napszámos 
érintése nyomán maga is babává válik, az előadást záró boncolási jegyzőkönyv 
ária alatt már mereven mozog. Tehát míg a szereplők szavaiból Kleist és Vogel ön-
gyilkossága konstituálódik (illetve a fattyú gyermek elveszejtése a Psychébői), a szín-
padi történések, az előadás non-verbális dimenziója felülírja és idézőjelbe teszi 
ezt, egy másik történet részeseivé téve minket. Ez a másik történetszál és fikciós 
szint arról szól, hogy babák előadják Kleist és Vogel öngyilkosságának történetét, 
miközben az őket irányító játékmester is babává válik. Ezt a lezárást készíti elő az, 
hogy a Narrátor Heinrich és Henriette áriái alatt kalapos nőalakot ábrázoló 
félmaszkot illeszt az arca elé, és belehelyezkedik a szereplők alkotta kompozíciók-
ba, mintha azzal a gondolattal-helyzettel próbálkozna, hogy ő is a babák közé tar-
tozik. Henriette áriájának vége felé pedig lassan banánt húz elő és komótosan el-
majszolja. Ez a mozzanat egyfelől a rádióhírekhez hasonló elidegenítő elem, de úgy 
is értelmezhető, hogy Kleist öngyilkosságát mímeli (a szájban elsütött fegyver kopo-
nyaüregben való pusztításait a boncolási jegyzőkönyv is megejtő részletességgel 
festi) és a nézői azonosulás allegóriájaként a szereplők között tébláboló bámész 
játékmestert előbb a mintha, majd a „valóság" szintjén beszippantja a történet. 

(Városi) Színház a színházban: Play Molnár 

Jelesnek a Monteverdi Birkózókör után 2000-ben nyílt lehetősége újra önálló 
társulattal alkotni: Halász Péterrel közösen elnyerték a Józsefvárosi Színház üze-
meltetésijogát, melyet ők Városi Színház néven működtettek. Az útnak indítás első 
lépése kemény hangú, programadó szöveg megfogalmazása volt, amely interjú 
formájában, Józsefváros? Ott a helyünk! címmel jelent meg a Magyar Narancsban.24 

A kiáltvány sajátos formája (interjú egy nem szakmai lapban) a magyar színházi 
szakma struktúráit és intézményeit érintő kritikára rímel: 

„JA: Ámulok azon, hogy ami estéről estére a színházakban folyik, az fenntar t ja a mű-
ködést. Hogy elfogadható a nézők számára. Akár saját darabommal kapcsolatban va-
gyok színházban, akár csak ellátogatok, mindig átélem azt, hogy milyen érdekes, hogy 
nem történik botrány. Megrázó számomra, hogy mindig becsapják a nézőt. [...] 

HP: Azt hiszem, a színháznak szüksége van valami sokkhatásra. Jóval nagyobb sokk-
hatásra, mint amit mi most el tudunk képzelni. Nevezhetjük ezt botránynak is. A ma-

2 4 J E L E S András-HALÁs/. Péter: Józsefvárost Ott a helyünk! Magyar Narancs 2 0 0 0 . november 3 . 6 - 7 . , 2 9 . 
(az interjút SZ.ŐNYEI Tamás készítette) 
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gyar színház mint intézmény ugyanabban a szellemiségben működik, mint Kádárék alatt, 
vagy még korábban, gyermekkoromban. Ugyanabban a nyugdíjas struktúrában és aka-
démikus elrendezésben, ugyanabban a hierarchiában és irodalmi szerkezetben, ugyan-
abban a színész-rendező és néző-színpad viszonyban."25 

Az interjút rendkívül szuggesztív címlapkép kísérte, amely két hétre beborította 
a várost.26 Jeles a Városi Színházban (több hónapos tréningezés nyomán) végül 
egyetlen előadást hozott létre, Színház a színházban - Play Molnár címmel (bemu-
tató: 2002. április 5.). 

Az előadás új fejleménye, a színészi munkával folytatott kísérlet újabb állomása 
az árnykép-technika kidolgozása és a hallássérült illetve beszédhibás szereplők 
beszélő személyekként való színre léptetése volt. Az árnyjáték a színház történe-
tében természetesen nem újdonság, hiszen évezredekre visszamenően vannak fel-
jegyzések a műfajra vonatkozóan, illetve betételemként számos kortárs előadás 
használja. A Play Molnárban való használati mód mégis egyedi, mivel az árnyké-
pek hús-vér valóságukban színen lévő színészekkel párhuzamosan és az egész elő-
adás során szerepeltek; ezenkívül az árnyképek rendkívül dekoratívak és mívesek 
voltak a kortárs magyar színházi előadások árnyjáték-betéteihez képest. 

Az előadásban a színpad mélységében két síkra osztott, melyek között az érint-
kezés membránja az a fehér vászonfelület, melyre az árnyképek vetülnek. A meg-
jelenített képek és rövid jelenetek nem állnak sem illusztratív, sem hangulati, sem 
kompozíciós kapcsolatban a színpad nézők felé eső sávjában előadott darabbal, 
még csak asszociatív kapcsolatot sem sugallnak. Egymás utáni szekvenciáik nem 
állnak össze történetté, bár ismétlődő motívumok és beállítások megfigyelhetők. 
Az árnyjáték sajátos színészi technikát követel: a játékosok meg vannak fosztva tes-
tük kiterjedésétől, anyagiságától, a mimika kifejezési eszközétől, sőt a természetes 
gesztusoktól is, hiszen a fényhez közelebb eső testrész elveszíti a testhez mért ará-
nyát és formáját, a kép harmóniája megbomlik. A színészeknek testük legkisebb 
porcikáját is kontrollálniuk kell, hiszen a sík beállítás, a fekete-fehér látványvilág 
és a minimálisra redukált tárgyi környezet következtében minden mozzanat fel-
nagyítódik. Az árnyéklét egyben az individualisztikus kifejezésmód halála: ahogyan 
az egyiptomi festmények a jellemző felületek törvényét követik, itt ez a személyiség 
megjelenítésére vonatkozik, amely ilyen körülmények között már nem is személy, 
csak figura. Az árnyjátékok színészei egyébként az előadás végén sem jönnek ki 
a színpadi térbe meghajolni, nem ismerjük meg civil arcukat és testüket - csak 
árnyképeiket látjuk meghajolni a vásznon. 

A vászon nézőtér felőli oldalán szereplők Molnár Ferenc A testőr című szövegét 
adják elő prózában, illetve énekelve. Az előadás megtartotta a három felvonásra 
tagolást, de három különböző szereposztással él a főszerepekben. A szereposztások 

2 5 Uo. 
2 6 A Magyar Narancs ekkoriban aktuális címlapjainak plakátméretűre nagyított változatával reklá-

mozta magát. A Jeleséket szerepeltető plakát szokatlan módon egy hét helyett két hétig volt kirakva. 
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érintkezési pontja a beszédhiba. Az első felvonásban két olyan előadóművész játssza 
a Színészt, illetve Színésznőt, akik ünnepelt sztárok voltak, de - agyvérzés, illetve 
autóbaleset következtében - egyik napról a másikra elveszítették beszédkészségü-
ket. A második felvonásban hallássérültek, ennek megfelelően sajátos artikulációs 
bázissal - az ő szavaikat operaénekesek tolmácsolják.27 A harmadik felvonásban 
pedig egy hol pöszítve, hol tájszólással beszélő fiatal lányka és egy hatvan év fe-
letti úr.28 Míg a kétdimenziós megjelenésre ítélt színészek csak mozoghatnak, de 
meg vannak fosztva egyéb kifejezési eszközeiktől, a színpadi térben játszó szerep-
lők beszélnek, énekelnek, artikulálnak, de nem mozognak, mintha koncerten vagy 
felolvasó színházban lennénk. 

Molnár darabja a színész személyét, a szerepjátszás és a civil lét feszültségét fir-
tatja.29 A megváltozott képességű emberek színpadra állítása normasértő; a néző 
voyeuri pozíciójából kizökkenve zavarba j ön attól, hogy a másik feltárja sebeit, fo-
gyatékosságát; s még inkább zavarba ejtő, hogy a színpad „az emberi alak bűvö-
lete"30 helyett ezúttal egy sérült testtel való azonosulást kínál. Jeles a szereplők 
cserélésével és a szünetek betartásával enyhít a néző helyzetén, továbbá azzal, 
hogy a harmadik felvonásban a normától való eltérés egy enyhébb formája, az is 
csak játékként idéződik meg.31 A Jeles által játékba hívott megváltozott képességű 
emberek arra ítéltettek, hog)' személyiségükön „gellert kapjon a szerep."32 Ahogy 
az előadás szórólapján áll: „...nyilvánvaló, bog)' az elfogadott polgári hivatások 
közül éppen a színészi pályán koncentrálódnak azok a latens fogyatékosok, akik 
abban utaznak, hogy rejtett traumáikat sikerbe fordítsák, ráadásul oly módon, 
hogy eredeti helyzetük és adottságaik az ünneplő közönség előtt ismeretlenek ma-
radjanak. [...] Színház a színházban című produkciónk (Monyok Ildikó, Madaras 
József és hallássérültek szerepeltetésével) valódi vesztesekkel dolgozik, olyan szí-
nészekkel, akik túl vannak azon a lehetőségen, hogy sorsuk tragikumát leplezni 
próbálnák. Testük, színészi apparátusuk minden eleme a valóságos helyzetükről 
árulkodik." Jeles előadása nem a fogyatékosságot, hanem e szereplők civil hely-
zete és a szerepalkotás szokott menete közötti feszültséget mutatja fel. 

2 7 A rendezés az első felvonásban a szereplők mellé demonstratívan egy-egy súgót állított, akik részint 
a kottaállványra helyezett szövegkönyvet lapozták, néha pedig súgtak társaiknak. 

2 8 Lehet fokozni? A mindvégig színen lévő Narrátor (mely szereplőnek természetesen nyoma sincs 
Molnár szövegében) idegen akcentussal olvassa fel a szerzői utasításokat és színleírásokat. 

2 9 A Radnóti Színházban 1996-ban bemutatott Jeles-rendezés, Génét Cselédekje ugyancsak színház a 
színházról helyzetben vizsgálta a színészi lét eltérő fikciós szintjeit és egymáshoz való viszonyukat. 
Színészt és nézőt próbáló eszközök nélkül. 

3 0 Laura Mulvey kifejezése a filmnézés szkopofil élvezete kapcsán (Laura M I I I V K Y : A vizuális élvezet és 
az elbeszélő film. Metropolis 2000/4. 13.). Mulvey itt a lacani tükörstádiumra utal, mely értelmezőt 
keretül szolgál(hat) a mozinéző és filmhős, sőt a néző és színpadi test viszonyának pszichodi-
namikájához. 

31 Bár a néző nem köteles tudni róla, hogy a szereplők valóban beszédhibásak, kétséges, tudna-e va-
laki ennyire hosszan imitálni, s vajon ilyen hatása lenne-e. 

32 Jeles metaforája az általa vágyott színész személyiségéről. JELES András-HAiÁsz Péter: i. m. 7. 
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Formakánon 

Az előadásokon végigtekintve négy pontban foglalhatjuk össze a Jeles-féle forma-
kánon elemeit: 

test-hang-dramatikus személy egységének megbontása: egyetlen dramatikus 
személyhez több test és hang járul (például a Fogolyhozd mosoly birodalmá-
ban, a Színésznőhöz a Play Molnárban stb.) 

test és hang egységének megbontása: a kakofón kórus módjára előadott rész-
letek nem olvadnak össze egyetlen hanggá, de nem tudjuk pontosan megálla-
pítani, melyik testhez tartozik egy adott hang (leginkább a Valahol Oroszország-
ban maszkosai esetében, de a Kleist meghal néhány részénél is) 

kép és szöveg montázsszerű egymás mellé illesztése (legradikálisabban talán 
a Play Molnárban) 
kísérlet a teatralitás következő elemeivel: hang-szöveg viszonya; a színészi 
kifejezés eszközei és határai; a nézői figyelem 

E határozottan posztmodern színházi jegyeket mutató törekvések origójában a 
színésszel folytatott kísérlet áll. Jeles színházában a színészek új játéktechnikára 
kényszerülnek. Ennek egyik visszatérő eleme színész és szerep viszonyának feszült-
té tétele: a kettő súrlódik egymáson, így a színész testének medialitása tematizáló-
dik. A perszonázsok jellemzőivé olyan tulajdonságok válnak, amelyeket az előadás-
szöveg teremt számukra, hiszen sem pszichológiailag, sem textuálisan nem motivált 
az adott módon való megjelenítés. 

Itt kell megemlítenünk az Angyali üdvözlet és а József és testvérei című Jeles-fil-
meket, mivel a színházi nyelv, illetve Jeles itt taglalt színházi gondolkodásmódjának 
hatása érződik rajtuk. Az Angyali üdvözlet című filmben nyolc-tíz éves gyermekek 
játsszák el Madách Az ember tragédiája című művének szerepeit.33 Önmagában véve 
is furcsa tapasztalat gyermekeket a műben szereplő szituációkban nézni, amit to-
vább fokoz, hogy életkorukból adódóan nem ismerik egy-egy helyzet, jellem meg-
jelenítésének színházi-kulturális közhelveit, nincsenek kliséik. Fejletlen hangképző 
szerveik és az irodalmi szövegek „művészi" előadásában való gyakorlatlanságuk 
sajátos beszédtechnikát eredményez (legfőképpen az Isten szövegeit mondó hang 
esetében). A gyermekszereplők alkalmazása a színészi eszköztár „furcsává tétele",34 

a nézői észlelést megújító elemmé válik. A József és testvéreiben a két cselekmény-
szál közül az egyik a Play Molnárban is felbukkanó árnykép-technikát alkalmazza, 
a kamera végig egy statikus ponton áll. A film további érdekessége, hogy a film-
nyelv segítségével könnyen megoldható elemek (például felső nézetre váltás, mi-
kor József a kútba kerül) is végig színházi módon, az árnyképtechnikára támasz-
kodva vannak megjelenítve. 

3 3 Ez a megoldás, részint a paradicsomi színekben mezítelenül szereplő gyermekek miatt komoly fel-
háborodást keltett. Néhány polémikus cikket újraközöl: J E L E S András: Töredékek Jeles András napló-

jából. Budapest, 8 és fél Bt., Budapest, 1993. 97-105. 
3 4 A szót az orosz formalisták által használt értelemben használom. 
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A színházi előadások időben való egymásra következésének sorrendjét figye-
lembe véve felírható egy bábu - felhúzható baba - árnykép sor,35 mintha Jeles 
egyre radikálisabb eszközökkel késztetné színészeit új technikák felderítésére.36 

Ebben a folyamatban a test bizonyos értelemben elanyagtalanodik, hiszen az árny-
kép esetében a hús-vér emberi test helyett kétdimenziós sziluettet látunk. Ám a 
másik oldalon, a megváltozott képességű szereplők színre léptetésével éppen ez 
az előadás meg)' el legmesszebb a sebek37 felmutatásában. 

Jeles színháza a nézői attitűdöt is megújítja. Az előadásokban a referenciális 
helyett a performatív funkció kerül előtérbe. A történettel vagy perszonázzsal való 
nézői azonosulás szokott menetei ellehetetlenülnek, a befogadó másféle figyelem-
mel fordul az előadás felé: nagyobb szerepet kap a jelrendszerek anyagisága, a ki-
vitelezés módja. A kép és szöveg diszkontinuitása, valamint a sajátos játéktechnikák 
alkalmazásával teremtett, a domináns kultúrában szokatlannak mondható ritmus 
megsokszorozza az előadások üres helyeit, melyek kitöltésekor a néző saját emlé-
keire és asszociációira támaszkodik. Ahogyan Jeles megfogalmazta első színházi 
kiáltványában: „Ha egy konvenció elfogadtatta azt az állapotot, hogy a színészek 
azt játsszák, hogy azonosulnak a szereppel - akkor létezhet egy másik konvenció, 
amely nem ismeri az imitálást, az azonosulást egészen másként fogja föl és ezzel 
a közönséget is merőben más szituációba helyezi."38 

Jeles András színházának elméleti hozadéka az emberi hang funkciójának újra-
gondolása, mely a nyugati színház humanista határaira kérdez rá. Az emberi hang 
a polgári illúziószínházban vokális maszkként (vokális perszónaként) működik: 
az ösztönök pulzálásával átitatott test és hang egyetlen, statikus „én" látszatává re-
dukálódik, amelynek részben a szövegmondás a támasztéka. A hang magnetofo-
nokkal, erősítőkkel, hangszórókkal történő manipulálása új fejezetet nyit a hang 
teátrális potenciáljának kibontásában és a hangtestek (a hangok által keltett men-
tális testképek) teremtésében. Talán nem véletlen, hogy ezzel eg)- időben jelenik meg 
a hang testi alapokhoz való visszatérésének igénye.39 Mindkettő lényege a hang 
önálló anyagisággal bíró médiumként való felmutatása, továbbá a szubjektum alap-

35 A Kleist meghal (részint azért, mert a szövegmondásra is kiterjed) jobban rájátszik a babaszerűség-
re a korábbi előadásoknál. A báb - felhúzható baba megkülönböztetés bevezetését ez indokolja. 

3 6 A jövő titka, vajon lehet-e tovább fokozni a sort. Jeles utolsó színházi rendezései közül, a 2004-es 
kaposvári Ványa bácsi ezek kombinációjával élt; a Hólyagcirkusz társulatával készített Kedves ismerő-
sök (Merlin Nemzetközi Színház, 2007) pedig kifejezetten enyhébb eszközökhöz nyúl a színészi já-
tékot illetően, inkább a néző voyeur pozícióját veszi revízió alá. 

3 7 A „sebek" metaforát Gerald Siegmund szövege nyomán használom, aki maga a fenomenológiára 
és pszichoanalízisre testkoncepciójára támaszkodik. Vö. Gerald S I E G M U N D : A színház mint emlékezet. 
Theatron 1999/ tavasz, 36-39. 

3 8 J E L E S András: Levél a Balázs Béla Stúdió tagságának egy színházi laboratórium létrehozásáról, 1979. októ-
ber. 50. (újraközölve: In J E L E S András: Töredékek Jeles András naplójából. 49-52.) 

3 9 Antonin Artaud-nak nem csupán úttörő szerepe volt, de mindkét irányzat fellelhető életművében. 
Előbbihez lásd a Könyörtelen Színház ideájához kapcsolódó írásait, utóbbira példák hangjátékai, 
különösen az 1947-ben rögzített (de csak 1972-ben adásba került) Pur en finir avec le jugement de 
Dieu. A kérdéshez bővebben lásd Helga F I N T E R : Antonin Artaud and the Improssible Theatre. The Legacy 
of the Theatre of Cruelty. Translated by Martin G R I F F I T H . TI)R Vol. 41. No. 4. (Winter, 1997) 15-40. 
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jaira mért csapás azzal, hogy létesülésének akusztikus alapjaihoz vezetnek vissza.40 

A hang és lélegzet így végre megszabadul a metafizikus asszociációktól: „Igaz, 
hogy a saját beszédünk hallgatása, a s'entendre parier, megalapozza a beszélő 
szubjektum áttetsző jelenvalóságának illúzióját, azonban nem a hang-e az, ami 
aláaknázza, méghozzá a legradikálisabb módon a szubjektum jelenlétét és transz-
parenciáját? Hallom magamat beszélni, de akit hallok, az soha nem teljesen azo-
nos önmagammal, hanem egy parazita, egy idegen test a saját szívemben. [...] 
Mint ilyen, a hang se nem élő, se nem halott: alapvető fenomenológiai státusa in-
kább az élőhalotté, egy kísértetszerű jelenségé, amely valahogy túléli saját halá-
lát, azaz a jelentés elhalványulását."41 

411 A kiindulópontot Didier Anzieu elméleti munkássága jelenti, aki Lacan elveit egy kifejezetten 
akusztikus keretben értelmezte újra. Míg Lacan az öntudat első csíráinak jelentkezését egy vizuális 
élményhez kötötte és egész alakos testképpel való azonosulásban jelölte meg, Anzieu szerint ez egy 
korábbi stádiumban, elsősorban a hangingerek révén alapozódik meg. Anzieu az én mentális kép-
zetét énbórnek (moi-peau) nevezte, melynek legkorábbi formája a szonorikus burok. Az emberi 
hang dehumanizálása ezt a szubjektum létesülésének gyökerét jelentő, projektált hang-testképet 
fenyegeti. Bővebben lásd F I N T E R : i. m. 

41 Slavoj Z I Z E K : AZ inherens törvényszegés, avagy a hatalom obszcenitása. Thalassa 1997/1. http://www.c3.hu/ 
scripta/thalassa/97/0 l/08ziz.htm 



Műhely 

Jákfalvi Magdolna 

A KÉP MINT GESTUS TÉREY JÁNOS DRÁMÁIBAN* 

„A szóvivő fényképezi őket" 

Térey 2004-ben lépett be a magyar színházi közéletbe, s a szövegeiből létrejött 
előadásokkal felélénkítette a magyar drámáról szóló közbeszédet. A drámáiról 
szóló kritikai beszédben felmerültek a magyar drámahagyományba való beillesz-
kedés kérdései, ugyanakkor mindvégig a magyar kritikai diszkurzus hagyományos 
és elvárt karakterjegyei tematizálódtak: a szövegeket kizárólag morálfilozófiái sajá-
tosságaik és egy zárt magyar értelmezői közeg szempontrendszere felől vizsgálták. 

Térey drámái, s főként a szövegek ihlette előadások éppen azért indíthattak el 
a szokásosnál bőségesebb elemzési áradatot, mert Térey az elsődleges közelítésre 
durván politikainak értett aktuális közéleti szintet rendre általános európai temati-
kával vagy kiemelten külső, mondjuk európai nézőpontból nagyítja fel. A Nibelung-
lakópark a Nibelung-mondakört használja, a Kazamaták dramaturgiai narrátora 
egy francia fotóriporter ismert figurája. Ezért Térey János tetralógiáját és egy társ-
szerzős drámáját nem pusztán a drámapoétikai konszenzusváltás provokációi vagy 
a teatralizált nyelvi közeg technikai kérdésfeltevései mentén elemzem, hanem első-
sorban ebből az értelmezői hagyományból következően olyan szövegként, mely 
maga is szövegek közé írja magát, felkínálva ezzel az azonnali (akár színházi) üjra-
olvasás lehetőségét is. Éppen ezért csak megidézem majd az Asztali zene munka-
címen készülő drámát, mely 2007-es őszi bemutatójával épp e szám megjelené-
sekor lép be a publikus alkotások sorába. 

Térey költői image-a, státusa szokatlan mértékben befolyásolta drámái műfaji 
helyi értékét. Az elemzők mindegyike a szöveg műfajtörténeti besorolásán elmélke-
dett, mintha szabad formai kísérletként érthető dramatikus tettről lenne csak szó. 
Mintha a szöveg műfajának meghatározása az olvasás elsődleges aktusa lenne, 
úgy rakódik a kritika szövegolvasási gyakorlata a műre. Márton László „párbeszé-
des formában írt költeménynek" olvastad Nibelung-lakóparkot, ahol a nyelvi alak-
zatokból megképződő kép dominál, így a nyelv legyőzi végül a cselekményt.' Ez 

* Az elemzés a LHarmattan Kiadó Dayka Könyvek sorozatában, az Erővonalak. Közelítések Térey János-
hoz című tanulmánygyűjtemény részeként jelenik meg. 

1 M Á R T O N László: Fekete péntek, Katasztrófa-Kedd. Holmi 2 0 0 5 / 1 1 . 



4 7 8 Jákfalvi Magdolna 

tehát egy „bölcseleti karakterű magyar drámai költemény", a nemzeti drámák so-
rába illeszkedik, mint a Csongor és Tünde, Az ember tragédiája, A kétfejű fenevad. 

Bodor Béla is úgy látja ,,[m]intha még nem volna eldöntött a műfaj kérdése, 
az olvasás módja",2 így bárminek olvashatjuk, akár misztériumdrámának is, mint 
Főidényi F. László tette: „Misztériumdráma ez a mű, még ha formailag nem is 
tesz eleget a régi misztériumdarabok követelményeink. De szellemét tekintve 
mindenképpen az."3 Margócsy István epikus drámának olvassa Térey művét, hi-
szen ,,[h]a a történetek »nagy elbeszélése«, vagyis meghosszabbíthatósága hiány-
zik, akkor nyilván nem is lehet elvárni, hogy az egyes jelenetek hierarchizált rend-
be illeszkedjenek".4 Minden eddigi műfaj-meghatározást az a zavar működtet, 
hogy Térey dramatikus szövegeiben is összekeveri olvasási konvencióink rétegeit, 
s az észlelt tematikai hagyományhoz nem a hozzáillő dramaturgiai kereteket ren-
deli. A téreys szöveg - olvasástechnikai allúzióin túli - tematikus csomagja viseli 
meg a kritikai gondolkodást. Olyan történelmi drámát ír Kazamaták címen, mely 
„nem nemzeti dráma", állítja Radnóti Sándor: „A Kazamaták-ban nem is az a kü-
lönös, hogy szerzői nem törekednek egy olyan műfaji keret kitöltésére, amelyet ma 
már komoly írók sehol nem ambicionálnak, hanem az, hogy ez a keret választott 
anyaguk révén fennáll.""3 Vagyis az olvasói hagyomány erősebb, mint amit a mű át-
törhetne, így ez a dráma a befogadói légűrben áll.6 Radnóti újra végigv eszi a nagy 
történelmi drámákat - Schiller: Wallenstein tábora; Puskin: Borisz Godunov (Térey 
fordításában); Hauptmann: Takácsok - , és ebből az aspektusból összegzi, hogy Té-
reynél „a nagyszabású sematizmus hozza létre a dráma történelmiségét".7 

Kínálkozik tehát az a magyar drámatörténeti hagyomány, mely Téreyt a nagy 
magyar könyvdrámaszerzók sorába illeszti Madách Imre és Weöres Sándor után 
azonnal, s e tézis elhamarkodottságára, s ugyanakkor a romantikus nemzeti ha-
gyománykövetés árnyalására, bírálatára csakis a rendkívül sikeres előadások irá-
nyítják figyelmünket. Mundruczó Kornél és Gothár Péter rendezése a téreys szöveg 
olvashatósága mellett annak rendkívüli írhatóságára mutat rá - s ez nem éppen 
a hagyományos értelemben vett romantikus darabok jellemzője. Mindkét színpadi 
előadásmű a téreys szöveg költői erejére épít, s a kirakós játék mintájára a költői 
képek darabjait illesztgeti egymáshoz. Az interpretációs kontextus és a reprezen-
tatív narratíva negligálásával Térey eltörli a narráció és a figurák drámai szere-
pét, csakúgy, mint a mese linearitását.8 

Éppen ezért Térey eddigi drámai műveinek szembeötlő sajátossága, hogy szö-
vegei képek sorából építkeznek. Képek, álló pillanatok kerülnek egymás mellé, s 
azok a rendezők, akik a képszínház dramaturgiáját alkalmazzák az előadásív fel-

2 B O D O R Béla: Istenek alkonyától a nagy Wotan-projektig. Holmi 2 0 0 5 / 1 1 . 
3 FÖLDÉNYI F. László: A Gonosz keresztes háborúja. Élet és Irodalom 2004. 48. évf. 45. szám. 
4 M A R G Ó C S Y István: Kazamaták. 2 0 0 0 2 0 0 6 / 1 1 . 
5 R A D N Ó T I Sándor: A sokaság drámája. Holmi 2 0 0 6 / 3 . 3 9 8 . 
6 Uo. 
7 I. m. 404. 
8 Hans-Thies L E H M A N N : IM Théátre Postdramatique. LArche, Paris, 2 0 0 2 . 2 1 . 
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rajzolására, nyitott és újraolvasható műként adják tovább. Ebből az olvasói rend-
ből nézve Térey nem kizárólag a magyar romantikus drámairodalom, hanem a 
kortárs színházi gyakorlat és kortársi posztmodern dramaturgia technikáját mű-
ködteti. 

A Nibelung-lakóparkban maga a mítosz történettöredékekben és alakokban rög-
zült részei látszanak, a Papp Andrással közösen írt Kazamatákban egy szóvivő (kép-
közvetítő) mediatizálja az eseményeket, az Asztali zenében ugyanaz a térszegmens 
(egy éttermi asztal) különböző szögből, perspektívából, beszélői-értelmezői irány-
ból mutatja magát. Térey szövegeiben - miként Botho Straussnál, Valéré Novari-
nánál - nem a nyelv logocentrikus érvrendszere, hanem a kép nyelv nélküli, in-
termediális ereje dolgozik. Térey képekből képpé írja a történetet. A jelenetek 
egymásutánisága időbeli linearitás érzetét kelti, pedig a mítoszkör vagy a szóvivő 
alakja nem összefűzi, hanem éppen képiségében hagyja az eseményeket. 

Ez a képszerkesztés a jelenetek hagyományosnak tekinthető ritmizálását is fel-
oldja. A jelenetszekvenciák entrée-kka\ és sorü'c-kkal tagolt rendje helyett Térey vi-
zuálisan összetartozó egységeket fogalmaz jelenetté, így a hely egysége adja ki a 
jelenet egységét. Nevezhetnénk ezt (fény)képszerkesztő dramaturgiának is, nem-
csak a Kazamatákban használt szóvivői dramatikus szerepkör és a francia fotós his-
torikus egybemosása okán. A kortárs színjátéktípusok9 az idő megállítására meg-
lehetős hétköznapi jelenségként alkalmazzák a fénykép kimerevítését, a pillanat 
élőképbe rendezését. Messzire vezetne a new media és a színházi szövegek hatás-
elemzését elindítani,10 a cybertér és a multimédia-koncepciók performatív médium-
jellegét magán a dramatikus szövegen olvasni, de tény: a vetítés, a kép mediatizá-
lásának technikájával vált lehetővé, s ennek dramatikus következménye, hogy a 
szövegtestbe visszatérnek az aprólékosan leíró, elviselhetetlenül részletes instruk-
ciók. Ismétlem, mindez korántsem a társalgási színmű hagyományaként, a korai 
realista-naturalista színkép preskripciós világképeként jelenik meg, hanem a szín-
házi formanyelv képszerkesztési gyakorlati elvárásaiból következik. 

Ezek a képek fényképek-életképek: rengeteg szereplő, ismeretlenek, kivehetet-
lenek, arcok csupán. Az instrukciós bázisok, szemben a romantikus drámairodalom 
szabályrendjével, többnyire helyzetleírásokat kínálnak, viszonyleírásokat csak rit-
kán. A Kazamatákban ilyen képleírások sorakoznak: 

A gazdasági osztály a negyedik emeleten. Varjas megtölti az iratmegsemmisítőt, Garami 
bankjegyeket csomagol egy barna zacskóba, aztán bezárja a páncélszekrény aj taját . Az 
iratmegsemmisítő ritmikus csattogása. A bejárat előtt Kolár posztol.11 

9 Lehmann emlegetett klasszikus elemzése mellett hasonló terminológiát alkalmaz Patrice PAVIS: Le 
théátre contemporain. Nathan, Paris, 2 0 0 2 ; Günter B E R G H A U S : Avant-garde Performance. New York, 
2 0 0 5 ; P a l g r a v e - M A C M I L L A N és Philip AUSLANDER tendenciózus válogatása is: Theory for Performance 
Studies. Routledge, London, 2 0 0 8 . 

1 0 A Z A R E L L I - M C C O N A C H I E - W I L L I A M S - S O R G E N F R E I szerzőnégyes művének bevezetője iskolateremtő e kér-
désben: Theatre Histories. Routledge, London, 2006. XV1I-XXXI. 

11 (1/13. A kassza jelenet) 
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Ház előtt. Vörös zászlókat, nagyalakú reprodukciókat hordanak ki az épületből. Az er-
kélyről többkötegnyi iratot haj í tanak ki, a káderlapok szerteszét szóródva szállingóznak 
a föld felé. A könyvekből máglyát raknak, meggyújt ják. Surányi és Szluka szájába száz-
forintosokat tömködnek, egy-egy maroknyi pénzt. Pócs ezredes holttestét levágják a fáról, 
köpdösik, égő könyvekkel, brosúrákkal és pártvezetők portréival rakják körbe.1 2 

Gyurica és Rakacza a reggeli lángosukat fogyasztják. Az asztalon háttal lefelé fektetett 
kártyalapok. 

Gyurica (lángosáról az ölébe csöppen a tejföl).1 3 

Az instrukciós (mellék)szövegek képalkotó technikáját Térey a dialógusra is rá-
csúsztatja. Játszik a kimondott kép szimbolikus mechanizmusával és megkísérti 
az olvasási szokásokból is adódó szimbolikus értelmezéseket. Egyúttal játékba 
hozza a magyar színjátszási hagyományból talán nem követhető, de a kortárs szín-
ház gyakorlata felől könnyebben érthető újraolvasó-játékot. 

Ne szólj... Egymás mellett némán elúszunk, 
Mint aranyhalak az akváriumban.. . 
A remény hal meg utoljára, nem? 
(Becsukja a zajtót) 

S Mérő pár sorral lejjebb így jellemzi magát. 

Olyan a tér, mint hajnalban a Börzsöny: 
Elnézem, hogy a rekettyék mögül 
Kidugja kis fejét az őzike, 
S mikor a tisztás közepére lép, 
Csak annyit mondok örömömben: „Megvagy." (Lő) 

A szerelmesek mint aranyhalak, a vadász és az őz mint kommunisták és felkelők 
azonosítása szintén az olvasás metaszintjeinek összekeverését eredményezi, ezért 
Térey színházához a romantikus drámairodalmi hagyomány mellett a kortársi 
(főleg német) színház formanyelve (Zsótér Sándor és Thomas Ostermeier rende-
zései) kínál befogadói paradigmát.14 

12 (III/18.) 
13 Uo. 
14 Nyilvánvalóan kiragadott példaként illeszkedik a rendszerbe, de ez az aranyhalas metafora Z S Ó T É R 

Sándor 1997-es Periklész- és O S T E R M E I E R 2003-as Nóra-rendezését idézi. Zsótér Periklész feleségének 
idő előtt, а hajón, egy tengeri viharban született lányaként egy aranyhalat szerepeltet annak egész 
konnotatív szemantikai hálójával és váratlanul erős képével. Marina aranyhalként születik meg a 
színpadon, nejlonzacskónyi vízben ficánkol. Ostermeier Ibsen Nóráját és Helmerét nagypolgári 
technokrata miliőbe helyezi, s a többemeletes tagolt enteriőr közepét eg)1 hatalmas, aranyhalakkal 
telepített akvárium foglalja el. Ebbe zuhan Helmei; miután Nóra lelőtte, s az aranyhalak közé lógó 
kezéről hosszas küzdelem árán cibálja le a kettejüket szimbolikusan összetartó jelet: ajegygyűrűt. 
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Térey szövegei akár a mítosz, akár a legenda tárgykörében mozognak, a kép 
szimbolikus olvasási metódusát kínálják a lineáris olvasat egyneműségének elke-
rülésére. Az is könnyen olvasható, ahogy a klasszicista tragédiák dramaturgiájá-
val az enumeráció hagyományát követve egy-egy drámai alak bemutatását egy 
látványos, parádés megjelenés pillanatára koncentrálja. Ugyanakkor a látványol-
vasó narrálás élőképpé alakítja a jelenben megmutatott dramatikus eseményt, 
s Térey fokozásképpen, szinte didaktikusán a test leírásakor annak tárgyszerűsé-
gére irányítja figyelmünket. A képkészítés az írás tárgya, a kép az előadás tárgya, 
test a kép tárgya lesz. 

Meszena c s a p a t a fö lszedet t u t cakövekbő l ép í t b a r i k á d o t a L u t h e r u tca felőli sa rkon . 
A vöröskeresztes karszalagos Mocsári és Bakator fö lemel ik a sebesült Sótért , le térdel te-
ti maguk elé, m i n t az. iszlám ter ror is ták a túszaikat, és a testével fedezik a golyószórót . 
A Szóvivő fényt m é r Sótér zubbonyán . (Kazamaták II/2.) 

Térey a posztdramatikus színház gyakorlatából írja szövegeit, s a testet tárgyként 
szerepeltetve külön jelenetet (képet) fest a testről mint vizuális jelhordozóról, 
ahol még a testre rajzolt kép is tematizálódik. 

Mocsár: A t e t k ó d h o n n a n van? 
Galóca: H o n n a n , há t Aszódról . 
Szigeti: Ka r r i e r a javából : (A tetoválásokat nézeget i ) Ezt m á r i smer jük : kígyóbűvölőnő. 
Ceylon, kis ha jóval , m e g j á r j a . Sangha j , m e g a h o r g o n y a kikötőből . O r a n , egy helyes 
kis pá lmafáva l . . . Mint a v igne t t ák a b ő r ö n d o lda lán . Itt m i n d j á r t á l ? . . . Csillagossávos 
lobogó: „USA fia." „Hit, remény, szeretet ." Aha. „Bosszú és végzet ." Most akkor válassz. 
(Kazamaták II /7.) 

Márton László mindebben a német barokk drámák testfelmutatását fedezi fel, 
„Téreynél az emberi lény a megjelenítendő emblémának csupán a szegélye. A emb-
léma közepe - az, ami a barokk drámában a még élő vagy már felravatalozott ember-
test volt - egyszersmind a figyelem központja is: a képernyő. Térey művének lap-
jain minden enteriőrben találkozunk villódzó képernyőkkel vagy projektorokkal 
[...] Ugyanakkor az emblematikus mozgóképből semmilyen átjárás nincs a dik-
cióba."15 Látjuk, hogy a tárgyként, mediatizált képként mutatott test az olvasatokat 
radikálisan tereli a képértelmezés folyamata felé. Térey (fény)képszerkesztésének 
drámatechnikai jelentősége a sűrítésben rejlik. Az időmozzanatot, a kronologikus 
előrehaladás leküzdhetetlen érzetét anélkül írja felül, hogy magát a kronologikus 
értelmezést szüntetné meg. Leginkább Thomas Bernhardttól (Claus Reymann vagy 
Thomas Ostermeier rendezéseiből) ismert az a dramatikus technika, mely a pilla-
natok-szekvenciák összefüggéseit megtartva azok időbeliségét lépteti ki a realitás-
ból. A kritikai irodalom felismeri a Térey-szövegek apró képekből kibomló monu-

1 5 M Á R T O N László: i. m. 
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mentalitását, s hogy itt nem a shakespeare-i, büchneri, wyspianskii időtágítás a 
cél,16 hanem az időzsúfolás. A romantikus dráma képszerkesztése, nyelvi pátosza. 
De míg a kép ott dramatizál, itt statikus. 

„A szóvivő: »Egyetlen pontba ugrik össze minden.«" (Kazamaták 11/23.) 

Ez a kép-írás megállítja az időt, s szekvenciákban lépteti előre éppúgy, mint a ké-
ső romantikus ifj. Dumas vagy a romantikus Madách. Madách ugyan az egész em-
beriség történetét formázza sematikus jelenetekbe, mígTérey megtartja a legszigo-
rúbb klasszicista hármas egység szabályát, s a szekvenciák szintjén még tizenkét 
órát sem ölel át történetük. Ugyanakkor a mitikus idő a dramatikus szövegben 
működő történeti időt évtizedekre tágítja. A nibelungok mítoszának párhuzamos 
olvasata viszonylag egyszerű, hagyományos technika, ugyanakkor a Kazamaták ban 
alkalmazott időszerkesztés a kései Pinter és Stoppard kortársi mítoszkezelését 
idézi, ahol a kép felülírja az eseményeket. Ezért is szövegépítési trouvaille, hogy 
Térey a kazamaták titkos labirintusához kapcsolódó föld alatti ásós képet a metró-
építéshez, s nem az árokásáshoz rendeli: „amikor a metrót építették, ide is fúrtak 
egy leágazást..." (Kazamaták 11/7.) 

Ugyanez a posztdramatikus színházi technika fókuszálja a képje len idejére a 
szövegalkotást. Az idő a képek jelenében mozog, tehát Esztena lincselését (11/27.) 
Dimitrov hangja közvetíti a házból. Térey így használja még az ókori tragédiák 
hírnök-szerepkörét is, legalábbis az olvasói konvenciórendszer így lép működésbe, 
de időben nem távolítja el az eseményeket kommentárjuktól. Miképpen Kleist a 
Bsnthesileiában (megint egy romantikus párhuzam), Térey is jelen időben közvetí-
ti a meg nem mutatható, a bienscéance szabályait sértő, elborzasztó eseménysoro-
kat. Ez a mediális megoldás a kép és az emlékezés múltbeliségét változtatja azonna-
li jelenné, s miközben az előidejűséget számolja fel, megállítja a játékpillanatot. 
A Gothár Péter rendezte Kazamaták előadásában például így lett a Mérőt eltaláló 
golyó útja lassított felvétel - bár a párhuzamos dramaturgiai megoldás tautologikus, 
s nem téreys eredményt hozott. Dimitrov saját halála is jelen időben, sőt saját maga 
közvetítésében hallható: 

„Most megdöglesz!", ordítja. Valami 
Kemény tárgyat érzek a fejemen. 
Megment egy ösztönös fejrándítás. 
Pisztoly dör ren és minden elsötétül... (Kazamaták 111/13.) 

A radikális mise-en-scene a valóság láttatásának színpadi gyakorlatát teszi problema-
tikussá - nem véletlen, hogy Térey szövegét a radikális avantgárd tudja színpadra 
tenni, és látja meg benne az újraírható előadásszöveget. Mundruczó Nibelung-
lakópark-rendezése a Szikla-kórházban a talált (menekült) tér metafizikai hatás-

1 6 R A D N Ó T I Sándor: i. m. 401 
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mechanizmusait is bedolgozza, s a hatvanas évekbeli neoavantgárd performan-
szok ontológiai közelségét és radikalizmusát megidézve rendkívül élő, jelen ide-
jű előadásszöveget hoz létre Térey művéből. 

Gothár Péter fiaskónak bizonyuló rendezése éppen azért modern (néhol poszt-
modernkedőnek tetsző), mert nem az olvasatok nyitottságát kínálja, hanem le-
zárja a reprezentációt egy rendkívül érzékeny, de mégiscsak véges saját olvasattal. 
Eszerint nyom nem marad, a történelem nem a folyamatosság letéteményese, de 
az előadás mégis vizualizálja a romantikus drámák pusztulásperspektíváját (lásd 
a Gothár-rendezés narráló angyalát). Gothár előadása modern, mert feltételezi 
valamilyen ideológia, értelmezésrend működését, mely kerekké zárja az értelme-
zést: békévé oldja a történetet. 

Térey a kint és bent, a lent és fent térszerkezetet tematizálja, s nem a jó vagy 
rossz morálfilozófiáját. A kortárs színház nemcsak a testeké, hanem a valóságrefe-
renciáké is, s Térey dramatikus szövegei az önreflexió és az ön-tematizáció minden 
lehetséges megoldásával a jelen időbe, a jelen helyzetbe kapaszkodnak. „Ezúttal 
ugyanis a játékosok léte hússá és izommá, lényege pedig energiává válik, és nem 
a megtestesített alak, téma, gondolat, eszme, hanem maga a megtestesítés kerül 
nézői figyelem középpontjába."17 

Miként már írtuk, Térey az eseményeket kiveszi az emlékező hagyományból, s az 
intertextus sokszorozása az olvasat hagyományhoz kötődő rétegét halványítja el. 
„Wagner tetralógiája maga is hipertextus, több régi szöveg - köztük a verses Edda 
című elbeszélésgyűjtemény és a Nibel.ung-ének - felülírása, továbbfejlesztése; Térey 
ezeket a szövegeket szemlátomást ismeri, tanulmányozta, sőt olykor hajlamos őket 
Wagner ellenében kijátszani [...] Mondhatnám azt is, hogy a társadalmi művelt-
ség (százötven éve még élő) követelménye vált réges-rég értelmezhetetlenné, és 
ennek hiányát tölti be Térey művében a mitikus szemlélet monumentalitása."18 

Éppen ezért nem önkényes azt állítani, hogy a Nibelung-monda utáni téreys világ-
ban az 1956-os események is mítoszkört alkotnak, hiszen ugyanazokat a drama-
tikusan provokáló írói technikákat alkalmazza Térey. A képek és a mítoszok össze-
mosása sokszor politikailag nem korrekt, nem egyezik a közmegegyezéssel. Térey 
mindkét dramatikus szövegben él a szociális test kirekesztő gyakorlatával - hívjuk 
ezt „velencei kalmár-technikának", mely egyszerre Shakespeare-hipertextus, de 
ugyanakkor rendkívül provokáló, hiszen „a zsidó sértettség és az iszlám funda-
mentalista (esetleg német újbaloldali) terrorizmus nem keverhető össze egy drá-
mai cselekvéssoron belül".19 Nem véletlen, hogy Л Nibelung-lakópark után teleo-
logikus feladatot várnak el tőle: „hogy az elmúlt évszázad magyar történelmét 
ugyanilyen illúziótlanul, egy szinte idegen bolygóról jött kutatónak a szemszögé-
ből vegye szemügyre és tegye mérlegre."20 

17 Kiss Gabriella: Színházi kozmológia. Színház 2005/1. 
1 8 M Á R T O N László: i. m. 
19 Uo. 

2 0 R A D N Ó T I Sándor: A magyar Bastille. Színház 2006/7. 
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Az Asztali zene mottója félkínálja saját mitikus körét, Budát. A „Budán lakni 
világnézet" Máraitól, és „Sas-hegyre néző kilátással" Örkénytől. A mottók együtt 
és egymásra értelmeződnek, miként a színmű egyszerre idézi meg a drámatörté-
net felől legendásnak tekinthető hetvenes éveket és a kortársi létközeget. Egyetlen 
térben, egyetlen vendéglőben történik minden a játékidővel megegyező cselekmény-
időben, miként Szakonyi, Hubay, Korniss, Spiró társalgási remekeiben, de ebben 
a térben nem az egyéni karakterek története, viszonyaik változása lesz érdekes, 
hanem a soktucatnyi kis story folyamatosan változó perspektívája. Térey itt, a budai 
vendéglőben minden jelenetet más látószögből mesél, s a képírás perspektívavál-
tó technikájával egyetlen helyzet körbejárására, pontosabban körbemutatására 
vállalkozik. Ez a tér, mely annyira felismerhetónek tűnik a budai referenciák há-
lójában, nem konkrétabb, mint Botho Strauss szintén hetvenes évekbeli szobája 
(Az idő és a szoba).21 Ezért megerősödik az új darab olvasásakor is az az érzetünk, 
hogy Térey egyrészről természetszerűleg a magyar drámatörténeti múlt (Csokonai, 
Vörösmarty és Hugó Károly, sőt még Bereményi) felől olvasódik, de erőteljesen for-
málja a kortárs német játékhagyomány (Strauss, Müller, von Mayenburg, Schim-
merpfennig) a maga történeti dimenzióival. 

Térey gyakran megkapja, hogy ez a képíró dramatikus technika rendkívül hi-
deg olvasatokat kínál. Nemcsak a szöveget játszó színésztől veszi el a legkisebb 
azonosulási lehetőséget, de a szöveg-, és bizony az előadás-olvasót is megfosztja 
a beleélés, az érzelmi értelmezés és reagálás puha és önfelmentó folyamatától. 
Tudjuk, hogy a (fény)képdramaturgia kétdimenziós képeket kínál, hiszen ezt a tech-
nikáját nevezte Brecht dramatikus színháznak, míg a másokét drámai színház-
nak, melyben az imitáció és a cselekvés elsődleges drámai kategóriái dominálnak 
inkább. Az epikus, illetve dialektikus színház e kísérletező játékmódját Brecht 
gesztikusnak hívja, hiszen a színész „hátra-, a szerep mögé lép", s „újra »kívülről, 
társadalmi nézőpontból« kezdi vizsgálni", majd működtetni „a megmutatás gesztu-
sát".22 Az epikus színház elidegenítési technikái elindítják a képszerkesztés drama-
tikus gyakorlatát, és egy, a társadalmi gesztusban megragadható tárgyat vizionálnak: 
vajon közös történetté (vagy brechtiesen: fabulává) írható-e a képek története. 

Térey mitikus tudásunkra, közösségi emlékezetünkre épít, s az emlékhelyeket 
- a lerombolt tornyot, a Köztársaság teret, a budai kisvendéglő mitikus terét -
körbefényképezve „a tér, a mozgás, a fény és a hang" brechti gestusát állítja elénk.23 

S innen kezdődhet igazán Térey drámáinak elemzése, mert azt a brechti színhá-
zi hagyományt viszi tovább, mely elsődlegesen a német drámairodalomban szer-
vesült. Brecht szerint nem egyszerűen a cselekmény a tragédia lényege és lelke,24 

hanem „a cselekmény a Gestus és a perszonázsok kölcsönös kapcsolatának összeg-

21 Botho S T R A U S S : AZ idő és a szoba. Fordította V. H O R V Á T H Károly. Színház 26 (1993) 5. Drámamellék-
let. 1-8. 

2 2 Philip A U S L Ä N D E R : „Csak önmagad add!" Logocentrizmus és elkülönböződés a színházelméletben. Theatron 
2004/nyár. 17-25. 

2 3 Heiner M Ü L L E R : „ B Ú C S Ú A tandrámától." In Képleírás. JAK-Jelenkor, Pécs-Bp., 1997. 16-18. 
2 4 A R I S Z T O T E L É S Z : Poétika és más költészettani írások. Í450a. Fordította R I T O Ó K Zsigmond. Ikon, Bp., 1997. 
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zése, az ellentmondások és a különböző magatartások keveréke".25 A jellegzetes 
Gestusok a cselekménybe illeszkednek, s a Brecht-kánon ezzel indokolja a szöve-
gek töredék-karakterológiáját. 

Térey szövegeinek jelenettagolása kép-album-szerű. A jelenetek cezurális zárá-
sa a cseleményvezetés szaggatottságát eredményezi, ezért a jelenetek nem csúsz-
nak egymásba, miként a romantikus toposzkövetés feltételezné, hanem töredék-
ként állnak egymás után. Berchtnél mindez - a Kis Organon paragrafusai26 felől 
közelítve - a társadalmi folyamatok ellentmondásainak reproduktív szerkesztő-
eleme, Téreynél pedig rendkívül felerősíti egyrészt a kívülállás és eltartás mecha-
nizmusát, másrészt szubverzív módon a politikai közbeszéd színházi formanyelvét. 

A kép Gesűrsként működve elidegenít, ugyanakkor lehetővé teszi a párhuza-
mos aktivitást a színész és a perszonázs, a társadalmi-politikai és a színházi dis-
kurzus között. Jellegzetes Térey költészetében, hogy a brechti dramatikus Gestus 
erőteljesebb hatásmechanizmussal bír, mint a magyar drámahagyomány. Elő iro-
dalomtörténeti tapasztalatunk, hogy a német kulturális közeg határozottabb, 
mint a magyar, s Térey távolsága, mitikus rendje így egyszerre érdekes és távoli. 
A szövegek német fordítása, esetleg német játéklehetősége árnyalja majd tovább 
Térey-drámaelemzésünket. 

2 5 Patrice PAVIS: A Gestus körüljárása. Theatron 1998/tél. 56-63. 
2 6 Bertolt B R E C H T : „Kis Organon a színház számára." In Brecht Színházi Tanulmányok. Magvető Kiadó, 

Bp., 1969. 403-454. 



Szemle 

Hegedűs Béla 

GÉPESKÖNYV MŰKÖDÉS KÖZBEN 

- Horváth Iván: Gépeskönyv. Balassi Kiadó, Budapest, 2006. 383 lap 
(Opus. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat 9.) -

Amikor új adatot rögzítek az általam használt, igen kiváló bibliográfiai szoftverben,1 

a program felajánlja, hogy azt úgynevezett címkével - taggel - lássam el. Az újabb 
internetes technológiák ismerői számára nem ismeretlenek a tagek: előnyük a ha-
gyományos adatbázisba rendezéssel szemben, hogy a felcímkézett adatot egyidejű-
leg több, akár előre definiált, akár éppen létrehozott adathalmazhoz rendelhetem 
hozzá. Lehetővé teszi a lehetetlent: olyan ez, mintha ugyanaz a könyv egy téma sze-
rint rendezett könyvtár egyszerre több polcán is jelen lenne, miközben csak egy 
példányom van belőle. Ez persze a hagyományosnak nevezhető taxonomikus rend-
szerezés végét jelenti, de valljuk be, egy újfajta szabadságélményt is nyújt.2 

Szóval mik is azok a címkék, amelyek szóba jöhetnek Horváth Iván könyvével 
kapcsolatban? A könyv sorozatcíme (Irodalomelméleti tanulmányok) - bízva a soro-
zatszerkesztők bölcsességében - magától adja az első lehetőséget: irodalomelmélet. 
Ismerve a szerző munkásságát, biztosak lehetünk abban, hogy szükség lesz egy ál-
talánosabb informatikai irodalomtudomány címkére. Átnézve a könyv tartalomjegy-
zékét nyomban kiegészíthetjük eddigi listánkat az irodalomtörténet(-írás), textológia, 

filológia címkékkel a „Számítógéppel támogatott irodalomtörténet-írás", a „Kép-
zetessajtó alá rendezés", s talán a „Képzeteskönyv-kiadás" fejezetcímek alapján. 
S ekkor a könyvet először kézbe vevő elbizonytalanodik. A negyedik nagy fejezet 
ugyanis a „József Attila értekező prózája" címet viseli. Az olvasó természetesen isme-
ri a szerző József Attilával kapcsolatos munkásságát. Nem is ez a probléma. Inkább 
az, hogyan illeszkedik a fejezet a cím által ígért témájával az előzőekhez? Vajon 
összeáll-e egésszé a rendszer? 

Levetve a könyvet először kézbe vevő potenciális olvasó hamis álarcát, megálla-
píthatom, hogy sok szakkönyvvel ellentétben ezt a könyvet az elejétől fogva a vé-
géig el kell olvasni, s nemcsak azért, hogy megnyugtatóan elégséges címkékkel lát-
hassuk el. 

1 Zotero (www.zotero.org): ez nem számít reklámnak, hiszen a program nyílt forráskódú, tehát - egy-
szerűbben - ingyenes. 

2 Annak ellenére, hogy mégis csak kénytelen leszek H O R V Á T H Iván könyvét valahol elhelyezni A köny-
veim között. Csakhogy oda immár több irányból is eljuthatok. 
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Ellenben a könyv végtgolvasásával kapcsolatban maga a szerző több engedményt 
is tesz. Már az „Előszó"-ban megjegyzi a kötetbe bekerült korábbi - akár több év-
tizedes - írásaira utalva: „Ne úgy olvassuk őket, mint a szerző örök érvényű 
aranyigazságait. Sőt, egyáltalán ne is olvassuk el őket!" (13.) A folytatásban persze 
úgy beszél, mintha tudná, hogy az olvasó úgyis el fogja olvasni ezeket a szövege-
ket - netán fejezeteket - is. Később tesz egy újabb, kb. ötvenoldalas engedményt 
a Répertoire de la poésie hongorise ancienne (RPHA) egy korábbi verziójának haszná-
lati utasításával kapcsolatban: „Kérem ugorja át ezt a fejezetet minden olyan ol-
vasó, akinek feltett szándéka, hogy nem tölti le magának az adatbázist." (27.) Elég 
szigorú megengedés ez, hiszen a bizonytalanokat mégis csak olvasásra kötelezi.3 

Tehát a recenzens nem tehet mást, mint kijelenti, hogy nem szabad hinni a szer-
zőnek: bátran, fenntartások nélkül olvassuk végig könyvét, minden előírás elle-
nére szigorúan az elejétől a végéig, mert ez szükséges ahhoz, hogy eljussunk a kö-
tet utolsó tanulmányához, a „József Attila értekező prózájának hálózati kritikai 
kiadása - és az Eszmélet" című íráshoz, amely meggyőződésem szerint címével ellen-
tétben, illetve az által sugallt tartalmon túl a könyv szerkezetéhez és ezáltal - hiszen 
értekező írás(ok)ról van szó, nem szépirodalomról - szerzője irodalomszemléle-
téhez is kulcsot nyújthat. 

Mire is gondolok? A könyv műfajilag rendkívül sokféle tanulmányból áll össze. 
Található benne adatbázishoz szánt használati útmutató, szabadalom-kérelem, hifi-
cikk, s persze hagyományos értelemben vett irodalomtörténeti és -elméleti tanul-
mány is szép számmal. Olvasás közben feltűnik - de a szer/ő is utal rá - , hogy bizo-
nyos gondolatok, elméletek s azok kifejtései az egymás után sorakozó írásokban 
mintha ismétlődnének. Adódik tehát a kérdés: vajon laza szerkezetű tanulmány-
kötetről vagy a korábbi tanulmányokból összeálló egységes könyvről van-e szó? 
Én az utóbbira szavaznék, de bevallom, véleményem csak a könyv végigolvasása 
után szilárdult meg. 

A szerző nem tagadja, hogy korábbi tanulmányait rendezte kötetté. Sőt a négy 
fő fejezeten belül a tanulmányok időrendben - rövid bevezetővel - követik egy-
mást. Ennek ellenére fenntartja, hogy célja egységes kötet közrebocsátása volt (12.). 
Erre utal a konzekvens fejezetszámozáson túl, hogy az „Előszó"-ban több évtize-
des kutatásait valamire irányuló történetként mutatja be - bár itt található némi 
önellentmondás, hiszen a kutatás „alanyát és tárgyát" egyszer „egyaránt változó-
ként" mutatja be (12.), majd nem sokkal később a „téma és a megfigyelő személy" 
azonossága mellett érvel (13.), de ez utóbbi kijelentését egy oldallal később fino-
mítja, s nem tagadja a megfigyelő személy történetiségét (tehát önnmazonosságát) 
sem. Sőt a könyvnek főszereplője is lesz, ami „nemcsak az informatikai irodalom-
tudomány, hanem a kortárs tudománytörténet is, zsákutcáival és tévelygéseivel 
egyetemben" (12.) - tehát fejlődésregényként is olvasható, ami már eleve feltéte-
lezi az egységes szerkezetet. 

3 A használati utasítás szerzője VADAI István. 
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Én mégsem a szerzőnek a könyv szerkezetével kapcsolatos megnyilvánulásait 
tartanám fontosnak, sokkal inkább a kötetzáró beszélgetést megelőző utolsó - már 
említett - tanulmányból indulnék ki, melyben Horváth Iván az Eszmélet szerkeze-
tét is vizsgálja. Ebben írja a következőket: „Most kétféleképpen is megmutatom, 
hogy miként tudom következetes, előrehaladó szerkesztményként olvasni az Esz-
méletet, olyan szövegként, amely az egyik olvasásban a történelembölcseletre, a 
másik olvasásban az irodalomra vonatkozik." (338.) A vers utolsó szavából (hall-
gatok) kiindulva az egyes versszakokat a téma (vagy témák) variációiként értel-
mezi. A kétféle olvasás irányultsága tulajdonképpen a tizenkét versszak, illetve a 
vers utolsó szavának elolvasása pillanatában válik felismerhetővé, tehát az, hogy 
eddig a felismerésig eljuthasson az olvasó, az mindenképpen a vers „előrehaladó" 
szerkezetébe van kódolva. A „hallgatok" ezek alapján az egyetlen (történet)filozófiai 
igazság kimondásának lehetetlenségét bizonyítja - Horváth Iván a versnek ezt az 
olvasatát egyenesen Wittgensteinnek a verifikálható megszólalások számát korlá-
tozó elméletével hozza párhuzamba. S az, hogy a vers értelmezhető egyidejűleg 
az irodalomról szóló irodalomnak is, azt a „hallgatok" kifejezést megelőző, meg-
lehetősen hosszú tizenkét versszak bizonyítja. Ugyanis az irodalomnak nem kell 
igazat mondania, nem ez a feladata, az irodalom fecseghet, ugyanazt a témát más 
és más irányból is körbejárhatja, variálhatja. 

A fenti gondolatmenet - pontosabban az irodalomról szóló irodalommal kapcso-
latos - véleményem szerint Horváth Iván könyvére is érvényes, természetesen egy 
meglehetősen komoly fenntartással. Ez pedig nem más, mint hogy az irodalom-
ról szóló szakirodalom igenis köteles állításokat megfogalmazni tárgyáról. De a 
könyv szerkezetileg szerintem azért lesz egységes, mert ezek az állítások nem töre-
kednek kizárólagosságra. Az irodalombölcselet - a szerző kifejezésénél maradva -
soha nem lesz képes megfogalmazni az irodalom egyeden és kizárólagos definícióját. 

Tehát a könyv egyrészt valóban fejlődésregény: a magyar irodalomtudomány 
egy változatának s talán egy személynek a fejlődésregénye. Emellett egyben iro-
dalombölcselet is, abban az értelemben, hogy mindig ugyanazt a témát variálja, 
járja körül, s mert szakirodalom, minden egyes fejezetben ugyanazt a témát vizs-
gálja állításainak ellenőrizhetőségét feltétlenül szem előtt tartva. Végig kell tehát 
olvasni a könyvet, hogy eljussunk az utolsó tanulmányig, amely úgy is értelmez-
hető, mint ami magáról az éppen elolvasott kötetről szól. 

A következőkben ezért nem fejezetről fejezetre haladva foglalkozom a könyv-
vel, hanem, a fentiekből kiindulva, a téma - az irodalom mibenléte - három va-
riációját (három egymástól teljesen független megközelítését) ismertetném röviden, 
hiszen a fentiekből következik az is, bogy ha a tartalomból indulnék ki, tulajdon-
képpen le kellene írnom elejétől a végéig a könyvet, bogy a tisztelt olvasó azt ol-
vashassa el mint recenziót. A kiemelt variációk a következők: az irodalom mint 
fikció, az irodalom mint bölcselet s az irodalom mint szöveg. 

Nem kívánok most azzal foglalkozni, hogy az irodalom mint fikció értelmezés 
mennyire állja meg a helyét a mai elméleti szakirodalom szerint, különösen azért 
nem, mert a könyv alapján témavariációként határoztam meg. Most csak azt il-
lusztrálnám néhány példával, hogyan variálja fikcióvá a témát a könyv. 



Gépeskönyv működés közben 4 8 9 

Az 1.6.2-еs fejezetnek már a címe is sokatmondó: „Metafora, fikció, irodalom" 
(101.). A kérdésem az, hogyan is kell ezt a fogalomsort értelmezni? Ha van meta-
fora, akkor az már fikció? Ha van fikció, akkor az már irodalom? 

A metafora, s általában véve a figurális nyelvhasználat mint a - korabeli felfo-
gás szerinti - irodalom jellemzője a kora újkori tudományos fordulat(ok) után vált 
elfogadott nézetté. A nyelv ekkoriban válik az ismeretelmélet - minden tudomány 
alapja - szempontjából problémássá. Viszont ez a nézet már a 18. század végén meg-
haladottá válik. 

Azt azért el kell ismerni, hogy Horváth Ivánnak a könyvben megfogalmazott 
fikció-fogalma az általánosan elfogadottal szemben megengedőbb, s ez talán - mi-
vel ő mindenekelőtt a régi magyar irodalom kutatója - érthető. A régi magyar 
irodalomból - habár, ha lehet úgy fogalmaznom: genetikailag azonos gyökerű a 
nyugati irodalmakkal - hiányzik a remekművek, a mai értelemben is szépirodalom-
ként értelmezhető művek sora. Hogy ez pontosan miért alakult így, arra most 
nem keresném a választ, de kétségtelen, hogy a tapasztalat ezt támasztja alá. Köz-
tudott, hogy a litterae más volt, s mindenekelőtt több volt, mint az, amit ma iro-
dalomnak nevezünk. Minőségileg a két halmaz nem összevethető. Hogy mégis 
vannak remekműveink a régi irodalomban, az nem függ össze a szövegek eredeti 
irányultságával. Utal erre a szerző is, mikor még a szépirodalomnak is tulajdonít 
olyan elképzelhető funkciót, amely akár még a régi korok olvasójának írott mű-
vekkel kapcsolatos elvárásait is kielégítené: „Erasmus is, késői követői is hasznos 
olvasmányokat akarnak létrehozni, amelyekből nem hiányzik az erkölcsi tanul-
ság. Balassi - és a későbbi szépirodalom - kimondott célja pusztán az időtöltés [...], 
ám lehetséges, hogy kimondatlanul a szépirodalom is tanít." (106.) S végered-
ményben a fikció is csak a valóság elemeiből építkezhet, ezt erősíti a szerző a túl-
zás alakzatáról tett megjegyzése: „A valósággal nem egyezik, a képzelet terméke, 
irodalom." (340.) 

A fikció tehát önmagában véve kombinatorika, az érzékszervekkel felfogható vi-
lág elemeinek kombinálása. Ez viszont egyáltalán nem zárja ki, hogy miközben a 
fikcióként meghatározott irodalom a valóságról nem állít verifikálható tételeket, 
azt érezzük, elemeinek kombinálása által többet tudtunk meg magáról a minket kö-
rülvevő valóságról. S ez már átvezet az irodalom mint bölcselet problematikájához. 

Amennyiben bölcseletként tekintünk az irodalomra, nem kerülhetjük meg a 
rendkívül kényes funkcionalitás kérdését. Vajon alapvető lényege-e az irodalomnak 
a filozofikusság vagy - a talán szerencsés esetekben - úgymond járulékos tulaj-
donsága? Visszatérve a régi és az új irodalom közti különbségekre, meggyőződé-
sem, hogy a régi, nagyjából a romantika előtti irodalom lényege szerint bölcseleti 
kívánt lenni, addig a későbbiekben inkább azzá válik. A könyv 338-339. oldalain 
megfogalmazottak szerint az irodalom a bölcselettel szemben tartózkodik az állí-
tásoktól, pontosabban nem állít semmit vagy ugyanarról a jelenségről túl sok, 
egymástól akár eltérő dolgot is állíthat. S ha megrendül a bizalom, ha úgy tűnik, 
hogy nincs lehetőség verifikálható kijelentéseket tenni a valóságról, akkor az arról 
való egyetlen hiteles beszédmód egyedül az irodalmi marad: „De a bizonyosság 
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állításának tilalma csupán a bölcseleti beszédmódra vonatkozik, nem az irodalmi-
ra" - állapítja meg a szerző az Eszmélet elemzése során. 

Horváth Iván könyvének számomra legizgalmasabb részei azok, melyekben szö-
vegelméletét fejti ki - nagyrészt a teljes 2. fejezetben („Képzetessajtó alá rende-
zés"). Először is érdemes tisztázni, hogy a könyvben hányféle szövegfogalmat kü-
lönböztethetünk meg. Fontos ez azért, mert érzésem szerint a szerző nem minden 
esetben hívja fel arra a figyelmet, hogy a különböző alfejezetekben (ne feledjük: 
korábbi tanulmányokban) szövegelmélete esetleg más valamire irányul, mint egy 
azt megelőzőben. Véleményem szerint a könyvben az elmélet irányultsága szerint 
a következő szövegfogalmakkal találkozhatunk: 1. az általában véve vett szöveg 
(az ideális szöveg problémája), 2. a szöveg mint az emberi kultúra hordozója 
(a kultúra örökíthetőségének problémája), 3. az irodalmi szöveg (a mű és az ideá-
lis létezőként felfogott szöveg problematikája). Ezek közül most csupán az első 
kettőre térnék ki. 

Az általános értelemben vett szöveg a szerző szerint ideális - vagy ahogy ké-
sőbbi tanulmányaiban/fejezeteiben nevezi - , eszményi létező. Platón alapján ideá-
lisnak, eszményinek azt a valóságeseményt, dolgot tartja, amely téren és időn kívül 
áll. Az ismeretelmélet szerint ebből az következik, hogy az, ami ideális, érzékszer-
vekkel nem felfogható. Érzékszerveinkkel csak az ideálisan létező jelölőjét va-
gyunk képesek érzékelni. A szerző a következőképpen érvel: „Nemcsak a számok 
ideális létezők, hanem minden szöveg, így a betűk is." (147.) A szám attól függet-
lenül ideális létező, hogy mi annak tartjuk, de nem a számjegy az ideális létező, 
s ez fontos. A számjegy maga konvencionális, mint ahogy az ábécé betűi is azok. 
De amíg a számjegy - amennyiben egy matematikai képletben használjuk - mindig 
egy ideális létezőnek a jelölője, addig a betű nem szükségszerűen az. Továbbá a 
betű nem szöveg, csak abban az esetben, ha - mint a szavak - közmegegyezés sze-
rinti jelentés társul hozzájuk. 

Az előbbiek értelmében egyetértek a szerzővel, pontosabban a következő kijelen-
tés első felével: „A számok is az ábécé (a betűkészlet) részei; ahogy a matemati-
kai szövegek is szövegek: értekező prózai művek." (147.) A matematikai szövegek 
valóban szövegek, de nem abban az értelemben, ahogy az értekező prózai művek 
szövegek. A szöveg nem képes hordozójától függetlenül létezni, s számunkra köz-
vetlenül csupán a hordozó megragadható. Ebből következik, hogy „a csak szöve-
get lehet pontosan másolni" tétel (például 141.) csak annyiban állja meg a helyét, 
amennyiben szövegen itt nem a fentiek értelmében vett ideális szöveget, hanem 
a konkrét, érzékszervekkel felfogható, betűkbe kódoltat értjük. 

Összefoglalva: nem értek egyet a szerzővel abban, hogy létezne úgynevezett ideá-
lisan létező szöveg, hiszen amennyiben létezne, akkor arról szükségszerűen csupán 
közvetett benyomásokkal bírnánk, ebből következően a tökéletes másolhatóság 
kritériumának sem tenne eleget. A szöveg szerintem mindig reális létező. 

A modern informatikában az úgynevezett jelölőnyelvekkel (markup languages, 
mint például sgml, html, xml, de bizonyos fokik a LaTeX is) kapcsolatban meg 
szokták jegyezni, hogy annál fejlettebbek, minél inkább képesek elválasztani egy-
mástól a szöveg-struktúra-jelölést és a megjelenítést. Egy egyszerű példával illuszt-
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rálva: a html-nyelvben a kurziválás jelölésére általában az <i>-elemet használják, 
tehát konkrétan megmondják, hogy az elem közé zárt szövegrészt a megjelenítés 
során dőlt betűkkel kell szedni. Létezik azonban egy <em>-elem is, amely egy 
adott szövegen belüli értelmi kiemelésre utal. A legtöbb böngésző ezt az elemet 
is dőlt betűvel szedi. Ha csak a megjelenítést látjuk, de a fájl forrását nem, bizony 
könnyen azt gondolhatnánk, hogy az egyszer <i>-vel, másszor viszont <em>-mel 
kódolt két szöveg ugyanaz. Ha viszont megjelenítési szabályokat rendelünk az 
<em>-mel kódolt szöveghez, s mondjuk az egyikben a szabály az, hogy az elem 
által jelölt szöveg legyen fett, a másikban viszont az, hogy legyen kurzív, könnyen 
azt gondolhatnánk, hogy két különböző szöveggel van dolgunk. Valami mégis azo-
nos marad, de az mégsem eg)' ideálisan létező szöveg. (Leegyszerűsítve a példát: 
forráskiadás esetében talán célszerűbb <i>-vel, értekező szöveg esetében ellenben 
<em>-mel kódolni.) 

Éppen ezért teljesen egyetértek a szerzővel, amikor a következő kijelentést te-
szi: „...a szöveg nyilvánvalóan azért másolható le pontosan, azért vihető át egyik 
hordozóról a másikra, mert jelentése van, mert a betű látványa az érzékelésnek 
mást mond, mint az értelemnek." Pontosan ez a lényeg: mivel jelentése van a 
konkrét szövegnek, nem tételezhetünk fel mögötte még egy ideális szöveget is, 
csupán valami mást, amiről még alább írnék röviden. 

„Kultúrának nevezem azt az erőfeszítést, hogy bizonyos jelölőket és a hozzájuk 
tartozó megfejtési kulcsokat a következő nemzedékek is megkaphassanak" (140.) 
- írja a szerző. Tehát a kultúrának csak az része és csak az átörökíthető, ami szö-
vegszerűen létezik. Ebben az értelemben szerintem a 143. oldalon feltett, s meg-
válaszolatlankéntjelölt kérdés - ti. a tudomány egyenlő-e a kultúrává, tehát szö-
veggé tett természettel - igenis megválaszolható, s szerintem a válasz csakis igen 
lehet. így minden szövegpusztulás egyben az adott kultúra szegényedését, lassú 
kimúlását is magával vonja, s ez a folyamat a szöveghordozók minőségi romlása 
és mennyisége csökkenése miatt paradox módon éppen az elméletben korlátlan 
szöveghozzáférést lehetővé tevő internet-korszakban gyorsul fel. A 3.4. fejezetben 
ismertetett Kulturális örökség gép szabadalma éppen ezzel a folyamattal szállna szem-
be. De a szerző szerint általában véve is az az irodalomtudós fő feladata, hogy 
mentse, ami menthető: „Az irodalom előre látható általános pusztulása felada-
tunkká teszi, hogy immár az archiválásnak szenteljük időnk jelentős részét. A szö-
vegeket át kell mentenünk egy jobb kor számára." (167.) Horváth Iván jobb korral 
kapcsolatos optimizmusát irigylem. Ebben a jobb korban a közpénzből előállított 
kulturális javak, szövegek mindenki számára ingyenesen hozzáférhetők lesznek, 
s így „a művelődés közelebb kerül a nagy társadalmi ellátórendszerekhez..." (236.) 
Már ha az állam egyszer önmagát szeretné felszámolni. 

Fontos ez a könyv, hiszen, ahogy már megszokhattuk, Horváth Iván olyan témá-
kat s megoldási lehetőségeket vet fel, amelyekkel sokan csak évek múlva fogunk 
számolni. Ha lenne a már említett bibliográfiai szoftveremben kedvenc címke - jut 
eszembe: miért is ne? - feltétlenül megkapná a Gépeskönyv is. 
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FLAUBERT KELET-MÍTOSZA ÉS KELET-KÉPE 

- Lőrinszky Ildikó: Utazás Karthágóba. Kelet és mítosz Flaubert műveiben, 
a fiatalkori írásoktól a Szalambóig. Kossuth Egyetemi Kiadó, 
Debrecen, 2005. 297 lap -

Flaubert és magyar elemzői 

Amennyire nincs szerencséje Elaubert-nek a magyar fordítókkal, annyira jók, sőt 
kiválók az értelmezői magyar nyelven. Igaz, hogy a fordítók között sok nagy név 
szerepel, de a szép és hiteles fordítások - többek között egy szöveghű és stílusos 
Bovaryné-fordítás - , mindmáig váratnak magukra. Ennek megfelelően az értelme-
zők mind franciául tanulmányozták a szövegeit és különböző idegen nyelveken a 
tengernyi szakirodalmat, de az eredmény meggyőző: rendkívül magas színvonalon 
elemzik a műveket és nemzetközi érdeklődésére is számot tarthatnak. A korábbi ki-
váló Flaubert-szakértők közül ezúttal Gyergyai Albertet és Balassa Pétert emelném 
ki, az utóbbi témavezetőként is figyelemmel követte Lőrinszky Ildikó tudományos 
pályáját egyetemista korától kezdve. A munka francia-magyar vezetés mellett folyt 
több évig, és a Balassa Péter-Pierre Brunei professzorpáros mellett elsősorban a 
francia tudományos kutatóközpont (CNRS) szövegkutató intézetének (ITEM)1  

lelkes és hozzáértő közreműködését is dicséri, ennek is eredménye, hogy Lőrinszky 
Ildikó hihetetlenül jártas minden fontos Flaubert-kérdésben. Az viszont, hogy olyan 
fiatal kutató, ráadásul nem francia anyanyelvű, aki képes új megfigyelésekkel 
gazdagítani az eddigi tanulmányokat már az ő tehetségét és rendkívüli műveltsé-
gét tanúsítja. Lőrinszky Ildikó kandidátusi értekezése előbb jelent meg könyv alak-
ban franciául,2 mint magyarul, ami önmagában sokatmondó tény. Ezenfelül volta-
képpen két önálló műről van szó, mert a magyar változat új verziónak tekinthető, 
hiszen szerzői változat:nem fordítása a francia szövegnek, hanem magyarul, ma-
gyar olvasók számára, a szerző által újrafogalmazott formában, kétnyelvű idézetek-
keljelent meg. A teljes apparátus két nyelven szerepeltetése felvet ugyan néhány 
problémát a magyar változattal kapcsolatban, de nem von le igazán annak érté-

1 CNRS: Centre National de la Recherche Scientifiqueу ITEM: Institut des Textes et Manuscrits Modernes a 
francia tudományos kutatóközpont szöveg- és kéziratkutató intézete. 

2 I'.Orient de Flaubert. Des écrits de jeunesse ä Salammbő: la construction d'un imaginaire mythique. Préface 
de Pierre BRUNEI.. LHarmattan, Paris, 2002. 
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kéből, hogy két érdekes mű keletkezett Flaubert Kelet-képének alakulásáról. Nyil-
vánvalóan indokolt mindenütt közölni a francia eredetiket, ahol nincs fordítás, 
vagy ahol a szerző mások meglévő fordításait, vagy a sajátjait nem tekinti filoló-
giailag tökéletesen hitelesnek, bár Lőrinszky Ildikó saját fordításai nemcsak rend-
kívül pontosak, de szépek is. Ott viszont, ahol van pontos és elfogadható magyar 
fordítás, talán szükségtelen volt teljes terjedelmében megduplázni az idézetanya-
got. A tárgymutató hiánya az ilyen tudományos könyvekben nyilván a kiadó dön-
tése, és anyagi megfontolásokat tükröz, de ezúttal nagyon hiányzik. A fordítások 
szerzőinek megjelölése sem következetes, a lábjegyzetek és a bibliográfia alapján 
nem lehet tudni, mikor vesz át az esszé szerzője már kész fordításokat, például a 
Gyergyai-féle levélválogatásból, és mikor közli saját magyar változatait. Az is in-
dokolható lett volna, hogy mindenütt újrafordítsa a szemelvényeket, ahol az elem-
zés szempontjainak nem felel meg elég pontosan a már létező, korábbi szöveg, 
de a mostani megoldás öszszemossa a határokat a különböző magyar változatok 
között, és csak a források alapos összevetése alapján állapítható meg, kinek a szö-
vegét olvassuk magyarul. Ez egyúttal kisebbíti is a szerző érdemeit, aki rengeteg 
magyarul nem hozzáférhető Flaubert-levélből idéz saját fordításában, ezt azon-
ban a nem kellően tájékozott vagy felületes olvasó észre sem veszi, ha csak a jegy-
zetekből ítél. 

A fejezetek és az apparátus áttekintése után már megítélhető, hogy Lőrinszky 
Ildikó fantasztikus anyagismerettel rendelkezik, forrásait rendkívül aggályos pontos-
sággal ismerteti, sőt ez az akríbia helyenként már-már túlzottnak tűnhet a Flaubert-
szakértők tanulmányainak ismertetésénél. Külön kiemelendő, hogy a munka nem 
merül ki a korábbi eredmények összefoglalásában, bár a Flaubert-filológia terjedel-
mének és nehézségeinek ismeretében ez is figyelemre méltó teljesítmény lenne, 
és kézikönyv-értékűvé tenné az értekezést a tárgyalt témakörökben. Ezzel szemben 
elmondható, hogy távolról sem kompilációt vagy kommentált összefoglalót tar-
tunk a kezünkben: a tanulmány rengeteg eredeti ötletre és hatalmas erudícióra 
építő izgalmas új értelmezéseket javasol. Ez ugyan elvileg alapkövetelmény lenne 
Flaubert vagy hozzá hasonlóan művelt szerzők esetében, mégis tudjuk, hogy nem 
teljesül sok esetben, és érdemes lesz kiemelni Lőrinszky Ildikó forráskutatásnak 
számító új eredményeit e téren is. Ha mégis sikerült némi hiányokat találnom, és 
azokat jelzem is, azt csupán a munka kivételesen magas színvonala, és ehhez ké-
pest helyenként tapasztalható bátortalansága indokolja. 

Feltétlenül szeretném kiemelni, hogy a témaválasztás nehézsége mellett abszo-
lút erénye a dolgozatnak a korabeli irodalom hasonló antik témájú műveinek impo-
náló ismerete, a szakirodalom alapos és sokszor (bár nem mindig elég) kritikus 
ismertetése (ezen belül különösen a genetikus kritika módszereinek okos és új 
felismerésekhez vezető felhasználása), és mindenekelőtt a ragyogó új értelmezé-
sek. Lőrinszky Ildikó ugyanis nemcsak ismeri a fiatalkori művek összes változatait 
és a kéziratokból rekonstruálható fejlődésvonalakat, de mindezt ragyogóan fel is 
használja elemzéseiben. Vagyis a kéziratos szöveg-genetikai korpusz katalogizálá-
sa és egyenes vonalú ismertetése helyett az azokból levonható tanulságokat be-
építi elemzéseibe, majd bevonja saját feltevései megalkotásába és bizonyításába. 
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Ez annyira példamutató (és ritka) még a francia szöveg-genetikusok között is, 
hogy érthető az értekezés francia nyelvű publikálása a francia témavezető, Pierre 
Brunei őszintén elismerő előszavával. 

A kandidátusiból lett könyv legfőbb erényei persze a nagy ívű saját koncepció 
és a gondos, míves és szép esszéstílus. A stílus mindkét nyelven magas színvonalú, 
a szerző ugyanis franciául épp olyan választékosan és kiválóan ír, mint magyarul. 
Anyanyelvén írott szövegének esszéstílusát csak a legnagyobb magyar elődökhöz, 
a különböző Nyugat-nemzedékek vagy az Újhold legjobb képviselőinek nyelvke-
zeléséhez tudom hasonlítani. A könyv nemcsak értekezik, méghozzá aggályos pon-
tossággal, hanem mindezt kiváló, élvezetes megfogalmazásban teszi, és ezt az ötvö-
zetet, a szép és pontos megfogalmazás egyesítését a jelenlegi tudományos nyelvek 
és zsargonok közegében nem lehet eléggé értékelni és dicsérni. 

Mesék a Keletről 

Az általános dicséretek után a továbbiakban a főbb fejezetek fonalát követve igyek-
szem recenzeálni a könyvet, amely tizenegy fejezetben tárgyalja a Kelet-mítosz ki-
alakulását és főbb jellemzőit a Flaubert-életműben, a címben kijelölt határok men-
tén. Mivel igényessége mindenre kiterjed, nemcsak az író portréját és pályájának 
főbb állomásait vázolja fel az első fejezetekben, hanem leírja és kommentálja a vá-
lasztott regény, a Szalambó teljes keletkezéstörténetét és kéziratanyagát. A szöveg-
genetika intelligens felhasználására gyönyörű példákat nyújt ez az elemzés, amely 
még a tengernyi Flaubert-irodalom és a genetikai tárgyú közlések rengetegéből is 
kimagaslik. Példamutató, ahogyan értelmezi és beépíti saját koncepciójába a kéz-
iratokban fellelhető variánsokat, és tartózkodik a korpusz katalógusszerű kezelésé-
től. A korabeli irodalom Kelet-képének és a szűkebb Flaubert-fílológiában felderí-
tett szövegkörnyezetnek az ismertetésében olyan hatalmas erudícióról tesz tanúságot, 
ami természetesnek tűnhet az író- és témaválasztás ismeretében, de korántsem az 
a Flaubert-filológia jelenlegi helyzetével összevetve. A negyedik fejezetben Flaubert 
forrásait deríti fel, és itt lehet igazán megcsodálni, milyen hatalmas munkát végzett, 
és milyen sokoldalú a szerző felkészültsége. Flaubert hírhedten eltúlzott alapos-
ságához méltóan értelmezője is képes volt a főbb források, elsősorban a Creuzer-
Guigniaut-féle tízkötetes hatalmas vallástörténeti munkát, mitológiai és szimbólum-
lexikont részletesen feldolgozni. A bibliográfiában a 19. századi francia változatot 
és kiadást tünteti fel, amit Flaubert is használt, de a jelek szerint a mű eredeti né-
met kiadását szintén ismeri, sőt talán azt is összevetette a francia kiadással, és 
több helyen eredményesen használta. A következő fejezetekben ismerteti az egyip-
tomi utazást és útinaplót szintén hatalmas felkészültséggel, de ezúttal már némi 
hiányérzetet okozva. Itt is látható, hogy az értekező mindennek utánajár t , de ép-
pen ezért feltűnő a hatalmas ismeretanyag, tudás és rálátás mellett a kritikai érzék 
visszafogása egyes pontokon. Ezt a furcsa ellentmondást én a Flaubert-rel szem-
beni túlzott és indokolatlan tiszteletnek tulajdonítom, ami az ellentmondások el-
kenésére indítja, amint erre később részletesen visszatérek majd. A következő ré-
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szekben jut el Lőrinszky Ildikó magához a regényhez, és tér rá a műfaji besoro-
lás nehézségeire, a történelmi regény kategóriájának merevségére és a történe-
lemről alkotott egyéni Flaubert-mítosz problémakörére. Ha eddig a tudás sokol-
dalúsága dominált, innen kezdve az elemzés szépsége és eredetisége fogja meg 
az olvasót. Nem mintha itt is nem idézné és tekintené át a regényre vonatkozó 
fontos korábbi megállapításokat, de annyi saját megfigyeléssel és szemponttal 
gazdagítja a beszámolót, hogy innentől saját műnek tekinthető a szöveg. Az alap-
vető feltevés, hogy a Szalambó nem igazi történeti regény, hanem a történelem 
egymást követő mítoszairól szóló mű, termékeny és újszerű megközelítés, ame-
lyet a szövegelemzések meggyőzően támasztanak alá. A körkörös történetfilozófia 
különféle megjelenési formáinak elemzése a regényben kristálytiszta logikát követ, 
a szent és profán motívumok összeszövődésének, a pogány és keresztény szimboli-
ka burjánzó megjelenésének kimutatása bravúros. A különféle kultúrkörök motívu-
mainak együttes felhasználása könnyen tűnhet - és tűnt is sok elemző szemében 
- káosznak, de Lőrinszky Ildikó meggyőzően bizonyítja, hogy ez a komplexitás 
érték. Igaz viszont, hogy lehetetlenné tesz mindenféle kizárólagos szempontú 
megközelítést, teljességében mégis igazi, bár nagyon bonyolult és rendkívül el-
vont jelentéseket hordozó rendszert alkot. A látszólagos káoszban elrejtett sokfé-
le motívum eredetének és sokszintű jelentéseinek elemzése valóban bravúros. Az 
utolsó fejezetekkel kapcsolatban csak egy kifogást tudok emelni: kár, hogy nem 
részletesebbek, mert a kígyó-metafora szétágazó jelentéseit, a szöveg egyszerre 
elfedő és fellebbentő jellemzőinek fátyol-természetét, a mítosz és regény útvesz-
tőjének elemzését újabb könyvben volna érdemes kibontani. Annyi téma és ötlet 
bukkan fel az utolsó három fejezetben, hogy az önálló kötetbe kívánkozik ugyan, 
de jelzésszerűen is rendkívül izgalmas és további vitára ingerlő. 

Flaubert, a bálvány ? 

A dolgozat főbb eredményeinek és újításainak ismertetése mellett azért szeretnék 
némi ellentmondásokról és hiányérzetről is beszámolni, mint azt már jeleztem. 
Valóban átfogó és kivételesen okos a szöveg-genetika beépítése a vizsgálódásba, 
viszont más elméleti iskolák, például a befogadás-esztétika (Jauss) vagy a pszicho-
analitikus irodalomkritika (sőt, itt kifejezetten a pszichokritika) eredményei he-
lyenként hiányoznak a szintézisből, legalább a futólagos említések szintjén. Nem 
a teljességet kérem itt számon a szakirodalomra nézve, hiszen az lehetetlen ilyen 
keretben, hanem azokat a kitekintéseket, amelyek szorosabban kapcsolódnak a té-
mához. Lőrinszky Ildikó utal például Sartre monumentális életrajzi trilógiájára, 
a pszichoanalitikai szempontú lélekrajzra (A család bolondja)3 az író személyiségé-

3 Eredeti címe : tíldiot de la famille. Lőrinszky Ildikó idézi egy lábjegyzetben, A család hülyéje címfor-
dítással, amely Á D Á M Pétertől származik, de ez a magyar változat sem egészen adja vissza A francia 
kifejezés értelmét, amely nemcsak elítélő. 
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nek és stílusának kialakulásával kapcsolatban, mégsem hasznosítja igazán a mo-
nográfia korai művekre vonatkozó megállapításait. 

A már említett Hans Robert Jauss és a befogadás-esztétikai kitekintés sem va-
lamiféle absztrakt teljesség miatt hiányzik a rövid említés vagy ismertetés szint-
jén, hanem főleg azért, mert a Bovaryné pere viszont szerepel a tanulmányban. És 
ahogyan Lórinszky Ildikó remekül hasznosítja a szöveg-genetika kocsideréknyi 
közléseinek amúgy sokszor érdektelen tömegét, jogosnak látszik a kérdés, hogy 
ha már összefoglalja a Bovaryné perét, akkor miért nem szentel néhány értékelő 
mondatot a peranyag mindmáig egyetlen okos felhasználójának, Jaussnak? Jauss 
ugyanis úttörő abban, hogy az emberi butaságon és gonoszságon való sopánkodás 
helyett hogyan lehet hasznosan kielemezni a peranyagot! Persze, hogy nevetséges 
a cenzorok igyekezete a szövegcsonkításokra (az unokahúgon kezdve a szöveg-
közlőként is álságos, sőt áruló barát, Maxime Du Camp-ig), de mennyivel érdeke-
sebb annak elemzése, hogy ezeken keresztül dokumentálni lehet, hogy mit érzett 
a szövegben a korabeli ízlés sértőnek vagy erkölcstelennek! Persze, hogy az ügyész 
nevetséges álláspontot képviselt mind Baudelaire, mind Flaubert perében, de azzal, 
hogy Jauss olvasóknak tekinti őket, akárcsak más cenzorokat és kritikusokat is, ér-
tékes dokumentumhoz jut a korabeli olvasatokról. Az ügyész, mint egy korabeli 
olvasó a sok közül, igenis figyelmet, álláspontja pedig magyarázatot érdemel, és 
ha a kritikust kivételes olvasónak tekintjük is, csak az ő véleménye nem ad képet 
a fogadtatásról. 

Az ilyenféle apró hiányoknál súlyosabb kérdés az elhallgatásoké. Vajon Flaubert 
Kelet-képe és keleti nőkről adott tablója miért ilyen kis helyet kapott, és miért 
nem kritikusabban szerepel az áttekintésben, holott az a tény, hogy a Szalambó cím-
szereplője nő, ezt tökéletesen indokolta volna? Ha keresgélünk a tartalomjegyzék-
ben, a túl szűkre szabott és túlságosan szűkszavú III/l . fejezetben találni csupán rá 
utalásokat: „Korszakok, klisék, közhelyek" (59-61.). A szerző azonban ott is csak 
érinti, a szó szoros értelmében a kérdéskört: a 19. századi szerzők Kelet-képének 
értelmezését és az arra vonatkozó újabb szakirodalmat, leginkább az 1. lábjegy-
zetben, holott a téma feltétlenül bővebb és kritikusabb kifejtést érdemelt volna. 
Különösen, ami Flaubert bántóan hamis és sematikus nézeteit illeti: „Az igazság-
osztás pillanatában más nyugat-európai szerzőkhöz hasonlóan Flaubert is meg-
kapja olykor a magáét, s ezen mit sem változtat, hogy a bűnlajstromán szereplő té-
telek frappáns definíció formájában akár a kiadatlanul maradt közhelyszótár cikkeit 
gyarapíthatnák." Hozzá kell ebhez a mondathoz fűzni, hogy csak Flaubert életében 
maradt kiadatlan a Közhelyszótár (Dictionnaire des idées regues), mint ez a lábjegyzet-
ből a franciául tudó olvasó számára kiviláglik, mások számára azonban kevésbé 
világos. Továbbá, hogy a közhelyek helye és használata olyan fontos Flaubert egész 
életművében, hogy a tematika sokkal többet igényelt volna, mint az idézett, iro-
nikus és talányosan távolságtartó mondatot. Nyilvánvaló, hogy Flaubert azért ismer-
te olyan jól a kliséket, mert maga is használta őket, mint mindenki, aki a nyelvvel 
dolgozik, és nem mindig ironikusan, ahogyan a Bouvard és Pécuchet párbeszédei-
ben, vagy a Bovaryné Homais-szövegeiben. Erre leginkább az Egyiptomi utazás a j ó 
példa, aminek buktatóit Lórinszky Ildikó néma óvatossággal kikerüli, sőt, hang-
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súlyaival mintha azt éreztetné, hogy Flaubert nem jogosan „kapja meg a magá-
ét". Elég az Egyiptomi utazás bármelyik lapját felütni, hogy meggyőződjünk arról: 
a francia utazó ott minden idézőjel és irónia nélkül gyártja a legszörnyűbb köz-
helyeket, amelyek visszaköszönnek a levelezésében is. Lórinszky Ildikó hol meg-, 
hol kikerüli ezt a kényes kérdéskört, holott a téma értekezése közepébe vág, és 
meg kellett volna oldania valamilyen szinten azt, amit a Szalambó esetében olyan 
bravúrosan megtett: értelmezni az író világképét. Ezt a problémacsomót ugyanis 
nem lehet azzal a néhány mondattal elintézni, ami az előbb idézett megállapítás 
után következik: „Tagadni persze, hogy a regényíró sem volt mentes a korabeli 
polgárság vagy értelmiség bizonyos előítéleteitől, épp oly értelmetlen volna, mint 
azt állítani, hogy a mai elemző tollát - legyen az bármilyen jó szándékkal kihe-
gyezve - kizárólag a tudományos objektivitás vezeti." (60.) Lőrinszky Ildikó persze 
nem tagadja, csak elhallgatja azokat a szörnyű kliséket, amelyek éppen a Kelet-kép-
pel kapcsolatban bukkannak fel az életműben, mint ahogy óvatosan elhallgatja a 
Flaubert-portré sötét vonásait is, holott ezek közül nem egy összefügg a témával. 
Elismerem, hog)' Flaubert politikai nézeteinek ellentmondásai, például a munká-
sok és a párizsi Kommün iránti mélységes megvetése nem tartozott a szorosan 
vett témához, ezért nem is idézem a levelezésből (például a George Sanddal történt 
187l-es levélváltásból) azokat a gyalázkodó kitételeket, amelyekkel a Kommünt 
és meggyilkolt résztvevőit illette. Azt viszont, hogy a keleti nőről és keleti társadal-
makról tett hasonló megállapítások kritikus kommentárokat követeltek volna, fenn-
tartom. Erre ugyanis nem elegendő az az egyetlen mondat, ami a történetiség ka-
tegóriájába sorolva elintézettnek tekinti a Kelet-kép gordiuszi csomóit, és rögtön 
rátér a keleti tematika kezelésében megfigyelhető írói szakaszok rövid ismerteté-
sére: „Flaubert Kelet-képe többek között épp a maga történetiségében érdekes, 
és visszatérő elemeivel, illetve fokozatos átalakulásával a korabeli szellemi élet 
szinte minden területét átható orientalizmus sokszínűségéről is képet adhat." (uo.) 
Ez a sokszínűségről beígért kép azonban elmarad, és nehezen érthető, miért sza-
bad Balzac vagy Dosztojevszkij esetében nyíltan problémának tekinteni a vitatható 
ideológiai és politikai eszméket, ugyanakkor miért kellene elhallgatni őket Flaubert 
esetében. 

Talán azért, kockáztatnám meg, mert Flaubert a modernizmus valamiféle bál-
ványa lett az utóbbi évtizedekben, elsősorban Franciaországban, és bár elméletileg 
mindenki elismeri a bírálat jogát vele kapcsolatban, a komoly szakértők közül ezt 
senki sem gyakorolja? Ideje lenne eltávolodni a „felkent" Flaubert-szakértők kö-
reitől, hogy ezekről a bajokról és tévedésekről szót lehessen ejteni. Hogy meg lehes-
sen kockáztatni olyan szentségtörő megállapításokat, mint például: az tény, hogy 
az írónak nem sikerült megvalósítania fennen hirdetett „szenvtelenség"-eszményét 
legtöbb regényében, elsősorban a Bovarynéban nem. Érdemes lenne megvitatni, hogy 
Flaubert talán nem a tárgyilagosság, hanem a gyűlölet, a polgár-, a nő- és az em-
bergyűlölet írója, hogy esztétikai ítéleteiben irtózatosakat tévedett,4 és hogy az 

4 Például a fényképezés megítélésében, vagy a francia költészet és irodalom számos nagy írójáról al-
kotott véleményeiben. Lásd a konkrét példákat alább. 
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Európán kívüli világ iránti értetlenségnek kevesen adtak olyan durván hangot, 
mint ő, elsősorban az útinaplóban és a levelezésben. Ez semmit nem vonna le 
Flaubert írói értékeiből, viszont igazabb és érdekesebb pályakép megalkotásához 
vinne közelebb. Tabutémának nyilvánítani minden tévedést egy írónál olyan sú-
lyos döntés, ami az utóbbi időben kezdi meghamisítani a „hivatalos" Flaubert-képet. 

Részletes cáfolatokra itt nincs helyem, ezúttal tehát csak a Kelet és a keleti nő 
Flaubert-féle közhelyeiről szeretnék néhány szöveget idézni, amelyek vagy hiá-
nyoznak a könyvből, vagy tapintatosan vadromantikának, nosztalgiának és más 
nemes érzelmeknek minősülnek a kiváló értekező ezúttal távolról sem objektív toll-
hegyén. Az V/4, fejezet Л kétértelműség fátyla címet viseli a keleti utazásról és úti jegy-
zetekről szólva. Nem szeretnék újra Sainte-Beuve hibájába esni, akinek Flaubert 
keményen felrója egy levelében, hogy merte észrevenni és megjegyezni a Szalambó 
leírásaiban a vad kegyetlenséget és a szenvedők iránti teljes érzéketlenséget, ezért 
inkább azokra a jelenségekre szorítkoznék, amelyek nem egyéni érzékenységtől 
függenek, hanem gazdasági-szociológiai jellegűek. Lőrinszky Ildikó megdöbben-
tő módon ebben a részben kritika nélkül elfogadja (és a groteszk iránti érzékeny-
ség körébe sorolja!) Flaubert keleti beszámolóit (116-117.), amelyek elsősorban 
arról tanúskodnak, hogy a valóságból semmit nem látott, sőt mindent az irodalom 
kliséivel helyettesített be utazóként: „...van valami, ami az újdonság erejével hat 
rám, pedig itt rendkívül fontos, és ez a groteszk. Az eltángált rabszolga, a mogor-
va nőkereskedő, a csaló boltos régi komédiákból ismert alakja itt nagyon is élő, 
nagyon igaz és elbájoló." Flaubert még (gazdag intertextuális) forrásait is meg-
nevezi, hogy ezeket az „élóképek"-et el lehessen helyezni, de ezen kívül viszont 
semmi mást nem lát! Úgy forog az „Ezeregyéjszaka világában", mint az átlagtu-
rista, aki sem nyelvileg, sem érzelmileg, sem intellektuálisan nem tud, és nem akar 
kontaktust teremteni a valósággal, fölényesen megelégszik a csillogó közhelyek 
leírásával. A keleti nőről megállapított ostobaságokat Lőrinszky Ildikó a kétértel-
műség fátyla alá, a nő és általában a „keleti nő kiismerhetetlensége" formában is-
mert klisé mögé szeretné rejteni, de sajnos, az író durvábban fogalmaz annál, mint 
hogy ezt ilyen egyszerűen el lehessen kenni. Ugyanazt a szövegrészt, illetve annak 
egy darabját fogom idézni egy Louise Colet-hoz intézett levélből (a teljes idézet: 
119-120.), amelyet Lőrinszky Ildikó is, csak más kommentárral szeretném kísér-
ni: „A keleti nő gép, semmi több: nem tesz semmiféle különbséget férfi és férfi 
között. Csibukot szívni, fürdőbejárni , a szemhéját pingálni, és kávét inni - egész 
léte eme foglalatosságokra szorítkozik." Flaubert ezután nem átall még arra is ki-
térni, hog)' szerinte a keleti nő nem is élvez, viszont éppen „ez teszi e nőt oly köl-
tőivé, hogy minden ízében természetes". Itt eltekintek attól a kínos ténytől, hogy 
ezt a sok ostobaságot éppen egy nőnek, a szeretőjének, Louise Colet-nak írja, aki 
mellesleg írónő is, csak azt a kérdést szeretném feltenni, hogy Flaubert, aki nem tu-
dott arabul, aki a szeretkezésen és a fizetésen kívül semmilyen kontaktust nem pró-
bált a helyiekkel létesíteni, vagyis aki gazdag nyugati fehérként utazgatott, honnan 
tudta mindezt? Hogy a „természetesség" valójában mi, és mennyire szabad vá-
lasztás kérdése, szintén oly felháborítóan együgyű kérdés lenne, hogy ízléstelen 
lenne ilyen evidenciákat feszegetni. Az viszont, hogy az író itt Homais patikusként 
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viselkedik, mint a valóságban máskor is nem egyszer (!),vitathatatlan, és ez csak-
ugyan érdekes kétértelműségekre mutat, de nem abban az elvont, szublimált és a 
jelképek magasságában mozgó értelemben, ahogyan azt az értekezés szerzője su-
gallja. Flaubert itt aljas ostobaságokat és kliséket halmoz közhelyekre. Nagy sze-
rencse, hogy a Szalambóban csakugyan sikerült más szintre emelni a keleti történe-
lem tárgyalását. Elhallgatni azonban azt, hogy az útinapló a ílaubert-i ostobaság 
gyűjteménye, ha nem is betűrendbe szedett lexikonja, mégsem ildomos. 

És bár a recenzens hajlana arra a megállapításra, hogy a Flaubert-szakértők 
egyes csoportjai újabban szektaszerűen szerveződnek, és kultikus alapokra szeret-
nék helyezni a művek értelmezését is, szerencsére még nem ennyire monolitikus 
a szakértők köre. A levelezést analizáló tanulmányok között bőven találni olyanokat, 
amelyek nem hallgatják el ezeket a létező ellentmondásokat. Ilyen például Janet 
Breizernek az egész Louise Colet-Flaubert levélváltást elemző cikke: Flaubert leve-
lei Louise Colet-hoz, a stílus fiziológiája.5 Az angolszász szerzőnő nem tekinti magára 
nézve kötelezőnek a Flaubert-kultusz hamis közhelyeit, tehát történetileg elemzi 
a Flaubert-Louise Colet-levelezésben a szerelem és a megvetés, a vágy és az undor 
összefonódó jelenségeit (Peter Stallybrass és Állon White nyomán). Kimutatja az 
írónál a nemi kérdéssel kapcsolatos mélységesen ambivalens nézeteket (Louise 
Colet-ból hermafroditát szeretne csinálni - 72. - inkább férfi-természetűnek találja 
- 73. - , akinek le kell győznie minden nőiességét ahhoz, hogy író lehessen belő-
le... - 63. stb.) Nincs itt helyem alaposan ismertetni a nőírókról és nőirodalomról 
ebben a levélcsomóban leírt nézeteket és nyilvánvalóan patológiás tévedéseket. 
Néhány sommás kitételt és különösen bántó ostobaságot mégis szeretnék a már 
említett szerzők nyomán összefoglalni és idézni: az írónő Szolgálólány (La Servante) 
című regényének negyvenoldalas bírálatában Flaubert nagyvonalúan kijelenti, 
hogy a „kortárs irodalom belefullad a női menstruációba".6 Ha meggondoljuk, hogy 
Madame de Staél és George Sand szintén ebbe a kategóriába kerül, akkor nem 
érdemes Louise Colét írónői értékét firtatni, az angol és amerikai írónőkről nem is 
beszélve... Ugyanebben az évben (1854), ugyanerről szólva még kategorikusab-
ban fogalmaz az író: „A nő a férfi teremtménye. Isten megteremtette a nőstényt, 
és a férfi megalkotta a nőt; a nő a civilizáció terméke, egy mesterséges alkotás.'"7  

Janet Breizer alaposan elemzi a feltevés logikai hibáit (nincs szó a hím/férfi-pá-
rosról ugyanilyen történetfilozófiai szempontból, és az utóbbiról, mint kulturális 
termékről, sem a férfi/nő-páros összefüggő logikai konstrukciójáról stb.), de elég 
nyilvánvaló, hogy egy ilyen tarthatatlan tézis alapján nyilvánítja globálisan a ke-
leti nőket nősténynek, és ebben az értelemben nevezi őket „természeti lénynek" 
Flaubert. Ennek a felfogásnak az említése híján Lőrinszky Ildikó könyvében ne-

5 l-es lettres de Flaubert ä Ijiuise Colét, une Physiologie du style 59-87. A tanulmánykötet, amelyben meg-
jelent : FCEuvre de l'ceuvre. Etudes sur la correspondance de Flaubert. Sous la dir. de Raymonde DEBRAY-

G E N E T I E et Jacques N E E F S PUg Paris, 1993. 
6 I. m. 63. 11/508. 1854. január 15-i levél. 
7 I. m. 74. II/ 284-285. 1853. március 
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héz értelmezni az idézett leveleket, az útinaplót, sőt a tézisnek a Szalambóra vo-
natkoztatott következtetéseit, holott ezek szorosan a témához kapcsolódnak. A nő-
kép és a keleti nő-kép elemzése, megdöbbentően sematikus voltának ismertetése 
és magyarázata tehát ebben a szövegösszefüggésben fájóan hiányzik a tanulmány-
ból, éppen úgy, mint a megfelelő kontextusok pszichoanalitikai jelentéseinek össze-
foglalása, amely az író nőgyűlöletének gyökereire, állandó kasztrációs félelmeire 
és fóbiáira is rávilágítana. 

Egy laikusabb Flaubert-kép után sóvárogva 

Hogy nem az eltitkolt vagy elfojtott feminista beszél belőlem, azt azzal szeretném 
bizonyítani, hogy bár a könyv témájához csak tágabban kapcsolódik, más téren is 
szeretnék jelzésszerűen idézni néhány monumentális tévedést Flaubert gondola-
tai közül.Vegyük rögtön azt a közismert kijelentését, amely szerint az б idejében 
a francia költészet már elérte csúcspontját, és nagy fejlődés kizárólag a próza te-
rén várható. Egy ilyen kijelentés akkor is védhetetlenül ostobaságnak minősülne, 
ha a fejlődéseszme egyáltalán alkalmazható lenne a művészetekre. Közismert, hogy 
a fényképezésnek nagy ellensége volt, vagy hogy a demokráciát szörnyű találmány-
nak ítélte meg. Hogy a kortárs Victor Hugo regényét, a Nyomorultak at ócska férc-
műnek, a 17. századi írói levelezéseket laposnak,8 Racine és Corneille költészetét 
unalmasnak9 tartotta a gőgös szerző? Igaz, hogy soha nem írt összefüggő poétikai 
vagy költészettörténeti művet, véleményeit a levelezés változó kontextusaiból kell 
összevadászni, és ennek megfelelően nehéz értelmezni őket, ezek a kijelentések 
szerintem mégis védhetetlenek. Talán meg lehetne kockáztatni azt a feltevést is, 
hojry Flaubert nem olyan nagy gondolkodó, mint amilyen jó író? 

ígéretemhez híven nem idézem pontosan a kommünárokat mocskoló, őket 
gyilkosságpártolóknak, csőcseléknek és csatornatölteléknek minősítő kitételeket 
a George Sanddal váltott levelekből,10 de megemlítenék egy apró tárgyi tévedést 
az egyik ilyen levélből: a kínosan aggályos Flaubert az indulattól elvakítva a bibliai 
hivatkozásokban a szegény Lázár nevét használja a gazdagok megjelölésére...11 

8 B O I L E A U levelezésével kapcsolatban (lásd Folio 267. Louise CoLF.r-nak, 1853. október 13): „Nem vet-
ted észre, milyen laposak a korabeli fickók levelezései? Nagyon földhözragadtak voltak, minden t 
összevéve. A lírizmus Franciaországban egészen ú j képesség." 

9 Folio. 59. Louise CoLET-nak, 1854. j a n u á r 29.: «Quand j e pense qu 'on s'en tient encore aux bustes! 
ä Racine! ä Corneille! et autres gens d'esprit embétants ä crever! Cela me fait rugir!» 279. „На 
meggondolom, hogy még mindig mellszobrok előtt haj longunk! Racine, Corneille és más, halálo-
san unalmas szellemek előtt! Elbődülök tőle!" 

10 Ahol egyébként mindkét oldal egyaránt negatíve elfogult velük szemben. . . 
11 Az eredet iben: „La C o m m u n e réhabilite les assasssins, tout comme Jésus pa rdonnak aux larrons, 

et on pille les hotels des riches, parce qu 'on a appr is a maudire Lazare, qui était, non pas un 
mauvais riche, mais s implement un riche." Lásd Folio 587. 
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Flaubert sem csalhatatlan talán, és nem is kell mindentudónak lennie egy jó 
írónak. Jogos lenne erényeit és tévedéseit tárgyilagosabban számba venni, különö-
sen egy olyan könyvben, amely ekkora erudícióra támaszkodik, és amelyik igazán 
ragyogóan elemzi a Szalambó történetfilozófiáját és vallási-vallástörténeti motí-
vumrendszerét. Szépséghiba az író ostobaságainak kendőzése, tapintatos elfátyo-
lozása, amire sem Flaubert nem szorult rá, sem Lőrinszky Ildikó érdemeit nem 
kisebbíti igazán, mégis ront az összképen.Következő Flaubert-könyvében érde-
mes lesz korrigálnia ezeket az apróságokat, sőt talán alapvető szemléletén is ér-
demes módosítania. 
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POSZTMODERN ÉS FEMINIZMUS MAGYARORSZÁGON 

-A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel. (Szöveggyűjtemény) 
Fordította és szerkesztette Séllei Nóra. Csokonai Kiadó, 
Debrecen, 2006. 344 lap -

A Séllei Nóra fordításában és szerkesztésében megjelent A feminizmus találkozásai 
a (poszt)modernnel című szöveggyűjtemény válogatást nyújt a kilencvenes évek je-
lentős feminista kritikai tanulmányaiból. A hatvanas-hetvenes években fellendülő 
feminista kritika második, majd később a harmadik hulláma késve jelentkezett 
Magyarországon. A kötet nagymértékben járul hozzá e megkésettség csökkentésé-
hez. Az utóbbi időben megjelent néhány szöveggyűjteményt áttekintve megálla-
píthatjuk, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek szövegeitől kezdünk eljutni napjaink 
fontos kérdéseihez. Kádár Judit válogatása a Feminista nézőpont az irodalomtudo-
mányban' és a Testes könyv feminista kritikai fejezete2 a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben keletkezett tanulmányok fordításaiból, a Freud titokzatos tárgya című kötet3 és 
a Posztmodern irodalomtudomány című szöveggyűjtemény Feminizmus fejezete4 a nyolc-
vanas és kilencvenes évek szövegeiből, a Drozdik Orsolya szerkesztette Sétáló agyak5 

pedig a hetvenes és kilencvenes évek ismert feminista tanulmányaiból adott vá-
logatást. Séllei Nóra szöveggyűjteménye időben folytatja az eddig megjelenteket, 
mikor napjaink feminista diszkurzusának egyik fontos kérdését, a nemi kutatás és 
a posztmodern kapcsolatát helyezi a középpontba. A kötet végén a magyar nyel-
vű szakirodalom hosszú listája is azt bizonyítja, hogy a nemek tudománya legitim 
kutatási iránnyá vált Magyarországon. A hazai feminista kritika a fordítások és a 
magyar szerzők által írt tanulmányok révén kísérletet tesz arra, hogy a több évti-
zedes lemaradást behozza, hogy a mai iskolákkal összhangba kerüljön. A nemek 
tudománya és más hazai irodalomtudományos irányzat párbeszédére azonban 
nem sok példát lehetne találni. 

1 KÁDÁR Jud i t (szerk.): Feminista nézőpont az irodalomtudományban. Helikon 1 9 9 4 / 4 . 
2 Kis Attila Atilla-KovÁcs Sándor s.k.-OooRics Ferenc (szerk.): Testes könyv II. Ictus, Szeged, 1997. 

327-407 . 
3 CSABAI Márta-ERÖs Ferenc (szerk.): Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás. Új Mandá-

tum, Budapest , 1997. 
4 BÓKAY A n t a l - V I L C S E K Béla-SzAMOsi Gertrúd-SÁRi László (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány ki-

alakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2002. 483-597. 
3 D R O Z D I K Orsolya (szerk.): Sétáló agyak. Kijárat, Budapest, 1998. 
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Alapos és hiánypótló munkának, jó válogatásnak tartom A feminizmus találko-
zásai a (poszt)moáern7iel című szöveggyűjteményt. A kortárs feminista gondolkozás 
lényeges kérdéseit feszegető, sokat hivatkozott, a genderszempontú tudományos 
viták előterében álló tanulmányokat választott ki Séllei Nóra. Mint minden ilyen 
szelekció esetében, meg lehetne kérdezni, hogy miért maradtak ki belőle bizo-
nyos szerzők és bizonyos írások. De nem teszem fel ezt a kérdést, mert nem az a 
lényeges, hogy mely szövegek maradtak ki, hanem az, hogy a kötet betekintést 
nyújtson a nemzetközi szakirodalom bonyolult hálózatába; hogy orientáló szem-
pontokat adjon a további tanulmányokhoz. 

A nemek tudománya jelenlegi kutatása egyik jellegzetes tulajdonságának azt 
az ellentmondást látom, hogy egyszerre bontakozik ki egy integrációs érdekeltség 
és egy erős kritikai attitűd a humán tudományok diszkurzusaival szemben. A femi-
nista kritika egyszerre hangsúlyozza a nők s a női teljesítmények kirekesztettségét 
és jelzi csatlakozási igényét, másrészt gyökeresen kérdőjelezi meg azokat a rend-
szereket, amelyek a női sajátosságokat nem vették figyelembe. Vagyis kapcsolódni 
kíván ahhoz, amit folyamatosan megkérdőjelez. Séllei Nóra kötetében több helyen 
is, több szerzőnél is, leginkább Rita Felski és Elizabeth Grosz esetében érzékelhető, 
hogy ebben az ellentmondásban, az ellentmondás feloldhatatlanságát elfogadva 
jelölik ki a beszélőpozíciót. 

Az első rész tanulmányai a posztmodern és a feminista kritika viszonyáról szóló 
vita markáns álláspontjait képviselik. Mindhárom tanulmány összegző igénnyel 
lép fel: a posztmodern, a modern és a feminista kritika közös vonásait elméleti 
szemszögből, a szubjektivitás és a nőiség kérdései felől közelíti meg. Rita Felski 
A moáernitás és a feminizmus című fejezetben szembefordul azokkal az általánosító 
feminista véleményekkel, melyek szerint a nőies értékek kirekesztődtek a modern 
ipar, a fogyasztás, a modern város, a tömegkommunikáció, a filozófia és az iroda-
lom maszkulinként felfogott jelenségeiből. Nemcsak a nőiség kívülmaradását 
hangsúlyozza, hanem a nőkép változása és a modernitás folyamatainak összefüg-
géseit. Az iparosodás, az urbanizáció, az idő és a tér szabályozásának új formái a 
női látásmódot genderspecifikus módon alakították, amit még tovább tagolt az 
osztály-, faji és szexuális hierarchiák mellett az a számos, egymást átfedő identitás 
és gyakorlat is, amely a nők fogyasztói, anyai, dolgozói, művész, szerető, aktivista, 
olvasói és egyéb szerepköréből adódtak. Ezek azok a kifejezetten női találkozások 
a modernitás különféle arculataival, melyeket eddig többnyire figyelmen kívül hagy-
tak. Az érzelmes regények, a vásárlás, a divat, az anyaság kérdései, amelyeket újab-
ban a feminizmus tanulmányozott, Felski szerint átrajzolhatják a modernitásról 
szóló kultúrtörténet térképét.6 

Patricia Waugh a női pozíciókat kirekesztésként értékelő feminista gondolatkö-
rökből indul ki, mikor megállapítja, hogy az 1960-as és 1980-as évek között zajló 
posztmodern vitákból az írónők kimaradtak és tanulmányában ennek okát első-

6 Rita F E L S K I : „ A modernitás és A feminizmus." In S É L L E I Nóra (szerk. és ford.): A feminizmus találko-
zásai a posztmodernnel. Csokonai, Debrecen, 2006. 38. 



5 0 4 Zsadányi Edit 

sorban a szubjektumfelfogás eltéréseiben látja. Számos közös érdeklődés és érde-
keltség (a maszkulin és a feminin, a magas- és a népszerű kultúra, a domináns és 
marginális közötti választóvonal lebontása, a fogyasztói társadalom működésének 
bírálata) ellenére a posztmodern és a feminizmus alapvetően más énképben gon-
dolkodik. A nők pontosan akkor, a hatvanas évektől kezdik megtapasztalni a sze-
mélyes szabadságot, a világban való aktív cselekvést, tehát az autonóm, koherens 
szubjektivitást, amikor az kezdi elveszíteni a hitelét. Az érvelés amellett foglal állást, 
hogy a feminizmus identitásképét összhangba kell hozni a posztmodern szubjek-
tivitás-felfogásával, ezért tanulmányozza a továbbiakban a posztmodern és poszt-
modern korban létrejövő, bizonyos írónők (Margaret Drabble, Ann Quinn, Brigid 
Brophy, Mtiriel Spark és Ann Tyler) munkáiban létrejövő női identitás jellemzőit. 
Az izgalmas és eredeti érvelésben hiányérzetet válthat ki az, hogy a művek cselek-
ménye és a megformált nőalakok állnak előtérben, a művek textuálisa háttérbe 
szorul. 

Susan Bordo Patricia Waugh-val ellentétben aggodalmát fejezi ki aziránt, hogy 
a posztmodern elméletek túl nagy hatást gyakoroltak a feminizmusra. Az, hogy a 
szóródott szubjektivitás elméletei egy neutrálisként (és nem maszkulinként) elgon-
dolt énképet forgácsolnak szét, a posztmodern feministák egyes írásaiban a nemi 
szerepek szempontjainak háttérbe szorulásához vezetett. Attól tart, hogy a poszt-
modern hatására a marginalitás tapasztalatából kinőtt feminizmus a kirekesztettség 
kérdései iránt kevésbé lesz fogékony, a posztmodern elméletek bírálta (női) esszen-
cialitás csapdáját elkerülni szándékozván elveszítheti a rá hagyományosan jellemző, 
hagyományaiból adódó kritikai szemléletet, amellyel a (még mindig fennálló) 
dualisztikus hatalmi struktúrákat, az intézményekben, szakmai közösségekben 
(még mindig) működő kirekesztő gyakorlatot támadta.7 

A második rész szerzői feminista szempontból értelmezik át, illetve a nemek 
szempontjaival egészítik ki a posztstrukturalizmus egyes írásait. 

Dale Bauer a naiv, értetlen, a társadalommal szembekerülő női figurákat Natha-
niel Hawthorne, Henry James, Edith Wharton és Kate Chopin regényeiben8 - Bah-
tyin nyomán - a bolond figurájához köti. A bolond Bahtyin szerint az irodalom ko-
rábbi formáiból került át a modern regénybe, például a pikareszk révén. Nem 
szereplőként tűnik fel, állítja Bahtyin, hanem egyes tulajdonságai jelentkeznek a 
modern regényben: például az, hogy a szereplő nem fogja fel a társadalom konven-
cióit.9 A meg nem értettségre kárhoztatott női (bolond) figurák, alkalmazza Bahtyin 
gondolatmenetét a szerző, félreértelmezik a regénybeli társadalmi konvenciókat, 

7 Susan B O R D O : „Feminizmus, posztmodernizmus és genderszkepticizmus." In SÉLLEI Nóra: i. m. 106. 
8 Nathaniel H A W T H O R N E : Derüvölgy románca. Fordította VÁMOSI Pál. Európa, Budapest, 1 9 7 3 ; Henry 

J A M E S : The Wings of the Dove. Könemann, Köln, 2 0 0 0 ; Edith W H A R T O N : The House of Mirth. Pinguin 
Books, New York, 1 9 9 3 ; Kate C H O P I N : The Awakenings. W . W . Norton Company, New York, 1 9 9 4 . 

Magyarul részletek: Ébredés. Fordította KŐSZEGI Paula. Nagyvilág 2 0 0 0 / 2 . 1 9 4 - 2 0 8 . 
9 Mikhail Mikhailovich B A K H T I N : „Discourse in the Novel." In Michael H O L Q U I S T (szerk.): The Dialogic 

Imagination. Four Essays by M. M. Bakhtin. Ford. Carvl E M E R S O N . University of Texas Press, Austin, 
1 9 7 8 . 4 0 2 . 
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és ezáltal dialógust kezdeményeznek e normákról. A dialógus során a női szerep-
lők ideologémája abban a folyamatban alakul ki, ahogy hangot adnak értékrend-
szerüknek, illetve, ahogy megpróbálják a többiek értékrendjét a sajátjukéba beil-
leszteni. A meg nem értett nő figuráját a domináns kódokat leleplező funkciót 
betöltő, szövegen belüli ellenálló olvasó-alakként értelmezi Dale Bauer. 

A további tanulmányok ismertetésekor az összekapcsolódó diszkurzusok össze 
nem illő pontjaira, zökkenőire szeretném felhívni a figyelmet. Több szerző kifejti, 
hogy csatlakozni kíván azokhoz az elméletekhez, amelyek ugy an nem vettek tudo-
mást a feminista kritikáról, de olyan kérdéseket feszegetnek, amelyekkel a nemek 
tudománya is foglalkozik. Érdemes azt is megfigyelni, hogy a feminista teoretikusok 
nem ott látják a kapcsolódási lehetőségeket, ahol az egyes posztmodern szerzők 
(például Pierre Bourdieu és Jacques Derrida) javasolják, vagyis a nemek tudomá-
nya képviselői nem arra a diszkurzív helyre lépnek be, amelyet a feminizmust tá-
mogató elméletek teremtenek számukra. 

Toril Moi ugyan több oldalon keresztül tárgyalja Pierre Bourdieu Férfiuralom 
című munkáját, de nem ezt, hanem egyéb műveit tartja figyelemre méltónak a 
feminizmus szemszögéből.10 A Férfiuralom pedig egyértelműen példája lehetne 
azoknak a ritka eseteknek, mikor egy meghatározó teoretikus bevallottan a femi-
nizmus hatására teszi kutatásának tárgyává a nőkérdést. A posztmodern és a fe-
minizmus vitája szemszögéből is fontos állítást fogalmaz meg Bourdieau a könyv 
végén: nem lehet túllépni a posztmodern bírálta kettőségeken, így a nemi oppo-
zíciók rendszerén sem, hiszen azok nem szerepek, hanem belevésődtek a testekbe, 
mélyen gyökereznek a dolgokban, a szerkezetekben.11 Toril Moi nem méltatja 
különösképpen a Férfiuralom című írást, sőt több feminista kutatóval azonos állás-
pontot képviselve egyenesen azt állítja, a szerző hivatkozás nélkül vette át a femi-
nista kutatók eredményeit: „Bourdieu úgy viselkedett, mint bármely más »kiemel-
kedő« férfiértelmiségi, és úgy kezdett el feminista elméletet írni, hogy nem vette 
magának a fáradságot, hogy elolvassa francia feminista kollégái írásait. Ugyanúgy 
elmulasztja azt is, hogy elismerje: a patriarkális hatalomra vonatkozó saját elem-
zése Simone de Beauvoirt visszhangozza."12 

Toril Moi szerint Bourdieu gondolkodásmódja azért lehet vonzó a feministák 
számára, mert a mindennapok részleteit (öltözködést, zenei ízlést, lakberendezést, 
azt, hogy az ember milyen barátokat választ, milyen filmeket szeret) összekapcsolja 
a hatalom általánosabb társadalmi elemzésével. A francia szociológus gondolat-
rendszerében a habitus, a szimbolikus tőke és szimbolikus erőszak kategóriáinak femi-
nista szempontú elsajátítására tesz javaslatot. A kortárs feminista elméletek szá-

10 Többek közt Pierre B O U R D I E U : 1Л Distinction. Critique Sociale du jugement. Minuit, Paris, 1979; ango-
lul: Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. RKR London, 1984; Questions de sociologie. 
Minuit, Paris, 1984; angolul: Sociology in Question. Sage, London, 1993. 

11 Pierre B O U R D I E U : Férfiuralom. (La Domination Masculine. Edition du Seuil, Paris, 1998) Fordította 
N. Kiss Zsuzsa Napvilág, Budapest, 2000. 110. 

12 Toril Moi: „Bourdieu elsajátítása: A feminista elmélet és Bourdieu kultúraszociológiája." In S É L L E I 

Nóra (szerk.): i. m. 153. 
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mára Bourdieu elméletének az ereje nem a nemek közötti társadalmi kapcsola-
tok specifikus elemzésében rejlik, hanem abban, hogy sikerrel kerüli ki a hagyo-
mányos esszencialista/antiesszencialista választóvonalat. A nemi különbözőségek 
nem esszenciák, de nem is egyszerűen jelölők, hanem a társadalmi gyakorlat felől 
közelíthetők meg: valódi társadalmi változás kell ahhoz, hogy a nemi identitás fo-
galmait megf osszák jelenlegi jelentésüktől - összegzi Toril Moi. 

Biddy Martin is jelzi, hogy Foucault írásaiban és a vele készített interjúkban 
feltűnően keveset hivatkozik a feminista elemzésekre vagy a nőmozgalmakra. En-
nek ellenére a vágy-tudás-hatalom kapcsolatrendszer kidolgozása a Szexualitás tör-
ténetében13 a feminista vizsgálódások fontos kiindulópontja lehet. Elsősorban az 
az állítása, hogy a hatalmat nem kívülről gyakorolják, hanem észrevétlenül beépül 
az ember testébe, áthatja a gesztusait, mindazt, amit mond, ahogyan megtanul a 
többi emberrel élni és dolgozni. A feministák orvosi, pszichiátriai és oktatási intéz-
mények tizenkilencedik század óta létező struktúráit vizsgáló elemzései kétségkívül 
alátámasztják Foucault felfogását, miszerint a szakértők női testbe való beavatko-
zásának és női testre vonatkozó tudásának sok köze van ahhoz, ahogy világunk-
ban a hatalom konstituálódik.14 Feminizmus és Foucault-témában talán lehetett 
volna más tanulmányt választani a Feminizmus találkozásai a (posztmodernnel című 
kötetbe, a jelenlegi túl általános szinten marad, Foucault konkrét munkáira meg-
lehetősen keveset hivatkozik a szerző. 

Elizabeth Grosz Toril Moihoz hasonlóan Derrida és a feminizmus kapcsolatát 
kutatva nem azokat az írásokat helyezi a középpontba, amelyekben Derrida közvet-
lenül beszél a nóiségről, hanem azokat, amelyekkel szerinte a feminista teoretiku-
soknak is tanácsos lenne szembenézniük. Grosz Derrida néhány, a nemi különbö-
zőség ontológiájára vonatkozó, Nietzschéhez,15 Heideggerhez16 és Levinashoz17 

kapcsolódó szövegét tárgyalja. Megállapítja, hogy Derrida szerint Heidegger ha-
tározottan eltávolítja magát a nemi binaritás modelljétől a Dasein révén, hiszen a 
Dasein voltaképpen nem más, mint olyan primér szexualitás, mely ősibb, mint a ne-
mek közti oppozíció, olyan „nyersanyag", amelyből kiindulva szétszóródás és hasa-
dás révén a nemi különbözőség konkréttá és sajátszerűvé válik.18 Levinas esetében 
is eg)- alapvető fogalom, a Teljesség és végtelen19 abszolút Másik fogalma és a nemi 
különbözőség összefüggéseit tanulmányozza Derrida. Elismeri, hogy Lévinas a 
nyugati filozófia történetében szinte egyedülállóan késznek mutatkozik arra, hogy 

13 Michel F O U C A U L T : A szexualitás története. A tudás akarása. Fordította Á D Á M Péter. Atlantisz, Budapest, 
1 9 9 6 . 

14 Biddy M A R I I N : „Feminizmus, kritika, Foucault." In SÉLLEI Nóra (szerk.): i. m. 2 0 1 . 
15 Jacques D E R R I D A : Éperons. Nietzshe stílusai. Fordította S A J Ó Sándor. Athenaeum 1 / 3 . ( 1 9 9 2 ) 1 7 2 - 2 1 4 . 
16 Jacques D E R R I D A : Geschlecht. Sexual Difference, Ontological Difference. Fordította R . BEREZDIVIN. Research 

'in Phenomenology 13. (1983) 65-83. 
17 Jacques D E R R I D A : „At this Very Moment in This Work Here I Am." in Robert B E R N A S C O N I — S i m o n 

C U T C H L E Y (szerk): Re-reading Levinas. Indiana University Press, Bloomington, 1991. 11-48. 
18 Elizabeth G R O S Z : „Ontológia és kétértelműség: A nemi különbözőség politikuma Derridánál." In 

SÉLLEI Nóra (szerk.): i. m. 2 8 8 . 
19 Emmanuel L E V I N A S : Teljesség és végtelen. Tanulmány a külsőről. Fordította TARNAY László. Jelenkor, 

Pécs, 1999. 



Posztmodern és feminizmus Magyarországon 5 0 7 

hímnemben újon, hogy az autoritás és az artikuláció olyan pozícióját foglalja el, ame-
lyet általában nem jelölnek férfipozícióként, de csak férfiak foglalhatják el. Azt is 
felismeri - emeli ki Grosz - , hogy Lévinas is részt vesz a nemi különbözőség kérdé-
sének bizonyos kitörlésében, б is érdekelt a nőknek az általános emberi kategó-
riájába történő fallocentrikus beolvasztásában és elfedésében. Derrida a feminis-
ta elmélet számára is központi jelentőségű kérdést tesz fel: melyik az elsődleges, 
a nemi különbözőség vagy a különbözőség.20 Grosz Biddy Martinhoz hasonlóan 
nemcsak egyes munkákra, hanem a munkákban megnyilvánuló szemléletre is hi-
vatkozik. Hangsúlyozza, hogy Derrida a feminizmust közvetlenül érintő nyugtala-
nító összefüggésre, egyfajta konstitutív, kikerülhetetlen bűnrészességre hívta fel a 
figyelmet kutatásai során. A feminizmus, mint bármely más oppozicionális küzde-
lem „már-mindig-is" érintett, bennefoglalt abban a rendben (patriarchátus, fallo-
centrizmus), amelyet megkísérel aláásni.21 

A kötet eg)' másik, Nemi aláírások - Feminizmus a szerző halála után című tanul-
mányában22 Grosz azt a kérdést jár ja körül, hogy mi alapján mondhatjuk egy szö-
vegről, hogy feminista vagy női, miként lehet megkülönböztetni egy feminista 
szöveget egy patriarchális vagy fallocentrikus szövegtől. Sorra veszi a szerző neme, 
a szöveg tartalma, az olvasó neme és a szöveg stílusa kategóriákat, majd megállapít-
ja, hogy egyik alapján sem lehet világosan elkülöníteni a „női" és a „férfi" műve-
ket. A szöveg tartalma és stílusa kategóriákat ugyan már rég megkérdőjelezték az 
irodalomtudomány újabb irányzatai, az érvelés a saját rendszerén belül követke-
zetes: ellenpéldák sokaságával bizonyítja, hogy nincs kizárólagos női téma, a szer-
ző neme sem jelent semmit a szöveg feminizmusára nézve. A tanulmány végén a 
szerző „megoldja" a problémát és három pontban összefoglalja a feminista szöveg 
jellemzőit (a patriachális előfeltevések megkérdőjelezése például az egyik fontos 
elem). Ez viszont keveredik azzal a szemponttal, hogy milyen legyen egy jó feminis-
ta szöveg: „a feminista szövegnek nemcsak kritikusnak és rákérdezónek kell lennie 
az őt magát is irányító patriarchális normákkal szemben: segítenie kell - bármi 
módon - új és talán ismeretlen diszkurzív terek létrehozásában, melyekre talán 
még soha nem gondolt senki; új stílusok, elemzési és érvelési módok, új műfajok 
és formák létrehozásában, amelyek kétségbe vonják a szövegalkotás és -befo-
gadás szabályozásában jelenleg érvényes korlátokat és megszorításokat." A tanul-
mány legérdekesebb részének azt tartom, amikor a szerző elbizonytalanodik az 
általa feltett kérdés helyességében: „miért is akarjuk, miért is van arra szüksé-
günk, hogy világos választóvonallal elkülönítsük a feminista és a nem feminista 
szövegeket, mi a tétje ennek a megkülönböztetésnek?" Majd eljut a következte-
téshez: „talán érdemes volna azt a stratégiát választani, hogy bevalljuk, nincs vi-
lágos határvonal a feminista és a mainstream szövegek között." Az összeférhetet-
len dolgok egyidejű jelenléte mellett gyakran érvelő Grosz ebben az írásában 

2 0 Elizabeth G R O S Z : i. m. 2 9 0 . 
21 I. m. 274. 
2 2 Elizabeth G R O S Z : „Nemi aláírások - Feminizmus a szerző halála után." In SÉLLEI Nóra (szerk): i. m. 

212-232. 
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maga is ellentmondásba is keveredik. Mintha nem tudna beletörődni a bizonyta-
lansághoz vezető következtetéseibe, egy „másrészt pedig" fordulattal újra nekive-
selkedik a feminista és nem feminista szövegek elkülönítésének. 

Séllei Nóra fordít és szerkeszt. .Angol nyelvű szakirodalmat ültet át magyar 
nyelvre, illetve kísérletet tesz a nemek tudománya magyarországi megítélésének 
megváltoztatására: „Ennek a kötetnek az összeállításával éppen az volt a célom: 
ki akartam billenteni a feminista elméletet abból a pozícióból, ahová a magyar 
nyelvű irodalom- és kultúratudomány uralkodó diszkurzusai helyezik - leginkább 
a korai szövegekre alapozva, ha egyáltalán látókörükbe kerülnek ilyesféle szöve-
gek: e szerint a felfogás szerint a feminista irodalom- és kultúratudomány meg-
lehetősen dogmatikusnak, avíttnak és porosnak tűnik." A kötet e célját biztosan 
eléri, a tanulmányok együtt és külön-külön is, számba véve az általuk hivatkozott 
anyagot is, ékesen bizonyítják, hogy a nemek kérdését nem lehet elválasztani a 
modernséghez és a posztmodernhez kapcsolódó tudományos beszédformáktól. 
A feminista elmélet hazai helyzetéről szóló állítás talán hatásosabb lett volna, ha 
néhány konkrét hivatkozással alá van támasztva, hiszen pontosan tudnia kell az 
olvasónak, milyen szövegek képviselte állásponttól kíván elszakadni a szerkesztő, 
melyik is az „e felfogás". Hangsúlyozom, az állítással teljesen egyetértek, talán 
pontosan ez a kötet indíthat el szakmai párbeszédet a nemek tudománya és más 
iskolák között. Nem értek egyet azonban az „uralkodó diszkurzusok" szemszögéből 
elhangzott feminista kritikát ért bírálat megfogalmazásával, a jelzők kiválasztásá-
val és halmozásával. Tulajdonképpen az idézett mondat retorikában hordozott 
jelentéslehetőségei válthatnak ki némi ellenérzést. A szerző az „uralkodó diszkurzu-
sok" helyett, nem pedig azokat idézve mond ki a feminizmust igencsak hátrányosan 
illető minősítéseket. Fontos lenne itt pontos hivatkozást látni, hiszen a maszkulin 
jelöletlen és megfoghatatlan marad, a feminizmus ezzel szemben nagyon is konkrét, 
kézzel fogható és negatív előjelű.23 

A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel korszerű jegyzetet kínál a felsőoktatás 
és az érdeklődők számára. A kötet annak az angolszász feminista kritikai hagyo-
mánynak a folytatója, amely helyet követel a fennálló (patriarchális) diszkurzu-
sokban. Abban az értelemben is kultúrák közötti átlépési képvisel, hogy általában 
egy könyv bevezető vagy első tanulmánya szerepel benne. A belépés történik meg 
a kötetben, láthatóvá válik az út, amely a megismerés további lehetőségei, az angol-
szász feminista kultúra jellegzetes gondolatalakzatai felé vezet. Séllei Nóra köny-
ve így többet is hozhat létre, mint amire vállalkozik: nemcsak a magyar kultúra 
térképét formálhatja kedvezőbb képet alakítva ki a feminista kritikáról, hanem a 
további, más idegen nyelven hozzáférhető művek elolvasására is ösztönözhet. Az 
igen összetett, értelmezési láncolatokkal teletűzdelt szövegek kiváló fordításai fel-
hívják a figyelmet a nem lefordított részek jelentőségére is. 

Séllei Nóra ezzel a kérdéssel részletesen, számos konkrét példát idézve foglalkozik e recenzió írá-
sa után megjelent kötetében, különösen a „Hallgass a neve? - Avagy hátborzongató elszólások" cí-
mű fejezetben. S É L L E I Nóra: Mért félünk a farkastól. Feminista irodalomszemlélet itt és most. Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007. 113-140. 
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NŐK, AKIKET (ÚJRA)OLVASNI KELL! 
A MELLTARTÓÉGETÉSTŐL A SPERMAHÍMZÉSIG 

- Schuller Gabriella: Tükörképrombolók. A tekintet eltérítése a poszt/feminista színház-
ban és performanszokban. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006. 170 lap -

Schuller Gabriella könyvének vállalkozása több mint nagyszabású: a feminista 
performanszok játéktechnikáit kísérli meg áttekinteni a feminista pszichoanalízis 
elméleti hátterével. Ezzel látszólag a feminista performernők teljes tárházát, vala-
mint az elmélet kimerítő ismertetését ígéri. A feladat szinte lehetetlen, ismerve a 
feminizmus rizómaszerű túlburjánzásait, szerteágazásait, belső különbözőségeit. 
Rögtön felvetődik az a dilemmája, hogy mi kerülhet a feminista performanszok 
közé: a feminista intenciójú, a feministaként olvasható vagy a nők által kivitele-
zett előadások? 

Mégsem találunk többoldalas, számtalan alpontra tagolódó tartalomjegyzéket 
a cím után. A patriarchális társadalomban elnémított nő teóriáját ismertető hosz-
szú bevezetést követően az elmélet fő sarokpontjai, a tükör, a test és a nyelv jelölik 
a három fő fejezetet. A könyvet a kortárs magyar női performanszokról szóló ki-
tekintés zárja. A Tükörképrombolók nem akarja a kategóriák merev rubrikáiba zárni 
a performernőket, válogatása szubjektív (lehetne-e másmilyen?). Az elméleti irány-
zatok egyes gondolatai és a különböző korszakok egyes performanszai között ka-
nyarogva az olvasó lassan rájön, hogy ami először negatívumnak tűnt (nincs benne 
„minden" és a felosztás nem fedi le a területet „tökéletesen"), az valójában a könyv 
pozitívuma: hagyja beszélni az elemzett műveket (mind a leszbikus bár performan-
szait, mind Ladik Katalin esztetizált meztelen fotóit vagy Zsótér Sándor posztmo-
dern színházi előadásait), ahelyett, hogy polcokra préselve elnémítaná őket. 

A bevezető - főként Irigaray, Cixous, Kristeva és Butler gondolataira hivatkoz-
va - ismerteti a „feminista pszichoanalízis" teóriáját, mely a későbbiekben is az 
elemzések vezérfonala lesz. A hivatkozott nevekből látható, hogy a pszichoanali-
tikus irányultságú francia „női" elméletek és a magát inkább „feministának" ne-
vező angolszász irányzat együttes működtetése eredményezi a jelzős szerkezet 
használatát. A két irányzatot egyesítő elmélet röviden így foglalható össze: a nyelv 
a(z anyai) test elfojtásával alakulhat ki, a test közvetlen kapcsolatát felváltja a jelen-
lét-távollét oppozíción alapuló szimbolikus viszonyrendszer, melyet a „van fallosz, 
nincs fallosz" játéka szervez, s ezzel kezdetét veszi a kizáró kettősségek tükrös 
struktúrája. Az oppozíciópárok hierarchiájában a nyelv és az egységes szubjek-
tum kialakulását eredményező Ödipusz-komplexust sikeresen megoldani nem tu-
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dó nő alárendelődik az egységes férfiszubjektumnak, és folyamatosan hozzá ké-
pest, rajta keresztül határozódik meg. A fallosz körül játszódó pszichoanalitikus 
történetben a nőnek nincs helye, testlényként elfojtva és elnémítva egy olyan rend-
ben kénytelen részt venni, amely nem sajátja, ahol a férfiak által kreált reprezen-
tációkon keresztül mutatkozhat csak meg és kölcsönnyelven kénytelen beszélni. 
A nőkhöz tartozó klisék tehát csupán a nyelv ruhái egy a szimbolikus rendben ide-
gen testen, a „nőies" társadalmi nemi, nem pedig biológiai kategória. 

Erre az elnyomott helyzetre való reakció a feminizmus, melynek első hulláma 
esszencialista nőeszményt követve még hitt a „kilépési" lehetőségben, melyet olyan 
nyilvános akciókkal kísérelt meg megvalósítani, mint a hírhedt melltartóégetés. 
(Ezt a kérdést a könyv szerzője egyébként rögtön demisztifikálja is, emlékeztetve 
arra, hogy a polgári engedetlenkedők mindent égettek, csak épp melltartót nem, 
s így egy ironikus csavarral az „első" feminista tettről is kiderül, hogy az is csak 
- a nosztalgikus emlékezet szülte - konstrukció.) A második hullám az egységesítés 
helyett a nők közti (faji, etnikai, szexuális) különbségekre koncentrált, de a lesz-
bikus társulatok előadásainak „coming ouf'-témáiban is még mindig a látszat mö-
götti „igazi nő" eszméje formálódott meg. A posztstrukturalista elméletet elsajátít-
va a harmadik hullám - mellyel a könyv főtémaként foglalkozik - már nem gondolta, 
hogy a kép mögött megragadható volna valamiféle lényeg, hiszen ez a nyelvi 
rend az egyetlen, amelyben létezhetünk, reprezentációiból nem léphetünk ki. Az 
egyetlen lehetőség belülről bomlasztani, saját nyelvén mutatni fel visszásságait. 

Mivel a szubverzió a nő megmutatkozásával kapcsolatos, a feminizmus szinte 
kiprovokálja a színház/performansz témáját. Schuller hangsúlyozza, hogy mivel 
a tükör, a test és a nyelv a színháznak szintén fő területei közé tartoznak, ezért a 
színház különösen alkalmas terepet képez a femimista pszichoanalízis számára. 
Sőt - szűrheti le a performanszok sűrűjébe keveredett olvasó - , akár még ennél 
is továbbmehetünk, megkockáztatva, hogy a feminizmus csakis a performansz-
ban (a performativitásban) létezik. A teatralitás és a feminizmus összefonódása az 
elmélet olyan Schuller által használt metaforáiban is tetten érhető, mint a mimikri, 
a férfi-diskurzus túlzásig vitt (s ezzel kibillentő) imitálása (Irigaray), vagy a szin-
tén túlzásával szubverzív maszkviselés, mely a női szerepet játssza iróniába hajlóan 
túl (Doane). A feminizmus a belülről való felforgatás egyéb módszereit a poszt-
modern beszédmódtól kölcsönzi, melyekkel le lehet leplezni a nemi szerepek kul-
turális, pszichoanalitikus, szociális meghatározottságát, ideológiai konstrukcióinkat. 
Bár a könyv nem különíti el őket, a leleplezés/felmutatás/kitakarás ezen módoza-
taitól valamelyest eltérnek azok az eljárások, melyek mégiscsak megpróbálják ezt 
a néma testet valamiképp „beszéltetni". Ilyenek az egységes szubjektum sima bő-
rének sérülésével járó, undort keltő, abjekt megnyilvánulások (Kristeva); a szintén 
felnyitott karneváli test (Bahtyin); a normatív női szerepet megrázkódtató hisztéria 
(Cixous); a nyelvet nem értelemközpontúan, dadogón használó écriture féminine 
(Kristeva); a férfi kasztrációs félelmeit a nő fetisizált vagy megbüntetett látványával 
felkeltő, maszkulin vizuális élvezetet kibillentő, „visszanéző" női tekintet (Mulvey). 
Ezek nem annyira az értelem, mint inkább a testében/vei tapasztaló szubjektum 
(Merleau-Ponty) rellexióira apellálva keltenek zavart. A harmadik hullám perfor-
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manszait áttekintő fejezetekben az ismertetett játéktechnikák a szubverzió felso-
rolt lehetőségeit vegyesen használják. 

A történelmi előzmény, vagyis az első hullámos „sisterhood is power", illetve a 
leszbikus, etnikai, faji szempontú társulatok második hullámának áttekintése után 
az 1980-as évek performanszait a könyv három fejezetre tagolja. Mivel a tükör, 
a test és a nyelv szorosan egy gondolatkörhöz tartoznak (a test elfojtása által alakul 
ki a bináris oppozíciók tükrös struktúráját működtető nyelv), nem várhatjuk, hogy 
az egyes fejezetcímek az alattuk elemzett performanszokat mereven elhatárolják 
egymástól. Ugyanaz az elmélet hatja át mind a három részt, a különbség csak az, 
hogy az elméleti metaforák literális jelentései közül melyiket hangsúlyozzák inkább 
a performanszok: a „tükör" főként a nézői tekintetnek kitett színpadtechnikai 
megoldásokat, a „test" a testiséget a többinél hangsúlyozottabban használó per-
formanszokat, a „nyelv" pedig drámák elemzését takarja. 

A nőt eltárgyiasító maszkulin tekintet, illetve a nőt a férfi másikjaként pozício-
náló bináris modell megingatásáról szóló tükör-fejezetben az elméleti megközelí-
tés dominál. A felsorolt színjátszási technikákat egy-egy performanszleírás illuszt-
rálja. így festi alá például a Benjamin-féle dialektikus kép montázstechnikáját 
Peggy Show előadása, melyben az uralmat, hatalmat szimbolizáló amerikai kato-
nát játszó leszbikus előadónő perszonázsa és a szerep mögül erősen kikandikáló 
(szintén konstrukciókból álló) előadói személyiség közti törés jelenti a reflexióra 
késztető montázst. Szintén a színházon kívüli és az előadáson belüli szerepek meta-
használatára alapul a butch-femme duó, melyben az egyik előadó a „férfi" gender, 
a másik a „női" gender szerepét játssza. Schuller ide sorolja a tekintetet decentra-
lizáló feminin, de nem feminista előadásokat (Wilson, Foreman, Zsótér), valamint 
a hisztéria tematizálásával hiszterizáló drámákat is, mint például Ibsen szemfor-
gató, sóhajtozó, fulladozó nőszereplőkkel teli műveit, illetve az Alan's Wife című 
hisztérikus drámát. 

A test-fejezetbe a fallikus ökonómiát a meztelenséggel, az obszcenitással, az un-
dorral aláásó performernők kerülnek, ez alkalommal a teoretikus vizsgálódás ki-
indulópontjául (és nem illusztrálóiul) szolgálva. Schuller itt egy saját fogalmat is 
bevezet, undOrgroundnak nevezi „a meztelenséget kifejezetten az undorkeltés esz-
tétikájával kombinál[ó]" (69.) performanszokat. Annie Sprinkle ex-pornós méhnyak-
tükrös performansza során a nézők a színpadra járulva betekintést nyerhetnek a 
női test „igazságába" (kívül-belül szimulákrum). Ez a produkció egy hosszabb el-
mélkedésnek ad teret a színház határairól (meddig színház, honnan peep-show), 
főként Toril Moi és Shoshana Felman nézeteinek ismertetésével. A meztelen tes-
tét különféle anyagokkal beszennyező Karen Finley munkái kapcsán Schuller a 
női test mint politikai tett, illetve az abjekt mint kulturális jelenség kérdéseit vizs-
gálja. (Eszerint abjekt bármilyen határokkal rendelkező rendszer megbontása, úgy, 
mint a nyugati társadalom burkát felsértő homoszexualitás, AIDS, öregek.. .) . 
A saját testét a művészettörténet ikonikus nőalakjai mintájára átszabató Orlan a 
szépségeszmények kiforgatásával a test reprezentációs gyakorlataira hívja fel a fi-
gyelmet. A testre írt narratívákról, a faji identitás (téves) testhez kötéséről szól-
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nak Adrian Piper szürke tapasztalatát tematizáló performanszai: világos bórével ál-
talában fehérnek nézik, holott vérvonala szerint fekete bőrű. 

A nyelv-fejezet főként az écriture féminine gondolatát jár ja körül olyan drámák 
elemzésén keresztül, melyeknek szövegét az értelemre törekvés helyett gyakran a 
szavak hangalaki közei-állása (Churchill: Az iglic), a kihagyás, az ismétlés, a hiányos 
szintaxis, a vokalizáció (Kane: Megtisztulva), a hisztérikus beszédmódra jellemző 
szaggatottság, hézagosság (Cixous: Dóra portréja) szervezi. A nyelv ilyen jellem-
zőkkel bíró szemiotikus működésmódja - Kristeva elmélete szerint - aláássa a nyelv 
értelemközvetítő, racionális, azaz szimbolikus működését. A fragmentáltság, a nar-
ratív rend megzavarása nemcsak a logocentrikus nyelvhasználatra, de a színházi 
keretre is, a néző befogadói magatartására is ráirányítják a figyelmet. 

A „Könyvkívület" magyar performernők munkáit elemzi. A testének media-
tizálásával (hang és test technika általi szétválasztásával) kísérletező, vagy az arcát 
üveglappal eltorzító, abjekt testű Ladik Katalin alkotásait, valamint olyan önélet-
rajzi performanszokat, mint például a magyar-arab származású El-Hasszan Róza 
véradó akciója. Ez utóbbinak az értelmezésében nagy szerep jut a performansz be-
mutatás-történetének (a Ludwig Múzeum visszatáncolásától a svájci vöröskeresz-
tig), mely egyben a színház és a politikai tett határára tereli a figyelmet, hiszen az 
Adomány című akció Jasszer Arafat WTC-merényletet követő médiatettét parafra-
zeálta. Schuller a magánszféra-közszféra, a családanya-művésznő kettős női szerep 
szempontjából elemzi Reischl Szilvia a lakásába állított videokamerával készült 
performanszát, melynek egyenes közvetítését az átellenben lévő műteremben fi-
gyelhette a közönség. 

A performanszok tárháza ennél sokkal bővebb, itt csak pár szignifikáns példát 
igyekeztem kiragadni. A laza szerkesztés megengedi, hogy a tükör-fejezetben is szó 
essen drámákról, vagy, hogy a drámás részben kerüljön bemutatásra a cross-gen-
dering játéktechnikája (szerep és színész nemi különbözése), amely a test-fejezet 
butch-femme duóival teremt rokonságot. A fejezetek átjárhatóak egymás közt, a ka-
tegóriákhoz mereven nem kötött performanszok szabadjára eresztve, „maguktól" 
kezdenek el egymással dialogizálni. „Maguktól", vagyis az egyéni olvasatok asszo-
ciációinak nagy teret hagyva. A tudományoskodó elrendezés hiánya az olvasónak 
nagy interpretációs szabadságot biztosít, aki a fejét ide-oda kapkodva egy idő 
után észreveszi, hogy „mozog" a könyv. Jelen olvasói helyzetemből például feltű-
nik, hogy bár Adrian Piper és El-Hasszan Róza külön fejezetben vannak említve, 
a kettős vérvonal mégis összehozza őket, miáltal az utóbbi az előbbi szürke tapasz-
talata, az előbbi az utóbbi politikai teste felől olvasható újra. Ladik üveglapon eltor-
zított, abjekt arca a könyv végéről Orlan átplasztikáztatott, szarvacskás arca mellé 
úszik. A drámáknál fejtegetett écriture féminine Orlan hímzős projektjének adhat 
gazdag értelmezői lehetőséget: a kelengyéjének szánt vásznat szexuális kicsapon-
gásaira használó Orlan kihímezte a lepedőn esett spermafoltokat. A társadalmi 
nemi szerepeket vizsgáló performanszok között felsorolt mű Schullernál az uta-
lás szintjén marad. A gyakran emlegetett (női) írás metafora és a szintén gyakran 
előkerülő irónia szemszögéből azonban Orlan alkotása továbbgondolható, és a 
férfi írást „fölülíró" női írás palimpszesztjeként (s ezzel par excellence feminista 
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gesztusként) is olvasható. Orlan fölülíró gesztusában paradox módon felcserélő-
dik a férfihoz kapcsolódó szimbolikus jelölés és a nőihez tartozó testnyelv: a fallo-
gocentrikus rend központi szimbóluma, a „fallosz" (melynek szimbolikus jellege 
a nyelvi struktúra alapmodellje) visszatér a testébe (sperma-írás), a női írás (écriture 
féminine) viszont egy női klisé által történik meg (hímzés). Az utóbbi mozzanat 
mellesleg a montázsként kimozdított képet (kelengye + házasság előtti parázna-
ság) egy dekonstrukciós aktussal egyben vissza is mozdítja (hiszen a kelengyét való-
ban hímzésre szánták). 

Schuller a széles körből válogatott művek mellett egy-egy feminista gondolkodó 
interpretációját is ismerteti, néhol értelmezések egész láncolatát felvonultatva. 
Ezeket hol pusztán összefoglalja, hol vitatkozik is velük. Az eleve heterogén perfor-
mansz-válogatást rendkívül sokféle gondolat övezi, ám ezek nem kizárólag a femi-
nizmussal kapcsolatosak. Színházelméleti kérdések merülnek fel a reprezentációs 
formák határairól (hol a határ a színház és a peep-show között Annie Sprinkle-
nél, illetve a művészet és a politikai megnyilvánulás között El-Hasszan Rózánál), 
a média teatralitásáról (a WTC-merényletet követő véradás mint „a hazáért való 
vérontás" materializálódott metaforája a könyv egyik legérdekesebb interpretáció-
ja, melyre egy lábjegyzetben kerül sor), vissza-visszatérőn az irónia működésmód-
járól, a drag (az ellenkező nem ruháiba öltözés) nem feminista formáiról stb. 

A gondolatok ezen heterogenitása a performanszok sokszínűsége mellett a fe-
minista elmélet azon sajátosságából is fakadhat, hogy eleve kölcsön-diszkurzusokból 
(dekonstrukció, posztstrukturalizmus, pszichoalanízis stb.) táplálkozik (amivel 
egyébként eleget tesz elméleti feltevésének, miszerint a nő a patriarchális rend 
megnyilvánulási formáin keresztül mutatkozhat csak meg). Mivel az ideológia is 
sokféle lehet (az esszencialista nőfelfogástól a társadalmi nemi reprezentációból 
való kilépési lehetetlenség gondolatán keresztül a szubverziót lehetővé tevő abjekt 
testig), és mivel a könyv ezekből vegyesen válogat, nem meglepő, hogy az egyik 
elemzett mű szemszögéből a másik nem feltétlen tűnik „feministának". így pél-
dául nem feltétlen tűnhet annak Schuller pszichoanalitikus elemzése Kane drá-
májáról a fallikus freudi elméletet hátrahagyni igyekvő irányzatok szempontjából. 
Schuller maga is hezitál, amikor Ladik esztétizált meztelen fotóit készül bevezet-
ni a feminista alkotások közé. De akár Kristeva domináns jelenléte is kérdéses le-
het azon feminista gondolkodók szempontjából, akik az anyaságot nem tartják a 
nő elsődleges identitásmeghatározó tényezőjének. A „női" és a „feminista" közti 
határt Schuller a hisztéria „kétes politikai hatékonyságáról" vagy az önéletrajzi 
performanszok etikai és nem ismeretelméleti prosopopeiájáról szóló fejtegetései-
vel elméleti szinten is problematizálja. 

A performansz témája a színház további elméleti területeit kapcsolja mindeh-
hez, és az egyes előadói vállakózásokat hol Artaud, hol Brecht, hol a kísérleti, hol 
a posztmodern színház területéhez köti. Schuller itt főként Erika Lischer-Lichte, 
Patrice Pavis és a „magyar iskola", Kékesi Kun Árpád, Jákfalvi Magdolna teóriáit 
mozgatja. Eszerint a feminista performanszok (a posztmodern színház forma-
nyelvét követve) a nézői szubjektumpozíció kibillentését a színházi keretre való 
reflexióval, a színész-szerep kettősségének kitakarásával, a szerzői utasítás főszö-
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vegbe emelésével, valamint a fragmentáltság, a kihagyás, az ismétlés retorikai fo-
gásaival, a lineáris egységet megbontó narratívával érik el. Ezek az eszközök a szín-
padi zárt világ fiktivitásának, az egységes én illuzórikusságának leleplezését szol-
gálják és az azonosulás kibillentésével a befogadói prekoncepcióira irányítják a 
figyelmet. A tekintet megzavarásának szubverzív játéktechnikáinál említett, a nem 
centrálperspektivikus látvány uralhatatlanságán alapuló, szubjektum/objektum 
dichotómiát feloldó előadások pedig a színház dekonstrukciós működését teszik 
lehetővé. 

Kérdés, hogy ezeken a posztmodern, illetve dekonstrukciós színházi formákon 
felül van-e valami sajátos jellemzője az elemzett alkotásoknak, van-e a feminista 
performanszoknak saját retorikája? A női meta-tematika lenne ez a megkülön-
böztető jegy, vagyis a színházon kívüli társadalmi nemek konstrukciójának kibil-
lentéssel bee melt témája? Vagy az különbözteti meg őket a többi performansztól, 
hogy női előadókról van szó? Bár minden bizonnyal biológiailag is nőnemű elő-
adók szerepelnek többségben a könyvben, mégis bekerül egy-két férfielőadó is 
(Wilson, Zsótér), ami már elég ahhoz, hogy lehetővé tegye a sor folytatását (az abjekt 
testek kapcsán például Gergye Krisztián juthat eszünkbe, a magyar kontextusból). 
Vagy maga a posztmodern/dekonstrukciós színház(/beszédmód) veszi fel a „női" 
jelzőt a feminista elméletek kontextusában (és lesz ezzel szemben „férfi" a polgá-
ri realista színház)? 

A Tükörképrombolók nem kísérel meg végleges választ adni ezekre a kérdések-
re, nyitva hagyja „(a n)Ő? Ki az az ó?"1 kérdését. A női performerek és elméletek 
olyan tárházát kínálva, ahol az egyik törlésjel alá helyezi a másikat, ahol minden 
egyes performansz külön definíciót írhatna elő, maga is heterogén, polifon, „női" 
szöveget alkot. Meztelen testek kavarognak előttünk, az identitás faji meghatáro-
zottságára rákérdező Sacred Naked Nature Girls Benetton-reklámot idéző színes 
testei, Ladik természetbe olvadó meztelen teste az első hullámosnak nevezett fo-
tókon, a magát méhnyaka láthatóságáig kitáró Sprinkle, a saját meztelen testé-
nek fotójába burkolózó Orlan; feltárul a szülés aktusát egyszerre imitáló 3000 nő 
panorámaképe, illetve az egyik oldalról kurva, másik oldalról szűz perszonázs kar-
neváli látványa (Annie Sprinkle, Orlan, Madonna); ránk tekint Orlan nem embe-
rire plasztikázott és Ladik üveggel elnyomott, tükörrel megduplázott, kísérteties 
arca. Ha nehéz is megállapítani, mi bennük a közös, az talán elmondható, hogy 
mindannyian olyan jelhálózattá alakítják a testüket, mely intenzív olvasásra késztet. 
A Tükörképrombolók karneváli kavalkádjával az olvasás - méghozzá az interpretá-
ciós szabadságot jelentő újraolvasás - élvezetét nyújtja, amiben a könyv „puha" 
struktúrája is segítségünkre van azzal, hogy nem köti le vizsgálata tárgyát merev 
kategóriák mentén, és nem írja elő szigorúan a lineáris olvasást (lásd a különbö-
ző fejezetekbe kerülő performanszok, illetve elméletek összetekintése, vagy ép-

1 Shoshana FELMAN: „A nők és az őrültség." Fordította H Ó D O S Y Annamária. In Testes Könyv II. Szerkesz-
tette Kiss Attila Atilla-KovÁcs Sándor s.k.-OnoRics Ferenc. Ictus és JATE Irodalomelméleti Csoport, 
Szeged, 1997. 381-t06„ 394. 
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pen összemordulása). Nyitott könyv (a metafora nem köznapi értelmében), mely 
„(a n)Ő? Ki az az ő?" kérdését számtalan módon felvető performanszok leírásá-
val és gondolati felvetéseivel interpretációs lehetőségek gazdag táptalaját nyújtja, 
Schuller (Ladik performanszait jellemező) szavaival: „elemei csak lazán kapcso-
lódnak egymáshoz, éppen ezért meglehetősen tág teret hagynak a befogadónak 
arra, hogy pontosan hogyan rendezi sorba és vonatkoztatja egymásra (egyáltalán 
egymásra vonatkoztatja-e) azokat, illetve milyen értelmezői keretben interpretál-
ja a látottakat, hallottakat" (132-133.). S ezzel a könyv - bár címében megidézi a 
Baudrillard elemezte képrombolók szorongását (akik látszólag azért pusztítják az 
ikonokat, mert a transzcendencia nem ábrázolható, valójában pedig azért, mert 
tettükkel azt az igazságot próbálják leplezni, hogy nincs semmi a kép mögött) 
mégsem annyira a női jelölő mögötti űrről, mint inkább e jelölő kimeríthetetlen 
olvashatóságában lelhető élvezetről tanúskodik. 
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