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Nekrológ 

BODNÁR GYÖRGY (1927-2008) 

Hosszú betegség után múlt év novemberében hunyt el Bodnár György. Szenve-
dései nem törték meg alkotókedvét, élete utolsó hetéig dolgozott, beteljesítésre 
váró terveiről beszélt. 

Egyszerű családban született. Édesapja vasúti pályaőr volt. Korán megmutat-
kozó tehetségét hamar felismerték, így felvételt nyert az Eötvös Kollégiumba. 
Magyar-angol szakon végzett. Révai József titkárságára került, innen delegálták 
a Társadalmi Szemle kulturális rovatának élére, majd az llj Hang felelős szerkesztő-
jeként szerkesztőtársával, Simon Istvánnal komoly érdemeket szerzett az irodalom 
valós értékrendjének visszaállításában. 

Az 1956-os forradalmat követően 1957-ben a Magvető Kiadó irodalmi vezetője-
ként tevékenykedett; néhány hónap eltelte után került az Irodalomtörténeti Inté-
zet 20. századi osztályára, melynek 1969-től vezetője lett. Kitűnő érzékkel fedezte 
fel a tehetséget, nagyszerű menedzsere lett a fiataloknak. Az általa felvettek kö-
zül jó néhányan az irodalomtudomány elismert művelői. Fontos feladatának 
érezte a jó irodalom népszerűsítését: rendszeresen szemlézte az értékes műveket, 
tanulmányokat írt kedves íróiról, évekig a Rádió irodalmi törekvéseit segítette bírá-
latával és ismertetéseivel. Kritikáinak és tanulmányainak gyűjteménye, a Törvény-
keresők 1976-ban jelent meg. Elsősorban a 19. és 20. század esszé- és prózairodal-
mával foglalkozott, a kor regényeinek és elbeszéléseinek paradigmaváltásáról írta 
tanulmányait. Utolsó évéig foglalkoztatta Kaffka Margit. Már A „mese" lélekvándor-
lása (1988) című könyvében megfogalmazta az írónőről nem sokkal halála előtt 
megjelent nagy monográfiája legfontosabb elemeit, melyek prózakutatásának 
nem halványuló eredményei. Ugyancsak évtizedeken át írt Juhász Ferencről ta-
nulmányokat, bírálatokat, a költőről kiadott két könyvének részleteit és alapve-
tését. E két nagy munkája után monográfiát tervezett a 20. századi magyar esszé-
ről, erre azonban már nem adatott lehetősége. 

Működése során bátran, a felsőbbséggel is szemben állva védelmezte az Inté-
zetet, amelynek 1984-től igazgatóhelyettese, 1992-től nyugdíjba vonulásáig igaz-
gatója volt. A Literatura főszerkesztőjeként szerepet vállalt az irodalomtudományi 
gondolkodás megújításában. 



4 Rónav László 

Különféle tisztségeket töltött be az akadémiai bizottságokban. 1971-ben kan-
didátusi, 1987-ben nagydoktori címet szerzett. József Attila- és Illés Endre-díjban 
részesült (1976; 1990), 2007-ben pedig Széchenyi-díjat kapott. Nyugdíjba vonulá-
sa után a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemen a Bölcsészettudományi 
Kar egyetemi tanáraként, majd professzor emeritusaként működött. Közszeretet-
nek örvendő, népszerű előadó és szemináriumvezető volt, a nevelést is hivatásának 
tekintette. Tanítványai közül többen is megszerezték a PhD címet, s az irodalom-
tudomány utánpótlásának ígéretes tagjai lettek. Két héttel halála előtt még meg-
tartotta óráit, ez is jelzi, mennyire szívügyének tekintette egyetemi tevékenységét. 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete saját halottjának tekintette. Temetésén 
az Intézet nevében Szörényi László igazgató, barátai közül Juhász Ferenc, Pomo-
gáts Béla és Rónay László búcsúztatták. Sipos Lajos, a Pázmány Péter Katolikus 
lüdományegyetem, Röder Edit pedig a Füst Milán Alapítvány képviseletében be-
szélt koporsójánál. 

A búcsúztatók közül Rónay Lászlóét idézzük. 

Bodnár György nem hah meg! Gyurikaként itt maradt közöttünk. Erezzük kéz-
melegét, halljuk a hangját, látjuk, amint várakozó mosollyal tekint ránk. 

Figyel, vajon kamatoztatjuk-e, amit tőle kaptunk ajándékba, amikor együtt 
dolgoztunk, s amikor derűs órákat tölthettünk vele baráti társaságban. 

Mit is kaptunk tőle? Mivel kell hűségesen sáfárkodnunk életünk további részében? 
Az igazmondás gyakran kockázatos kötelességét. Sokszor származott hátránya 

abból, hogy igazat szólt, de rendületlenül kimondta lelke sugallatát. 
A ráhagyatkozás, a bizalom felemelő érzését. Bízott bennünk, mi pedig fenn-

tartás nélkül bízhattunk benne. 
Gyermeki derűt. Azt a tisztaságot, hazugságok nélküli létmódot, amely csak a 

tisztaszívűeknek adatik meg. 
A szív békességét, az irigység és féltékenység nélküli magatartást. 
És mindenekfelett a szeretetet, amelyet felénk árasztott, s amelyet most Editke 

sugároz ránk. 
Gyurika - bocsánat, hogy e pillanatban is így nevezem - tudós volt: nyitott, 

készséges az új befogadására. Mindenekelőtt azonban ember volt, s mint tapasz-
taljuk, ebben a cudar világban igaz embernek lenni a legnehezebb. О az volt. 

A sors néha próbára tesz bennünket. Most úgy érzem, másodszor veszítettem el 
apámat. „László gyermekem"-nek nevezett, vagy „Laciká"-nak, mint hajdan a szüleim. 

Ám jól tudjuk, a szüleinket sosem veszítjük el. Ott élnek mozdulatainkban, sza-
bályozzák gondolatainkat, néha fejüket csóválják: „Ejnye, ejnye!", s ilyenkor érez-
zük, másként kell nekivágni. 

Szólítlak, Gyurika! Ne men j el, maradj itt velünk! Élj tovább öregedő szívünk-
ben, amíg a Jóisten engedi, hogy éljünk, s meg ne haljunk! 

Akkor majd odafönt folytatjuk a beszélgetést, amelyet szájtátva figyelnek az 
angyalok. 



KERÉNYI-GYÁSZBESZÉD 

2008. december 1. 

Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló közösség! Barátomtól, kor- és évfolyam-
társamtól, kollégámtól kell búcsúznom. Egy nagy tudóstól. Nem csupán a magam 
és az Irodalomtudományi Intézet nevében, hanem - az igazgatónő, Csorba Csilla 
külföldi tartózkodása miatt, az őtőle érkezett felkérésre a mi intézményünkkel 
olyan rokon Petőfi Irodalmi Múzeum nevében is. Hiszen az 1944. március 7-én 
született Kerényi Ferenc, miután 1968-ban elvégezte a budapesti egyetem bölcsész-
karán folytatott tanulmányait és nyolc évig középiskolai tanárként dolgozott, öt 
évig, 1976-1981 között a Petőfi Irodalmi Múzeumban vezette a Közművelődési 
Osztályt, továbbá országos múzeumi szakfelügyelőként az egész ország területén 
felelt az irodalmi emlékhelyek fenntartásáért és színvonalas működtetéséért. Ké-
sőbb ehhez a munkájához kapcsolódott az az igen kiterjedt tevékenység, amelyet 
hosszú évekig végzett a Magyar Történettudományi Társaság élén, utoljára alelnö-
keként. Kiállításszervezőként felejthetetlen volt Őszi utazások című nagy kiállítása 
Krúdyról 1978-ban, amelyről immár visszatekintve elmondható, hogy megújítot-
ta az irodalmi muzeológia módszerét újszerű látványok révén, a multimediális 
hatásokat először használva, hang- és fényeffektusaikkal. Ma is mindenki megte-
kintheti a 2000-ben nyílt, által rendezett állandó Petőfi-kiállítást, amely igen nagy 
benyomást kelt minden hazai és külföldi látogatóban, eszmei módon egyesítve a 
tudományos pedagógiai és kultikus funkciókat. О tervezte az Erdélyben, Fehér-
egyházán berendezett új Petőfi-emlékházat is, amelynek felavatását már nem érhet-
te meg. Kiskőrös, Csesztve, Kufstein, csak néhányat szeretnék kiemelni rengeteg 
magyarországi és külföldi irodalmi muzeológiai installációja közül. Hogy Madách 
és Petőfi földi vándorútját olyan bensőséggel tudjuk végigkövetni irodalmi zarán-
doklatainkban, az nagyon nagy részben az ő fáradhatatlan és találékony munkássá-
gának köszönhető. S végül: ki kell emelnünk, hogy kutatóként is, a Petőfi-kritikai 
kiadás és az összegző monografikus életrajz és pályakép írásakor mindig eredmé-
nyesen használta a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárát is, sok-sok, a textológiá-
ban nélkülözhetetlen filológiai adat kincsestárát. Tudását mindig szívesen meg-
osztotta a többi kutatóval. 

Életútjának következő állomáshelye a Magyar Színházi Intézet lett; miután meg-
vált onnan, 1992-től három évvel ezelőttig, nyugdíjba vonulásáig Intézetünk raun-
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katársaként dolgozott, illetve másodállásban, egy ideig a Széchenyi Professzori 
Ösztöndíj által is támogatottan, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, mai nevén 
Egyetemen tanított. Színháztörténeti és tanári működésének méltatását a szak-
mailag illetékesekre hagyván, akadémiai intézeti munkájáról szólván, ki kell emel-
ni először is azt, hogy az Intézet alapítása óta alapvető szerepet játszó Vörösmarty-, 
Petőfi- és Madách-kutatásokba kapcsolódott be, olyan tudományos nemzedékváltás 
idején, amikor nélkülözhetetlen volt, hogy félbemaradt kritikai szövegkiadások 
és életrajzok folytatódjanak, illetve befejeződjenek. így, amikor Kiss József halála 
után elárvult a Petőfi-kiadás, ő folytatta, először sorozatszerkesztőként, a hátraha-
gyott, elődei által kidolgozott, illetve kollégái által írt anyag egybeszerkesztésével: 
ez a munka a Költemények 3. kötetét segítette tizennégy év szünet után megjelenés-
hez, majd a 4. és 5. kötetet már egymaga rendezte sajtó alá. Szinte élete utolsó 
pillanatáig dolgozott az 1848-as és 1849-es év anyagait tartalmazó 6. köteten; 
a Nemzeti dal óriási jegyzetapparátusát már elkészítette és éppen a néhány bi-
zonytalan keltezetű verset vette elő 1848. február végétől-március elejétől, ami-
kor elragadta a halál. Klasszikus irodalmunk textológus kutatóinak kötelessége 
most, hogy átvegyék és befejezzék az irgalmatlan végzet által félbehagyatott mun-
kát. Hasonlóképpen, évtizedek óta kezdett fontos korpuszt juttatott a sikeres be-
fejezés közelébe, miután Horváth Károly halála után folytatva Vörösmarty Mihály 
összes műveinek kritikai kiadását, nem rajta és munkatársain, hanem az anyagi 
támogatás elmaradásán műlott, hogy a sorozat névmutató- és index-kötetei híján 
ma is még kiegészítésre vár. 

Igen régi tudományos adósságot törlesztett páratlan vállalkozásával, Az ember 
tragédiája szinoptikus kritikai kiadásával, amelyhez igénybe vette Wallrab József 
írásszakértő segítségét is. Végleg tisztázta az Arany János javításai miatt keletke-
zett vitákat, új, teljesen megbízható szöveget nyújtva pedig véget vetett a teljesen 
elvadult szövegromlásnak, amely a remekmű írott és előadott változatait is veszé-
lyeztette, emellett pedig bámulatos jegyzetapparátusából minden elődjénél köze-
lebb engedi az olvasót Madách szellemi műhelyének titkaiba. 

Rengeteg részlettanulmány, forrásközlés és elemzés után a főműnek minden-
képpen az idén tavasszal megjelent Petőfi Sándor élete és költészete című monográfiát 
tarthatjuk. Sajnos, kritikai visszhangja még nincs, de biztos vagyok abban, hogy 
igen sokáig nélkülözhetetlen alapműve lesz minden Petőfi-kutatónak és -olvasónak. 
Tudománytörténeti jelentőségét abban látom, hogy a módszertani meghaladottság 
jelenlegi korszakát elfogultság nélkül, mindent, régit és újat mérlegelve és helyé-
re téve, tudott egyszerre új, hiteles biográfiát kínálni és egyúttal újszerű költői pe-
riodizációt teremtve, új összképet kialakítani Petőfi egész életművéről, ráadásul 
végleg lezárva az ideológiai megfontolásokból kiinduló Petőfi-megközelítések 
több évtizedes korszakát. Olyan életrajz ez, amely méltó arra, hogy folyamatosan 
együtt lapozzák az életművet újra meg újra birtokba vevő olvasók Petőfi szövegei-
vel. (Ezt egyébként Kerényi Ferenc önmaga ajánlotta a teljességre törekvő olvasó-
nak 1998-as Petőfi-életrajzában, minden életrajzi műre utalva, a záró könyvésze-
ti jegyzék bevezetésében.) Petőfi-életrajzot írni „érdem" volt akkor, szerényen és 
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kifejezve a minden kutatót elfogó szorongást egy-egy nagy vállalkozás előtt, ezt 
az „érdemet" e „rnagnum opusában" fényesen bizonyította. 

Valódi érdemekre törekedett mindig, a jól végzett munka gyümölcseire. Sosem 
érdekelték a címek, a kitüntetések. Sajnálta az időt még az utánuk való szaladgá-
lásra is. Ismertem őt és tiszteltem akkor is, mikor középiskolai tanárként részt vett 
a 19. századi osztály munkájában, Lukácsy Sándor vezetése alatt, később megta-
nultam azt is, hogy minden körülmények között számíthatok pontos, okos, pre-
cíz és határidőre szállított munkájára, amikor a Matúra Klasszikusok sorozatához 
közölhettem Madách-, Petőfi-, Arany-, Vörösmarty-kommentárjait. Jó barátként 
és kollégaként vehettünk részt hazai és külföldi konferenciákon, Varsóban például, 
ahol ugyanúgy nem érte be csak a szerepléssel, mint máshol sem, késztetésére és 
ösztönzésére jelent meg, e konferencia szülötteként az első lengyel nyelvű Vörös-
marty-válogatás. Legemlékezetesebbek viszont a kiskőrösi Petőfi-szilveszterek, 
ahol nemcsak kedvességét és tudását élvezhettem, hanem fergeteges humorát is 
akár a beszélgetésekben, akár parodisztikus alkalmi iskolai színjátékaiban. És felejt-
hetetlenek a Petőfi, majd a Katolikus Rádió hullámhosszán a minden szilvesz-
ter kor-új évkor hosszú évekig folytatott beszélgetések Gózon Ákos Petőfi-Kávéház 
című műsorában, ahol magától értetődővé vált múlt és jelen, élet és kutatás elvá-
laszthatatlansága, nemcsak a Petőfi-kutatás és -értelmezés tükrében, hanem azon 
visszatekintések révén, amelyekben beszámoltunk egymásnak előző évi Petőfivel 
kapcsolatos élményeinkről. Az is kiderült, hog)' minket összekötő, „soha el nem 
múló, örök „barátságunk" (egy könyvdedikációjából idézek) „igazi alapja széle-
sebb, mint az ismeretség, az életkor, a munka által teremtett kötelék: szélesebb és 
mélyebb, mert benne van a magyar múlt és az irodalom iránti szeretet". 

És most? A szív sebeit kötözgethetjük. Isten veled, drága Feri! 
S talán Arannyal mi is elmondhatjuk: 

Nincs végezve itt még a cikk, 
Folytatása következik: 
Én-Uram, légy én szerkesztőm, 
Új folyamban újrakezdőm. 

(Epitáfium) 

Szörényi IMSZIÓ 





Tanulmány 

Tengelyi László 

TÖRTÉNELMI TAPASZTALAT ÉS TÖRTÉNELEMKUTATÁS 
RICCEUR FELFOGÁSÁBAN 

Ha visszatekintünk a magunk mögött hagyott évszázadra, nem csupán egyes tör-
ténelmi és politikai kérdésekkel szembesülünk - bármilyen nagy horderejűek le-
gyenek is egyébként ezek - , hanem azzal az átfogóbb kérdéssel is, bog)' miért és 
miként került válságba e század második felében a történelem értelmébe vetett 
hit. Erre a tényre önmagukban véve a múlt század legnagyobb szörnyűségei sem 
szolgálnak teljes magyarázattal. Feltehetőleg minden történelmi korszakban rá-
bukkanhatunk - olyan kifejezéssel élve, amellyel Kant a francia forradalom leg-
borzalmasabb eseményeire utalt - éppen elég „rémtettre" ahhoz, hogy elveszít-
sük a történelem értelmébe vetett hitünket. A XX. század példátlan rémtetteit 
azonban jelentős részben olyan történelmi mozgalmak hívei követték el, amelyek 
- maguk is a történeti gondolkodástól vezéreltetve - tudatosan igyekeztek a tör-
ténelemnek - így vagy amúgy - értelmet adni. Érthető ezért, ha e mozgalmak 
dicstelen sorsa megrendítette a történelem értelméről kialakult korábbi meggyő-
ződéseket. 

E helyzet láttán mi sem volna egyszerűbb, mint a történelem értelmére vonat-
kozó kérdést Kari Löwithtel „parttalannak" nyilvánítani és kirekeszteni a tudomá-
nyos vizsgálódások köréből. Ajelek szerint erre biztat Jean-Frangois Lyotard is, aki 
búcsút mond a modernitás „nagy elbeszéléseinek". 

Történeti érvek is arra indítanak bennünket, hogy hagyjunk fel a történelem 
értelmének keresésével. Mint ismeretes, a történelem fogalmát csupán a XVIII. 
század utolsó negyede ruházza fel egy átfogó és egységes folyamat jelentésével; 
tehát csak ettől kezdve lehet egyáltalán szó a történelem mint összfolyamat értel-
méről. De ha azokat a nagy történetfilozófiákat tekintjük, amelyek ebben az idő-
ben keletkeztek, könnyen az a benyomásunk támadhat, hogy ilyesfajta értelem-
ről beszélni kezdettől fogva csalóka dolog volt. 

Emlékezet, történelem, felejtés című munkájában Ricoeur ezekkel a nehezen leküzd-
hető kételyekkel igyekszik szembeszállni. Ebben a műben évtizedekkel korábban 
megkezdett kutatásait több szálon is folytatja, sőt, megkísérli e kutatások össze-
foglaló szintézisét is kimunkálni. E szintézissel ugyanakkor külön feladatra is vál-
lalkozik. Olyan feladatról van szó, amelyet a legpontosabban Nietzschét idéző 
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szavakkal fejezhetünk ki: a mű tétje nem egyéb, mint bogy a történelmet az élet szol-
gálatába állítsuk. 

A következőkben főképp azt igyekszünk majd tisztázni, hogy miként határoz-
za meg Ricceur közelebbről ezt a feladatot, és hogyan próbál megbirkózni vele. 
Valamelyest érzékeltetnünk kell azonban azt a tényt is, hogy szerzőnk az ismere-
tek egész sorát mozgósítja feladatának megoldása érdekében. A gondolatmenet 
felépítésében olyan filozófusok játsszák a főszerepet, mint Husserl és Heidegger. 
A legkevésbé sem meglepő, hogy Ricoeur Freudra ugyancsak erőteljesen támasz-
kodik, hiszen a hatvanas évek közepe táján a filozófia művelői közül elsőként ő 
tett közzé Freudról elemző munkát. Az azonban már szokatlanabb, hogy Bergson 
filozófiája - amelyet egyébként az utóbbi évtizedekben főként Gilles Deleuze he-
lyezett új megvilágításba - az emlékezet és a felejtés értelmezése során szintén ki-
emelt jelentőséget kap. Egyenesen bámulatra méltó viszont, hogy milyen súllyal 
tudja felhasználni Ricceur a maga filozófiai meggondolásaiban olyan történészek 
munkáit, mint Marc Bloch és Fernand Braudel, Michel de Certeau vagy Carlo 
Ginsburg. Igaz, ezen a területen is évtizedeken át folytatott előmunkálatokra tá-
maszkodhat. Mint szellemi önéletrajzában megjegyzi, a történelem problémája a 
legkorábbi időktől fogva foglalkoztatta.1 Erről az érdeklődésről már az ötvenes 
évek közepén tanulmányok egész sora tanúskodik.2 A történeti megismerés és a 
történelmi ábrázolásmód alapkérdéseivel Ricceur részletesen foglalkozik Idő és el-
beszélés című művében is.3 Már ebben a munkában is többször bocsátkozik vitába 
történészekkel. Amint ismeretes, az Idő és elbeszélés egyik legfigyelemreméltóbb 
elemzése Fernand Braudelnekzl Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korá-
ban című munkájára4 vonatkozik, amelyet gyakran tekintenek az AnnalesÁskobd 
kiáltványának. Az Emlékezet, történelem, felejtés-ben a történészekkel folytatott pár-
beszéd még nagyobb teret követel magának, és a tudományos történelemkutatás 
alapelemeinek kifejtése ugyancsak nagy súllyal esik a latba. Bármilyen szűkösek 
is azok a keretek, amelyek itt rendelkezésünkre állnak, a következőkben legalább-
is érzékeltetnünk kell valamit abból a gazdagságból, amely a művet e tekintetben 
jellemzi. 

Az Emlékezet, történelem, felejtés-ben Ricoeur a történelem értelmére vonatkozó 
kérdés megközelítésének sajátos módját választja. Azokat a régi vágású történet-
filozófiákat, amelyek a történelem átfogó folyamatának célszerűséget és célirá-
nyosságot - vagy éppenséggel oksági szükségszerűséget - tulajdonítanak, éppoly 
csekély bizalommal szemléli, mint Löwith, Lyotard és a huszadik század utolsó 
évtizedeinek legtöbb gondolkodója. Ugyanakkor kitart a történeti lét értelmének 

1 1! RICCEUR: Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Editions Esprit, Paris, 1995. 63. 
2 R RICCEUR: Historie et vérité. Seuil, Paris, 1955. (E gyűj teményes köte t bővített kiadásai 1964-ben, 

illetve 1967-ben jelentek meg.) 
3 E RICCEUR: Temps et récit. / - / / / . Seuil, Paris 1983-1985. Lásd mindenekelőt t a mű második részét, 

amely az első kötetben található. 
4 F. BRAUDEL: La Méditerranée et le. moruk méditerranéen á l'époque de Philippe II. I III. A r m a n d Colin. 

Paris, 9 1990 . ( '1949.); magyarul: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. / - / / / . Ford. 
R. SZILÁGYI Éva. Akadémiai Kiadó/Osiris, Bp., 1990. 
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gondolata mellett. Ezzel túllép a történetírás puszta ismeret- vagy tudomány-
elméletének („episztemológiájának") keretein, bármilyen részletekbe menő elem-
zéseket szentel is egyébként e diszciplínának. Vizsgálódásainak tétje ugyanis azt 
kívánja, hogy a történetiséget a conditio humana5 alapvető vonásaként mutassa be, 
hogy tehát ez utóbbit egyszersmind conditio históriaiként határozza meg. 

Hogyan igyekszik azonban Ricoeur feltárni az ember történeti létét? Az első 
válasz, amelyet erre a kérdésre adhatunk, a történelemértés hermeneutikájára 
alapozódik. Ez a kifejezés azonban magyarázatra szorul. 

1. Történetiség mint történelmi tapasztalat 

A magyarázatra már csak azért is szükség van, mert a hermeneutika kifejezésnek 
az Emlékezet, történelem, felejtés című munkában kétféle jelentése van: az „ontoló-
giai" hermeneutikát, amelytől a történeti lét voltaképpeni értelmezése elvárható, 
megelőzi a „kritikai" hermeneutika. Ricoeur meglehetősen átfogó értelemben hasz-
nálja a hermeneutika fogalmát: azt az álláspontot képviseli, hog)' az igazi törté-
neti tudás minden formája források értelmezésén, vagyis interpretáción - és en-
nélfogva hermeneutikai alapokon - nyugszik.6 

E széles értelemben felfogott hermeneutika kritikai éle - amint már az Idő és 
elbeszélésben is - a spekulatív történetfilozófiák ellen irányul, amelyek a történe-
lemre vonatkozóan úgyszólván abszolút tudásra tartanak igényt. A kritikai her-
meneutika mint merő képtelenséget utasítja el ezt a túlzó igényt. Amit Ricoeur 
„a történelem ítéletének kritikájaként" jelöl meg, az egyebek között éppen e klasz-
szikus történetfilozófiákkal folytatott vita szolgálatában áll.7 Külön említést érdemel 
itt a történelem kutatója és a bíró között megvont nagy ívű párhuzam, amelyből 
világosan kiderül, hog)- milyen félrevezető a történelem „ítélőszékének" képzete, 
amely a klasszikus történetfilozófiákban nemritkán jelentős szerepet játszott. A bí-
rói ítélet ugyanis a jogi procedúra lezáró mozzanata, a történelem kutatójának 
ítéletében viszont nincs semmi végérvényes és lezáró. Ez az ítélet valójában az egy-
szer már tárgyalt események újabb tárgyalására tett kísérletek egész sorát nyitja 
meg, és a végső döntést egyedül és kizárólag a citoyenre, vagyis az állampolgárra 
bízza.8 

Ezek a gondolatok készítik elő az utat az ember történeti létének meghatáro-
zásához. Ami az „ontológiai" hermeneutikát illeti, amely ezt a meghatározást ki-
dolgozni hivatott, Ricoeur Heidegger Lét és időjéhez kapcsolódik: „történetiségről" 
beszél, és e fogalmat az emberi lét temporalis szempontú elemzéséből kiindulva 

5 A klasszikus latin szabályai szerint a condicio humana alakot kellene használnunk, a conditio alak 
azonban olyannyira meghonosodot t mind a középkori latinban, mind ped ig a neolatin nyelvekben 
(sőt az angol nyelvben is), hogy megmaradha tunk ez utóbbi alak mellett . 

15 I! RICXEUR: IM memoire, l'histoire, l'oubli. Seuil, Paris, 2000. 439. 
7 I. m. 385. 
8 I. m. 421. és 436. 
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igyekszik megvilágítani. Itt azonban a „kapcsolódás" nem „csatlakozást" vagy „to-
vábbvitelt" jelent. Az Emlékezet, történelem, felejtés című munka Heideggerhez való 
viszonya feszültséggel terhes marad. Ricoeur távol áll attól, hogy a történelemben 
- vagy akár csupán a „történetiségben" is - pusztán az idő érlelődésének egy mó-
dozatát lássa. Ismételten a történelemkutatáshoz fordul, hogy világossá tegye 
azokat a hiányosságokat, amelyeket a heideggeri megközelítésmódban felfedez-
ni vél. Filozófiai időanalízisnek és tudományos történelemkutatásnak ez az egy-
mással való szisztematikus egybevetése nyilvánvalóvá teszi azt a távolságot, amely 
a ricceuri felfogást a heideggeri Lét és időtői elválasztja. 

Éppen emiatt azonban a történelemértés ontológiai hermeneutikájára való 
utalás egymagában még nem elegendő ahhoz, hogy megmutathassuk, milyen 
irányt vesz az a nekilendülés, amelyet az Emlékezet, történelem, felejtés című munka 
hordoz. Bár Ricoeur bizonyos kérdések eldöntését az olvasó értelmező munkájá-
ra bízza, mégis nyújt némi támpontot ahhoz a következtetéshez, hogy munkájában 
a történelem tapasztalata adja meg a „történetiség" fogalmának új értelmét. 

Szigorúan véve a történelem tapasztalatáról a könyvben csupán azon elemzés 
során esik szó, amelyet a szerző Reinhardt Koselleck transzcendentális történelem-
elméletének szentel. Ebben az elméletben a tapasztalat fogalma Kantra emlékezte-
tő jelentést vesz fel. Amint ismeretes, Koselleck a tapasztalati teret és az elvárás-
horizontot egyrészt a valóságos történelem, másrészt pedig a történeti megismerés 
lehetőség-feltételének tekinti, és e fogalmakat egyszersmind „transzcendentális 
kategóriákként" jelöli meg.9 Ricoeur ezzel szemben óvakodik attól, hogy a törté-
neti lét kategóriáit a történeti megismerés konstitutív alapfogalmaival egybe-
esőknek tüntesse fel, és egyszersmind sejteti, hogy felfogásában a történelem ta-
pasztalatának gondolata túlmutat a kosellecki fogalomtörténet keretein: olyan 
egzisztenciális kategóriákkal kapcsolódik össze, amelyek természetüknél fogva a 
történeti lét hermeneutikai elemzéséhez tartoznak.10 

Ezen a ponton Ricoeur megelégszik e meggyőző, ám bővebben ki nem fejtett 
megjegyzéssel, és a továbbiakban sem tér vissza rá kifejezett formában. Ennek el-
lenére nem nehéz megérteni, mire utal. Megjegyzése nyilvánvalóan a történelem-
ről szerzett eleven tapasztalatra vonatkozik. Eleven tapasztalatról kell itt beszélnünk, 
mert a történelemről eredendően azáltal szerzünk tapasztalatot, hogy benne 
élünk, és így óhatatlanul megéljük, méghozzá már azt megelőzően is, hogy kutat-
ni kezdenénk és ábrázolni próbálnánk. A „tapasztalati tér" és az „elváráshori-
zont" Koselleck alkotta fogalmai Ricoeur szerint éppen annyira vonatkoztathatók 
az így értett tapasztalatra, mint az empirikus vizsgálódásoknak arra a jól körül-
határolt tartományára, amelyre a történelmi kutatás irányul. Ha így fogjuk fel 
ezeket a fogalmakat, akkor nem tekinthetjük őket többé abban az értelemben 
transzcendentális fogalmaknak, hogy az empirikus kutatás lehetőség-feltételeit 
fejeznék ki, hanem sokkal inkább egzisztenciális kategóriákat kell értenünk raj-

0 R. KOSEI.LECK: Vergangene Zukunft. Suh rkamp , Frankfurt a m Main, 21984. (' 1979.) 353. 
1 0 I! RICCEUR: La memoire, l'histoire, l'oubli. 400. 
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tuk, amelyek a történeti lét alapvető jellemzőire világítanak rá. A tapasztalat mint 
a történeti lét egzisztenciális kategóriája a mindenkori jelen érzékelésén túlme-
nően magában foglalja az emlékezést, vagyis a valaha voltra és az immár elmúlt-
ra való visszagondolást is, miközben másfelől nem szakad el azoktól az elvárások-
tól sem, amelyek a jövőre vonatkoznak. 

Kérdés azonban, miért beszél Ricoeur itt még hermeneutikáról. Joggal gon-
dolhatnánk, hogy a történelemről szerzett tapasztalat fogalmának imént jelzett 
átalakítása inkább fenomenológiai, mintsem hermeneutikai megközelítésnek kö-
szönhető, és éppen ezért a könyvben is szorosan összekapcsolódik azzal, amit 
Ricoeur „az emlékezet fenomenológiájaként" emleget. Mindamellett szembeke-
rülnénk Ricoeur álláspontjával, ha „a történelemre vonatkozó tapasztalat" kifejezést 
a tiszta fenomenológia szellemében próbálnánk értelmezni. Neki ugyanis szilárd 
meggyőződése, hogy a történelem tapasztalata dokumentumok értelmezésére 
alapozódik, és ezért szükségképpen az interpretáció körébe tartozik. Éppen ezért 
beszél Ricoeur a történelemértés hermeneutikájáról, nem pedig a történelmi ta-
pasztalat fenomenológiájáról. Ez azonban mit sem változtat azon, hogy olyan meg-
értést tart szem előtt, amely mindig a történelem eleven tapasztalatához kapcso-
lódik. 

Ricoeur ugyanakkor világosan látja, hogy a történelemtudomány egyáltalán 
nem gondolható el úgy, mint annak egyszerű továbbvitele, ami az eleven tapasz-
talatban adva van. Ezért hangsúlyozza, hogy a történelemkutatásnak, amennyi-
ben tudománnyá akar válni, távolságot kell teremtenie ettől a tapasztalattól, sőt, 
egyenesen szakítania kell vele.11 

2. A történettudomány szakítása a történelmi tapasztalattal 

A szóban forgó szakítást Ricoeur - a francia tudományelmélet egyik jellegzetes 
hagyományával összhangban - coupure épistémologique-ként határozza meg, és a 
francia eredetiben így rögzíti fogalmilag.12 E szakítás szükségessége abból is nyil-
vánvaló, hogy a történelmi tények nem találhatók készen a történelmi esemé-
nyek szemtanúinak beszámolóiban. A ránk maradt dokumentumok kritikai ellen-
őrzésének és feldolgozásának bonyolult módszerei feljogosítanak bennünket 
arra, hogy kijelentsük: a történelmi tényeket inkább megalkotjuk, mintsem hogy 
egyszerűen megállapítanánk őket. A történelmi tények eme felfogását azonban 
az önkényességnek még a látszatától is óvnunk kell. „A tény - írja Ricoeur az Em-
lékezet, történelem, felejtés egyik előtanulmányában - nem maga az esemény, hanem 
egy olyan kijelentés tartalma, amely azt a célt szolgálja, bog)'jelenvalóvá tegye az 
eseményt. [...] Az így értett tényről elmondható, hogy azzal az eljárással alkotjuk 
meg, amely kiválasztja őt dokumentumoknak egy egész sorából, e dokumentu-

1 1 I . Ш . 2 3 2 . 
12 I. m. 2 3 9 . 



14 Tengelyi László 

mokról pedig elmondható, hogy megállapítják a tényt. A (dokumentáció komplex 
eljárásain alapuló) tényalkotás és a (dokumentumokon alapuló) ténymegállapítás 
egymástól való kölcsönös függősége kifejezi a történelmi tény sajátos ismeretel-
méleti státuszát."13 

Ehhez járul továbbá, hogy a történelem kutatása egyáltalán nem szorítkozik a 
tisztán dokumentarista történetírás megalapozására, hanem sokkal inkább arra 
törekszik, hogy a dokumentarista módon megragadott eseményekre magyarázat-
tal is szolgáljon. Magyarázaton Ricoeur nem pusztán az események okainak fel-
kutatását érti, hanem a cselekvések indítékainak feltárását is. Ezért mondhatja, 
hogy „megértés és magyarázat régi ellentéte, amely még Windelband, Dilthey, 
Rickert és Simmel korából származik, mára már túlhaladottá vált".14 Majd hozzá-
fűzi: „Különösebb nehézségek nélkül magunkévá tesszük a magyarázó megértés 
Max Weber által bevezetett, összetett fogalmát. Hogy az újabb idők egyik szerző-
jére hivatkozzunk, G. H. von Wright szintéziskísérletét elevenítjük fel, amelyet 
Magyarázat és megértés című könyvében ismertetett."15 Ezzel Ricoeur továbbra is 
ugyanazt az utat járja, mint másfél évtizeddel korábban, Idő és elbeszélés című mun-
kájában.1 6 Most azonban továbbmegy ezen az úton: az objektiváló magyarázó 
eljárásokat, amelyeket egyébként főképp az dnnafes-iskola dolgozott ki, egyértel-
műbben előtérbe helyezi, mint korábban. Mindenekelőtt azon időléptékek nélkülöz-
hetetlenségét hangsúlyozza, amelyek az általános történelmi összfolyamat különféle 
összetevőire alkalmazhatók. Braudelnek a Földközi-tengerről írott nagyszabású 
művében például három időlépték különül el világosan egymástól: elsőként a 
hosszú távú strukturális átalakulások alig érzékelhető időbeli lefolyását emelhet-
jük ki, amely átalakulások főképp a mediterrán világ gazdasági életében mennek 
végbe, és Braudel művében földrajzi feltételeik függvényében válnak elemzés 
tárgyává; másodszor kirajzolódik előttünk bizonyos birodalmak, társadalmak és 
kultúrák viszonylag még mindig tartós felvirágzása (konjunktúrája), harmadszor 
pedig érzékelhetővé válik a politikai és katonai események rövid távú egymásra 
következésének illékony ideje is. Itt olyan időbeli különbségekről van szó, ame-
lyek Braudel művének egyes köteteit alaptematikájuk és a bennük alkalmazott 
módszertan szempontjából egyaránt meghatározzák. A részeire szabdalt tartam e 

1 3 E RKXEUR: Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern - Vergessen — Verzeihen. Ford. A. BREITUNG és 
H. R. LESAAR. Wallstein, Göt t ingen, 2000. 118. Ez a német nyelven megjelent munka Ricceurnek 
két olyan írását foglalja önál ló kötetbe, amelyek közül az első franciául a szerző életében csupán 
folyóiratban jelent meg (E RKXEUR: La marque du passé. Revue de Métaphysique et de Morale 
1998/1. 7-31.), a második ped ig csupán egyetemi előadásként hangzott el. Itt és a továbbiakban a 
második írásra hivatkozom, amely nyomtatásban e német nyelvű kötet lapjain j e len t meg első íz-
ben. Mindkét írás tekinthető egyébként az Emlékezet, történelem, felejtés című munka közvetlen elő-
munkálatának. Ezért n e m meglepő, ha az imén t idézett szövegrész szó szerint bekerül a műbe is 
(lásd La memoire, l'histoire, l'oubli. 227.). 

14 I! RKXEUR: Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern - Vergessen - Verzeihen. 120. 
15 Uo. 
1 6 Von Wrightről lásd P RKXEUR: Temps et récit. I. 235-255. Vö. II RKXEUR: La mémoire, l'histoire, l'oubli. 
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töredékeinek semmi közük sincs az eleven tapasztalat megélt idejéhez. Valójában 
azon objektiváló konstrukció eljárása szüli őket, amely az Annales-iskola történé-
szeinek meggyőződése szerint lényegileg jellemzi a történettudományt. Ces durées 
sont construites - emeli ki Ricceur.17 Semmi sem jelzi világosabban a történelemtu-
dománynak a történelem eleven tapasztalatával való episztemológiai szakítását, 
mint éppen ezek a megkonstruált időstruktúrák. Nyilvánvaló persze, hogy a klasz-
szikus Annales-iskola eredeti lendülete mára már maga is a történeti múlt részévé 
vált. Ricoeur azonban továbbköveti az újabb és újabb módszertani kezdeménye-
zések sorsának alakulását - egészen az olasz microstoma kialakulásáig - , és megál-
lapítja, hogy a történettudományi metodika keretei között lejátszódott változások 
nem visznek közelebb az eleven történelmi tapasztalathoz.18 Az az episztemoló-
giai szakítás, amelyre rámutat, kétségkívül a végérvényesség jeleit mutatja. 

Ez a benyomásunk csak tovább erősödik, ha azt is tekintetbe vesszük, bogy a 
történésznek nemcsak kutatnia kell a történelmet, hanem - hogy szokványos ki-
fejezéssel éljünk - írnia is. Amit ősidőktől fogva „történetírásnak" nevezünk, az 
nyilvánvalóan magában foglalja az irodalmi ábrázolás mozzanatát is. Olyan szer-
zők, mint Hayden White, Louis О. Mink és mások ebből a megállapításból arra 
következtettek, hogy a történetírás közelebb áll a költészethez, mint a valósághoz. 
Még ha nem osztjuk is azonban ezt az egyébként erősen vitatott felfogást, el kell 
ismernünk, hogy a történelmi események ábrázolása során az irodalmi forma-
adás retorikai eszközeire semmiképp sem elhanyagolható szerep hárul. Lehetséges 
azonban, hogy a történetírás már puszta elbeszélő jellege folytán is eltávolodik az 
eleven történelmi tapasztalattól. Ricoeur mindenesetre ezt az álláspontot képvi-
seli. Ellentétben például David Carr-ral, aki hangsúlyozza a történetírás és a hét-
köznapi történetmondás közti összefüggés folytonosságát, Ricoeur kitart amellett, 
hogy a történészek által ábrázolt - „megírt" - történelem éppúgy narratív szer-
kezetet mutat, akárcsak az irodalmi kompozíció. Amint az angol nyelv kifejezés-
készletére támaszkodva érzékeltethetjük, ez a narratív szerkezet a történelmet 
(history) a legszigorúbban megkülönbözteti a hétköznapi életből ismert történe-
tektől (stories).19 Azokat az érveket, amelyek e felfogás mellett szólnak, már az Idő 
és elbeszélés is felvonultatta. Itt Ricoeur ugyanakkor - mindenekelőtt az Annales-
iskola történészeivel szemben - még azt az álláspontot képviselte, hogy a történet-
írás akkor is megőrzi elbeszélő jellegét, ha nem elégszik meg az események be-
mutatásával, hanem arra is - vagy akár még inkább arra - törekszik, hogy 
megragadja a nagyobb időbeli kiterjedésű struktúrákat és viszonyrendszereket. 
Ezért is tűzi ki Ricoeur ama nevezetes elemzésének céljául, amelynek az Idő és el-
beszélésben Braudelnek a mediterrán világról írott könyvét aláveti, azt, hogy „a mű 

17 11 RICCEUR: La memoire, l'histoire, l'oubli. 232. 
18 1. m . 233. 
1 9 D. Ca r r és E Ricceur ál láspontjának e különbözőségéről lásd e sorok szerzőjétől a Der Zwitterbegriff 

Ixbensgeschichte című könyv (W. Fink Verlag, München, 1998) bevezetését. History és stories szembe-
állítása a La memoire, l'histoire, l'oubli című m u n k a 310. oldalán található. 



1 6 Tengelyi László 

egészének felépítését kvázi-fabulaként" leplezze le.20 Ezen túlmenően azt állítja: 
„Ahogyan Homérosz a trójai háború történetei közül egy bizonyos eseménysort 
választott ki arra a célra, hogy az Iliász ban elmesélje, éppúgy Braudel is kimetszi 
a kultúrák ama nagy konfliktusából, amelyben nyugat és kelet váltakozva állnak 
helyt, azt a konfliktust, amelynek fő alakjai Spanyolország és Törökország II. Fülöp 
idejében, miközben tematikusan a Földközi-tenger mint történelmi szféra ha-
nyatlása áll a középpontban."21 Az Emlékezet, történelem, felejtés-ben Ricoeur to-
vábbra is kitart ennek az elemzésnek a fő eredménye mellett,22 méghozzá annak 
ellenére is, hogy Braudel könyvéről adott akkori rekonstrukcióját immár szellemé-
ben egyoldalúan „narrativisztikusnak"23 ítéli. Az Idő és elbeszélés korszakában - olyan 
angolszász szerzőket követve, mint W. Dray, A. C. Danto és mások - Ricoeur még 
egyértelműen elkötelezte magát a történetírás narrativisztikus értelmezése mel-
lett; most azonban már nincs meggyőződve róla, hogy ez a narrativisztikus felfo-
gás kellőképpen számot vetett volna azon episztemológiai szakítás tényével és 
belső szükségszerűségével, amely a történelemkutatásnak a történelem eleven ta-
pasztalatához való viszonyát jellemzi.24 Ezért most arra törekszik, hog)' távolsá-
got teremtsen egykori „narrativizmusától". Ez a törekvés pedig egy új kérdésfel-
tevéshez vezeti el őt, amely arra vonatkozik, hogy miként viszonyul egymáshoz az 
érthetőségnek az a kétféle módja, amely egyrészt az elbeszélésekből adódik, más-
részt pedig a magyarázatokból bontakozik ki (miként viszonyul tehát egymáshoz 
a „narratív" és az „explikativ" intelligibilitás).25 A válasz keresése során azonban 
továbbra sem téveszti szem elől azt a mintát, amely Braudel művének egykori re-
konstrukciójából kirajzolódott. E minta alapján állítja, hogy a struktúrát, a viszony-
latok rendszerét és az eseményt - mint a magyarázat három eltérő síkját - az el-
beszélés tartja egyben. Ha a dolgot így tekintjük - véli Ricoeur akkor a narratív 
kompozíciónak igazi (bár csupán indirekt) explikativ teljesítményt is tulajdonítha-
tunk. A struktúra ugyanis, amely csupán hosszú távon válik egyáltalán észlelhe-
tővé, „az elbeszélés révén az esemény egyik lehetőség-feltételének bizonyul".26 

A történelmi elbeszélés azonban e magyarázó funkció folytán, amelyet a struktúra, 
a viszonylatok rendszere és az esemény közti térben betölt, végképp eltávolodik 
a történelem eleven tapasztalatától. 

Osszefoglalólag megállapítható, hogy a történetírói tevékenység három elen-
gedhetetlen eleme - nevezetesen a történeti tényeknek a ránk hagyományozott 
dokumentumokból való kinyerése, a magyarázatukhoz szükséges különböző idő-
struktúrák és egyéb modellek megalkotása, végül pedig tények és magyarázó mo-
dellek elbeszélői összekapcsolása egy összefüggő történet irodalmi ábrázolása so-

2 0 E RICCEUR: Temps et récit. I. 366. 
2 1 I . M . 3 8 1 . 
2 2 R. RIOEUR: La memoire, l'histoire, l'oubli. 314. 
2 3 I. m. 245. lábjegyzet. 
2 4 1. m . 310. 
2 5 I. m. 312. 
2 6 I . M . 3 1 7 . 
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rán - egyazon egyértelműséggel jelzik a történeti kutatás és az eleven történelmi 
tapasztalat között húzódó episztemológiai szakadék meglétét. A történelemtudo-
mány éppen ezért nem redukálható e tapasztalat közvetlen kifejezésére. 

Ha azonban nem találná meg a történelemtudomány - ezen a szakadékon vala-
miképp mégiscsak túllépve - a visszautat a történelem eleven tapasztalatához, 
nem beszélhetnénk (ismét csak Nietzschét idézve) „a história hasznáról az élet 
számára". Ricoeur szilárdan meg van győződve arról, hogy a történelemtudo-
mány jó szolgálatot tehet az életnek. Ezért is keresi azokat a pontokat, amelyeken 
történelmi tapasztalat és történelemtudomány összekapcsolódhatnak egymással. 

3. Visszaút a történelemtudománytól a történelem eleven tapasztalatához 

Ricoeur emlékezőtehetség és tényleges emlékezés fenomenológiai elemzéséből in-
dul ki annak érdekében, hogy meghatározza, miként hat vissza a történelemkuta-
tás az eleven történelmi tapasztalatra. Az episztemológiai szakítás gondolatkörén 
belül ez az eljárás a legkevésbé sem magától értetődő. Althoz, hogy enyhítsük a 
ricoeuri kezdeményezés megütköztető jellegét, nem elegendő azoknak a közös 
vonásoknak a kiemelése, amelyek emlékezés és történelemkutatás között kétség-
kívül megtalálhatók. Tény, hogy mindkét esetben a múlthoz való viszonyulás meg-
határozott módozatáról van szó. E közös jellemvonásból bizonyos strukturális 
egyezések is következnek: mindkét viszonyulásmód szerkezetét meghatározza az, 
amit Ricoeur „jelenlét, távollét és távolságtartás [présence, absence et distance] dia-
lektikájaként" jelöl meg. Miként az emlékezés az egykor megélt, ámde a jelenből 
kiszakadt és múlttá foszlott életvalóság újólagos jelenvalóvá tételére törekszik, 
úgy igyekszik a történelemkutatás is azt a távolságot áthidalni, amely a közössé-
get a maga múltjától elválasztja, hogy sajátságos jelenvalósághoz juttathassa azt, 
ami immár egyszer s mindenkorra távol levő. Bármennyire nyilvánvalóak is azon-
ban a strukturális hasonlóságok, önmagukban nem mutatják meg, milyen út vezet 
vissza a történelemkutatástól az eleven emlékezethez. Ricoeur maga sem pusztán 
azt említi az általa választott eljárás indokaként, hogy a történelemkutatás szem-
pontjából nyilvánvalóan nagy jelentősége van „a kollektív emlékezetnek", amely 
egyébként Maurice Halbwachs óta különféle módon ismételten az érdeklődés kö-
zéppontjába került.27 Indokai valójában más jellegűek: sokkal inkább azzal függ-
nek össze, ami az emlékezetet és a történelemkutatást egymástól elválasztja, nem 
pedig azzal, ami összekapcsolja őket. 

E helyütt beérhetjük a döntő különbség kiemelésével. A múlthoz való viszonyu-
lás módozataiként az emlékezést és a történelemkutatást egyaránt retrospektivitás, 
vagyis utólagos, visszatekintő perspektíva jellemzi, ámde csupán az emlékezésben 
van egyszersmind visszaható erő is: csak az emlékezetnek sajátja a retroaktivitás. E ki-

2 7 Ebben az összefüggésben Ricoeur Halbwachson kívül Yerushalamival és Pierre Nórával foglalkozik. 
J a n Assmannt nem említi. 
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fejezés tartalma könnyen megvilágítható. Tény ugyan, hogy ami megtörtént, nem 
tehető meg nem történtté. Ámde Ricoeur mégiscsak joggal hangsúlyozza, hogy 
„annak értelme, ami végbement, nem egyszer s mindenkorra rögzül".28 Ezen 
egyrészt azt kell értenünk, hogy „a múltbeli események más értelmezést is meg-
engednek", másrészt azonban egy további jelentést is tulajdoníthatunk Ricoeur 
eme gondolatának: „az a morális teher - folytatódik az idézett szöveghely - , 
amely a múltban elkövetett vétkek folytán hárul az emberre, könnyebbé vagy nehe-
zebbé válhat aszerint, hogy a szemrehányás hozzáláncolja-e a vétkest a visszafor-
díthatatlanság fájdalmas érzéséhez, vagy pedig a megbocsátás megnyitja a vétektől 
való megváltás perspektíváját, ami egyet jelent az esemény értelmének megvál-
tozásával."29 A múlt értelmének ilyetén megváltozása sohasem puszta értelmezés 
műve, hanem olyan jelentésváltozás, amely az emlékezet visszaható erejének kö-
szönhető. 

A retroaktivitás képessége csak azért jellemezheti kitüntetetten az emlékezetet, 
mert a múltra való emlékezés - mint az eleven tapasztalat integráns része - nem 
választható el bennünk ajövőre vonatkozó elképzelésektől és tervektől. A Koselleck-
től kölcsönzött egzisztenciális kategóriákat alkalmazva azt mondhatjuk, hogy ta-
pasztalati tér és elváráshorizont az ember történeti létében mindig összekapcsoló-
dik egymással. A múlt újraértelmezése „mind morális síkon, mind pedig a puszta 
elbeszélés síkján úgy fogható fel" - hangsúlyozza Ricoeur - , „mint jövőorientációnk 
visszahatása a múltról kialakított elképzelésünkre".30 Majd hozzáfűzi: „A történeti 
megismerés számára a hatás e fajtájának modelljéül a jövőtervek által befolyásolt 
emlékezet szolgál."31 Ricoeur a retroaktivitás eme jellegzetességében olyan „pri-
vilégiumot" lát, amelyet „a történelem nem perelhet el" az emlékezettől.32 

Ezek a megfontolások a történeti megismerés feladatának meghatározott fel-
fogásával kapcsolódnak össze. Ricoeur egy Heideggertől kölcsönzött megkülön-
böztetés segítségével határozza meg e feladatot. Heidegger a német eredetiben 
Vergangenheit és Gewesenheit között tesz különbséget. Erre a szembeállításra utalva 
Ricoeur azt állítja, hogy a történelemkutatásnak a múltat (Vergangenheit) akként 
kell megragadnia és ábrázolnia, mint amik mi magunk voltunk benne (vagyis a mi 
Gewesenheitünkként). Hozzáteszi, hogy a múltat engedni kell elmúlni, engedni kell 
múlttá válni, épp azért, hogy mint múltat lehessen felfogni. Ebben a követelmény-
ben benne rejlik a múlt mindennemű aktualizálásának elutasítása. Amint tudjuk, 
se szeri, se száma azoknak a visszaéléseknek, amelyeknek a múlt - kiváltképp a 
totalitarisztikus rendszerekben - áldozatul esik.33 Az említett feladatkijelölés értel-
me azonban nem merül ki a múlt aktualizálásának elutasításában. Annak az elvá-
rásnak, hogy a múltat engedjük múlttá válni, nem felelhetünk meg pusztán azáltal, 

2 8 E RKXEUR: Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern - Vergessen - Verzeihen. 125. 
2 9 I. m. 126. 
3 0 Uo. 
3 1 Uo. 
3 2 I. m. 125. 
3 3 I. ni. 111. sk. 
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hogy passzív befogadói álláspontot foglalunk el a múlttal szemben. Az a feladat, 
amelyet Ricoeur szem előtt tart, aktív viszonyulást kíván a múlthoz - olyan viszo-
nyulást, amelyet a múlt leküzdéseként jellemezhetünk. Ricoeur maga egyébként az 
acte de sépulture (a temetés aktusa, a végtisztesség megadása) és a mise au tombeau 
(sírba tétel) kifejezéseket használja. E kifejezések egyébként Michel de Certeau-tól 
származnak, de félreérthetetlenül utalnak Lévinasra is, aki a történelmet a túl-
élőknek halottaikhoz való viszonyaként fogja fel. Csak a sírba tétel aktusa képes 
Ricoeur szerint a múltat akként megjeleníteni, mint amik mi magunk - személye-
sen, családunkban, nemzetünkben vagy egyszerűen emberi valónkban - voltunk 
benne (és amik jelenünkben immár nem vagyunk). 

Ebben az állításban az Emlékezet, történelem, felejtés című munka alapgondolata ju t 
kifejeződésre. Ricoeur veszélyt lát abban, hogy a történelmi múlt - mint valami 
hazajáró lélek - gyakran ott kísért a jelenben. Hantise du passé: ez a fordulat sze-
repel a francia eredetiben e jelenség leírására. Példaként Ricoeur Henry Roussóra 
utal, aki a franciaországi „Vichy-szindrómát" írja le hasonló kifejezésekkel, de em-
líti Ernst Noltét is, aki a nyolcvanas évek közepe táján központi szerepet játszott 
a német Historikerstreitben („történész-vitában"). Szó sincs róla persze, hogy fenn-
tartások nélkül idézné e szerzőket. Mindössze azért hivatkozik rájuk, mert szinte 
ugyanazokkal a szavakkal (bár ellentétes hangsúlyokkal) szólnak egy olyan múltról, 
amely nem múlik el - amely sehogyan sem akar múlttá válni. A XX. század rém-
tettei - Auschwitztól a Gulagig (és tovább) - alkalmasak arra, hogy e szavak kife-
jezőerejét érzékelhetővé tegyék. 

A rémtettek traumatikus nyomokat hagynak az emlékezetben. Szerzőnk a pszi-
choanalízis nyelvét hívja segítségül, hogy kidolgozhassa „a beteg emlékezet kriti-
káját". A „múltra való fixálódásban", „az elvesztett becsület és az elszenvedett 
megaláztatás visszakérődzésében",34 de akár abban is, amit „a visszaemlékezés 
fanatizmusának"35 nevez, Ricoeur Freuddal egybehangzóan ismétléskényszert lát. 
Ezzel az ismétléskényszerrel pedig - ezúttal is Freuddal összhangban - az emléke-
zés munkáját szegezi szembe, amelyet egyszersmind „gyászmunkaként" értelmez. 
A kétféle „munka" kapcsolatáról Ricoeur a következőket mondja: „A gyászmunka 
az emlékezés munkájának ára, az emlékezés munkája pedig a gyászmunka 
nyeresége."36 A történelemkutatásnak részt kell vállalnia az emlékezés eme gyász-
munkájából, ha valóban akként kívánja felmutatni a múltat, amik mi magunk benne 
voltunk - vagy amik halottaink benne voltak. így kell értenünk „a temetés aktusa" 
és a „sírba tétel" kifejezéseket: súlyukat és jellegüket a gyászmunkával való össze-
függésük adja meg. 

3 4 I. m. 130. 
3 5 I. m. 112. 
3 6 I. m. 106. 
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4. A történelem értelméről 

Látható, milyen mértékben összpontosít Ricoeur azokra a terapeutikus lehetősé-
gekre, amelyek a történelemkutatás előtt állnak. Túl keveset mondunk azonban, 
ha megelégszünk ezzel a megállapítással. Az a szemlélet, amely Ricoeurt a törté-
nelemhez való viszonyában jellemzi, valójában nem pusztán terapeutikus megha-
tározottságú. Inkább olyan szemlélet ez, amely teológiailag megalapozott beállí-
tottságból nő ki, és a megbocsátás jegyében áll. 

Az Emlékezet, történelem, felejtés című munkában Ricceur nem akármilyen fel-
adatra vállalkozik. Efféle feladatot olyan gondolkodó is csak idős korban vállal-
hat magára, aki a filozófia és a tudományok több területén is jelentőset alkotott 
- legalábbis anélkül, hogy fejére ne idézné a mértéktelen elbizakodottság vádját. 
E feladat elvégzéséhez ugyanis többre van szükség, mint amit tudás és gondolko-
dói erő valaha is elérhet. Talán túl messzire megyünk, ha azt állítjuk, hogy e több-
let maga a bölcsesség volna. Egy - igencsak bölcs - platóni megállapítás szerint 
a bölcsesség az istenek osztályrésze. Meglehet azonban, hogy ami az istenek szá-
mára a bölcsesség, az az ember számára a tapasztalat. Ahhoz, hogy megküzdjön 
a feladattal, amelyet az Emlékezet, történelem, felejtés-ben a maga számára kijelölt, 
Ricceurnek a történelemről szerzett tapasztalat mindama gazdagságára szüksége 
van, amellyel egy gondolkodót csupán egy teljes komolyságban - és ugyanakkor 
nyitottságban - eltöltött hosszú kutatóélet ajándékozhat meg. 

A történelem értelmére vonatkozó kérdésben e tapasztalaté az utolsó szó. 
A klasszikus történetfilozófia alapvető hibája abban állt, hogy átengedte a törté-
nelem értelmére, illetve értelmetlenségére vonatkozó döntést a történelemről való 
túlságosan is elvont gondolkodásnak. Azért volt ez hiba, mert olyan visszaható 
erő, olyan retroaktív teljesítmény, amely a múltbeli eseményekre értelemformáló 
hatással van, nem tulajdonítható a történelemről való gondolkodásnak anélkül, 
hogy e gondolkodás részt ne vállalna az emlékezet gyászmunkájából, és ily módon 
bele ne illeszkednék a történelem eleven tapasztalatának összefüggésébe. E ta-
pasztalat azonban elválaszthatatlan a mindenkori jövőtervek elváráshorizontjától. 
Ricoeur csupán a végső következtetést vonja le ebből a belátásból, amikor az Em-
lékezet, történelem, felejtés című munka epilógusában nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
történelem értelmének állíthatósága nem a történelem kutatón és nem is a törté-
nelembölcselőn múlik, hanem a citoyenen, vagyis az állampolgáron.37 Egyedül az 
állampolgár van ugyanis abban a helyzetben, hogy a múlt eseményeihez tettek-
kel kapcsolódjék, és ezáltal azokat „a valóra nem vált" - mert „a történelem me-
nete által félresodort vagy elfojtott" - „ígéreteket", amelyek halottait egykori éle-
tükben mozgatták, „új életre keltse".38 

Németből fordította Török Dalma 

3 7 II RICCEUR: IM memoire, l'histoire, l'oubli. 650. 
3 8 R RICCEUR: Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern - Vergessen - Verzeihen. 128. sk. 



Horváth Imre 

ÜDVTÖRTÉNETI IKONOK NARRATÍV KERETBEN? 

- Megjegyzések újszövetségi szövegalakzatok retorikai elemeiről -

1. Az exegézis módszertani kérdéseiről 

„A Szent soha n e m nyilvánul m e g úgy, (. . .) 
hogy e tör ténésben n e szánna cselekvő szerepet 

annak a halló, látó, gondo lkodó és beszélő e m b e r n e k , 
akire megnyilatkozása i rányul . (. . .) 

Az e m b e r csak abban a mér t ékben és csak úgy „az Ige hal lgatója" , 
amenny iben hagyja , hogy az Ige válaszadásra késztesse őt ."1 

Lehetséges-e egy alapvetően teológiai, exegetikai problémának tűnő bibliai nar-
ratívát irodalomelméleti (poétikai, retorikai) kérdésként megközelíteni? A kérdés-
felvetés ma - a vitathatatlan érdemeket felmutató - szigorúan teológiai módszer-
tani diszciplínákban gondolkodó exegetika számára is egyértelmű állásfoglalást 
követel. A bibliai szövegegységekben jelentős súlyt képviselő elbeszélő formák ki-
kerültek a sajátos turris eburnea pozícióból, és hermeneutikai, fikcióelméleti, narra-
tológiai szempontból is megközelíthetővé váltak.2 Az üdvtörténeti képeket elbe-

1 R. SCHAEFELEK: A vallásfilozófia kézikönyve. Osiris, Bp., 2003. 222. 
2 A főként Schleiermacher nevéhez köthető hermeneut ikai módszer, mely a szöveg alkotójának szándé-

kát p róbá l ja model lezni és interpretációs alapelvvé tenni , az értelmező szerepét a szerző feltételezett 
szándékának bűvkörébe vonja, s n e m vet számot az írott szöveg erejével. Vö. R RICOFUR-A. LACOCQUE: 
Bibliai gondolkodás. Európa , Bp., 2003. 7 -13 . A pro tes táns szent írás-magyarázat terén igen komoly 
e redményeke t f e lmu ta tó fo rma- és hagyománytör téne t i iskola módszer tani k i indulópont ja ival kap-
csolatban lásd H . CAZELLES-P J. Воинот: Supplement au Dictionnaire de la Bible. VII. Letouzey, Paris, 
1964. 6 8 7 - 8 5 8 . ; H . J . KRAUS: Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments. N. K. 
M o e r , N e u k i r c h e n , 1 9 8 8 ; W. MOSTERC art. Wirkungsgeschichte. I I I . T R E 2 1 . ( 1 9 9 1 ) , 5 6 7 - 5 9 4 . A z e x e -
gézis módsze r t an i kérdéseivel, a biblikus szövegekre vonatkozta tható transzdiszciplinari tás lehe tő-
ségeivel kapcso la tban je l lemző Karl Rahner (egyébként igen korán megfoga lmazot t ) á l l á spon t ja a 
szentírási szöveg és a „kereszténység utáni kor" viszonyáról. Amennyiben az exegézis feladatát n e m 
szűkítjük le a klasszikus tör ténetkr i t ikai módszer alkalmazására, és a Wirkungsgeschichte (Nachge-
schichte) t e rminus t az exegéta számára (is) adekvát f o g a l o m k é n t kezeljük, a bibliai korpuszban meg-
nyílhat az írott szöveg önál lósága. A he rmeneu t ika i módsze r alkalmazásával a tör ténelmi hagyo-
mányt rögzí tő szöveg újraolvasása (relecture) a teológiai reflexió részét képezhet i . Vö. FILA В.: Karl 
Rahner és a hermeneutika. In BOROS I. (szerk.): Az Ige meghallója. Kari R a h n e r emlékülés, Logos, 
S z e g e d - B p . , 1 9 9 6 . 9 3 - 1 1 9 . 
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szélésben rögzítő szövegek (különösen a masal jelentéskörébe tartozó példázatok, 
hasonlatok, parabolák) persze mindig az exegetikai (bizonyos értelemben lier-
meneutikai) gondolkodás alaptextusai voltak, ugyanakkor az órigenészi, ágostoni 
hagyomány szempontrendszere nyomán hosszú ideig az allegorikus értelmezés 
dominanciája érvényesült.3 Az irodalomtudomány és a bibliai szövegek találkozá-
sa - a gyakran emlegetett kifejezésekkel élve - a paradigmák közeledése, a para-
digmatikus eltolódás jelenségével (is) jellemezhető. A dogmatikai kérdésfelveté-
sek és az exegetikai szempontok kapcsán viszonylag egyértelműen tapintható ki 
a nyelvi fordulat (linguistic turn) hatása. A hetvenes években német nyelvterületen 
is markánsan megjelenő folyamat a vallási kijelentések vizsgálatának új dimenzióit 
nyitotta meg. A teológusok - a kezdeti vonakodás után - saját gondolkodásukban 
is érvényesítették a vallásfilozófia nyelvi fordulatát, hozzájárulva ahhoz, hogy 
napjainkban a vallásfilozófiái írások jelentős része a vallási nyelv analízisével fog-
lalkozik. Ezzel összefüggésben evidens kérdéskört jelent a nyelv kanonizált szö-
vegekben való megjelenésének, retorikai jellemzőinek értelmezése. A terület, 
amelyen filozófusok, irodalomtudósok és teológusok között együttműködő pár-
beszéd alakult ki a szó teológiájának területe. 

Amennyiben rekonstruáljuk, hogy a kanonizált szövegeken belül hogyan ala-
kultak át zárt korpuszok, az eltérő olvasatok nyomán hogyan keletkeztek (a szö-
veg igazi dinamizmusát felmutató) új interpretációs síkokat rejtő egységek, nyil-
vánvalóvá válik, hogy az írás egyfajta független, a megújulás lehetőségét hordozó 
létezést biztosít a szövegnek.4 Mindemellett azt a különleges viszonyt is figyelembe 
kell vennünk, amely a bibliai textus és a mindenkori élő közösség kapcsolatából 
fakad. A szövegek rögzítése (a megnevezés aktusa) és a befogadás (az (újra)ol-
vasás, az érzékelhetővé vált alak szemlélésének [Schau der Gestalt] aktusa) a bibliai 
irodalom markáns műfajaiban megjelenő szövegegységeket „képlékenységük", 
dinamizmusuk varázsában mutatja fel. A textus megalkotásának, a narráció kiala-
kulásának lehetősége az esztétikai kiindulópontú szemlélődés (gondolkodás) 
alapján elsődlegesen az et verbum caro factum est tényéből fakad. 

3 Az allegorikus ér telmezés és a szövegeket kizárólag a szakralitás nézőpont jából szemlélő kiinduló-
pont vitathatatlanul Adolf Jiilicher munkássága nyomán szorult fokozatosan háttérbe. A parabolé 
ókori retorikai értelmezésére a lapozva Jülicher az újszövetségi példázatok szövegeit moralizáló tör-
ténetekként szemlélte, melyek n e m rendelkeznek allegorikus jelleggel. A parabolák meghatározó 
szövegszervező elveként a kép (Bild) és a valóságrész, valóságdarab (Sache) viszonyát tételezte, s 
hangsúlyozta, hogy a parabolának egyetlen hasonlítási pon t ja (punctum comparationis) létezik. Az el-
beszélés vi lágában található e lemek (helyszínek, cselekedetek, szereplők) a szöveg nyitottsága mi-
att (és nem a textuson kívül vagy allegóriaként) nyerik el hitbeli döntésre szólító funkciójukat. Vö. 
N. PERRIN: Parable and Gospel, Parables and Hermeneutics. Fortress, Minneapolis, 2003. 35-50 . 

4 Vö. II RICOEUR-A. LACOCQCK: Bibliai gondolkodás. Előszó. 5 -19 . 
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2. Epifánia narratív keretben? 

„De mi más a szentháromságos Isten által végbevitt teremtés, 
kiengesztelés és megváltás, mint - e pon ton is mérhete t lenül 
magasabb analógia mód ján - az embernek és a vi lágnak (és 
bennük) ado t t kinyilatkoztatása, amely nemcsak tett , amely 
mögött megismerhe te t lenü l és megér in the te t l enü l e l re j lene 
annak alanya, h a n e m a természet , az e m b e r és a t ö r t é n e l e m 
világi anyagában megvalósuló valódi önfe l fedés és önkife j tés , 

és ekképpen túláradó gazdagságban és teljességben 
megjelenés, ep i fánia?" 5 

Az Újszövetség narratív megszólalási módja, az örömhír közlésének eseményszerű-
séget hangsúlyozó jellege (illetve ennek a kiindulópontnak újra meghatározó súlya) 
a mai krisztológiai szisztematikus reflexiót egyre inkább egy dinamikus (dialógus 
jellegű, drámai, esemény-, illetve folyamatleírásra törekvő) beszédmód irányába 
mozdítja el. A főként keleti (zsidó, föníciai, babilóniai hagyományokból építkező) 
narratív artikulációs keretben megszólaló kifejezésmód a hellenizmus későbbi sza-
kaszában, a nyugati dogmarendszer formálódásának idején a szubsztanciális-meta-
fizikai gondolkodási formák elemeivel a statikus, kategorikus nyelvi formulák 
világát alkotta meg. A „lényeg-metafizika" axiómarendszere a kinyilatkoztatás ese-
ményben, történésben kibomló képeit eltávolította eredendően retorikai indíttatású 
gyökereitől.5 Amennyiben hagyjuk, hogy a szentírási szövegek drámai, poétikai 
gazdagsága, a kérügma retorikai mélysége kibontakozhasson - Balthasar szó-
használatát követve - a teológiai gondolkodás (is) visszanyerheti meghatározó, 
esztétikai indíttatású szempontrendszerét. Némi túlzással azt is állíthatjuk tehát, 
hogy a narratív korpuszok poétikai vizsgálata az irodalomelmélet számára szép 
feladat, a teológiai reflexió számára pedig egyenesen megkerülhetetlen. Miért jele-
nik meg a kinyilatkoztatás üzenete a metafora vagy a parabola felé közelítő elbe-
szélés-szervező nyelvi formulákban? Amennyiben bizonyos szövegformák eseté-
ben az exegetikai szakirodalom jól ismert kifejezései mögé pillantunk, a szöveget 
nem csupán a hitvallást kimondó szükségszerű (esetleges formájú) hordozó kö-
zegként, hanem leírásra érdemes poétikai kategóriaként szemlélhetjük.7 

5 H. U. von BALTHASAR: A dicsőség felfénylése. Teológiai esztétika. I. Az alak szemlélése. Előszó. Sík Sándor 
K i a d ó , B p . , 2 0 0 4 . 112 . 

5 Vö. „A biblikus-üdvtörténeti istenkép alkalmi át törései (az élő, válaszoló, változó Isten, aki képes 
együtt szenvedni és a másikkal együtt változni) a patrisztikában tartalmilag hát térbe szorultak, vagy 
legalábbis kategoriálisán átrétegeződtek a maradandóan eluralkodó változhatatlanság-elv miat t ." 
W. MAAS: Unverärulerlichkeit Gottes. Paderbornen Theologische Studien 1. Schöning, I^derborn—Mün-
chen, 1974. 165. 

7 A forma- és hagyománytörténeti iskola (Gunkel, Gressmann, Gerhard von Rad, Martin N o t h ) az 
írott szöveg hátterében rejtőző szóbeli hagyoniányformák vizsgálatára, a Sitz im I^ben kérdéskörére 
helyezte a fő hangsúlyt. A szövegformák poétikai elemeit (módszertani ki indulópontjából követke-
zően) hosszú ideig nem vizsgálta, terminológiájában je l lemzően a következő kategóriák dominá l -
tak: „Geschichte, Darstellung, Erzählung, Sammelberichte, Historie, Novelle, Text." Az újszövetségi szö-
vegegységek kutatásának módszer tani alapelvei - Adolf JÜLICH ER Die Gleichnisreden Jesu. I—II. (1888, 
1889) című meghatározó művének nyomán, Ernst FUCHS, valamint Hans CONZELMANN hatására -
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A számtalan rövid terjedelmű, erőteljes retorikai erővel bíró szövegegységből 
a továbbiakban egyetlen markáns példát emelek ki. Az eseményszerűséget rögzí-
tő szöveg (valamint a beágyazott ószövetségi textusok) retorikai, poétikai struktú-
ráinak megközelítése - reményeim szerint - az irodalomtudomány és az exegézis 
számára is tartalmaz további diskurzus lehetőségét rejtő megállapításokat. 

3. A jeruzsálemi bevonulás mint üdvtörténeti tett (Mt 21, 1-17) 

3.1. Verbális kódok, jelölők 

Jézus jeruzsálemi bevonulásának hagyományát - eltérő hangsúlyokkal - mind a 
négy evangélium viszonylag zárt egységként szemlélhető narratívaként tartalmaz-
za.8 Figyelmünk most az eseményt legrészletesebben bemutató, egyben a leggaz-
dagabb reflexív hátteret felvázoló evangéliumi részlet, Máté szövege felé fordul. 
Rövid terjedelmű (17 egységből álló), meghatározható kohéziós szervezőelv sze-
rint rögzített, erőteljes retorizáltsággal átszőtt elbeszélést vizsgálunk. A korpusz 
klasszikus példája annak a teológiai meggyőződés nyomán összeállított szöveg-
modellnek, mely igazi feladatát abban látja, hogy az üdvtörténeti eseménysort az 
örömhír narratívájaként mutassa fel. A valamilyen módon megvalósult tettekről 
szóló egyik lehetséges artikulációt valósítja meg az evangélium szövege, oly módon, 
hogy a reílexív újragondolások során letisztult hittartalmat mutatja fel narratíva-
ként. A szöveg által jelölt dolog mint olyan, nem a történelem „valós világa", hanem 
a nyelv által megjelölt fikcionális világ. Az így előttünk álló szöveg nem „a nyel-
ven kívül fennálló tárgyakra vagy tényekre" utal. A szövegben rögzített esemény-
szerűség nem vonatkoztatható „tapasztalati tudásunkra mint kontextusra". Az 
evangélium részlete olyan többszörös rétegezettségű, textusok közötti párbeszédet 
megvalósító egység, melynek értelmezése nem a jelentésre (Bedeutung), hanem 
sokkal inkább a jelek egymásra vonatkoztatható utalásrendszerének, játékának 
megközelítésére vonatkoztatható.9 

A rövid szöveg cselekményében viszonylag egyértelműen tetten érhető az esemé-
nyekről szóló tudósítás archaikus szövegalkotói szemlélete. Az ószövetségi beszéd-
móddal rokon felfogás középpontjában a perikópa, az önmagában zárt, didakti-
kusait lekerekített elbeszélésegység áll. A perikópa eseményszerűsége egy szóbeli 

főként az 1980-as évektől természetesen radikálisan megváltoztak. Az angol nyelvű exegetikai szak-
irodalom fogalmai („Narrative, Narrative form. Story, Text, Parable, Pericope") fokozatosan közeledtek 
az irodalomelméleti je lentésmezőkhöz. Vö. D. PATRICK: The Rhetoric of Revelation in the Hebrew Bible. 
Fortress, Minneapolis , 1999. 1-17 . ; N. PKRRIN: Parable and Gospel., Interpretating a Biblical Symbol. 
1 - 2 2 . ; A. SUELZER—J. KSELMAN: A modern Ószövetség-kutatás. | . KSELMAN-R. WITHERUP:/! modem Újszö-
vetség-kutatás. J B K III. 163-186., 187-208. 

8 Vö. Mk 11, 1 -11 ; Mt 21, 1-17; Lk 19, 28-40; J n 12, 12-19. 
9 Vö. J . ANDEREGG: Fikcionalitás és esztétikum. In THOMKA В. (vál., szerk.): Narratívak 2. Történet és fikció. 

Kijárat, Bp., 1998. 45-46. 
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hagyományban fennmaradt, továbbörökített, átformált (vagy fikcionális) cseleke-
det és a vele kapcsolatos hittartalom reprezentációjaként szemlélhető. Az írásban 
rögzített egyszerű szövegforma nem biografikus, adatszerű hitelességre törekvő 
történeti érdeklődéssel tekint vissza tettekre, a textus a kérügmatikus szándék 
didaktizmusát tükrözi.10 A számunkra egymás mellé nem igazán kapcsolódó se-
matikus mondatok, kijelentések, a zárt egységek utáni indokolatlan váltások, tö-
rések (úgy tűnik) a diszkontinuitás, a széttartó mozgások jelenlétét képviselik a 
narrációban. A szöveg a történetelemek befejezetlenségével asszociációkra, a fik-
ciós helyzetekkel ([...] bement a templomba, és kiűzte onnan azokat, akik a templomban 
adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta. [...] A templom-
ban vakok és sánták mentek hozzá, s ő meggyógyította őket. [..fa főpapok és írástudók lát-
ták, hogy csodákat tesz. Mt 21, 12, 14, 15) kapcsolatos analízisre, lírizált kép- és 
gondolatsorokra alapoz. A prózai szöveg az epikumot epikus mozzanatokra bont-
ja s ez nemcsak a formai, hanem a tartalmi réteget, a tematikus szintet is érinti.11 

Az evangélium szövegében az események leírásában (különösen a második 
részben) szembetűnő a cselekmények tételmondatokban történő összefoglalása, 
az elhagyás, a nagyfokú vázlatosság. A mozaikszerűség a szöveg világában bizo-
nyosjelölők szerepét felnagyíthatja, s ebben az olvasó, az értelmező által kijelölt kon-
figurációban a textus retorikai lehetőségei is felszínre bukkannak. Nevezetesen 
az evangéliumi szövegalakzatot szemlélhetjük úgy, mint amelynek koherenciáját 
az igehasználat, a cselekményleírás szintjén megjelenő mozgással kapcsolatos 
igei jelölők teremtik meg. „[...] az olvasó elvár valamiféle konfigurációt, [...] az 
olvasás a koherencia keresése. Az olvasás [...] az össze nem illő összeillesztésének 
drámája lesz, amennyiben a 'meghatározatlan helyek' (Unbestimmtheitstellen) - In-
garden kifejezése - nemcsak azokat a hiányokat jelzik, amelyeket a szöveg az el-
képzelő konkretizációhoz viszonyítva tartalmaz, hanem a szövegben magában, 
egyértelműen a retorika szintjén bennefoglalt frusztrációs stratégiából is fakadnak".12 

A szöveg, (a narratív hagyományt továbbörökítő, a redaktori szerepet reprezen-
táló) szerző és az olvasó is kifejezésre juttatja a (szöveg)világot egységgé formáló 
elvárásait, s ebből az egymásra hatásból új műfaji látomás bontakozik ki. Ingarden 
és Ricoeur szóhasználatát követve „a mondatok egymásutániságának intencioná-
lis korrelátumaként (Satzkorrelate)" nyerhet meghatározást a szöveg világa.13 

1 0 A szinoptikus evangéliumok anyagában - a szenvedéstörténettel kapcsolatos elbeszélések kivételé-
vel - az igehirdetés közlési fo rmáinak egy sajátos s t rukturáló ereje érzékelhető. Az egymás mellet t 
és egymásra vonatkoztatható vándormondások, alkalmi anekdoták, reflexiók esetében a szilárd 
nyelvi jelek, a hagyomány sematikus kódjai mellett há t térbe szorul a pe r ikópa cselekményszerűsé-
g e . VÖ. R . E . BROWN-J. R . DONAHUE-D. SENIOR-A. YARBRO COLLINS: AZ újszövetségi gondolkodás elemei. 
JBK III. 511-552.; S. MCFAGUE: Speaking in Fhrables. A Study in Metaphor and Theology. Fortress, Phila-
delphia, 1974; A. WILDER: Early Christian Rhetoric. The Language of the Gospel. Hendrickson, Peabody, 
1 9 9 9 . 7 1 - 1 1 7 . 

11 Vö. THOMKA В.: Narráció és reflexió. Forum, Újvidék, 1980. 160. 
1 2 P RICOEUR: A szöveg világa és az olvasó világa. In THOMKA B. (vál., szerk.): Narratívák 2. Történet és fik-

ció. Kijárat, Bp., 1998. 26. 
13 Vö. I. m. 24. 
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A jeruzsálemi bevonulás eseményszerűségét modellező, két meghatározó pe-
rikópa egységéből felépülő szöveg - véleményem szerint ezzel sajátos, ám a bib-
likus szöveghagyományban másutt is felbukkanó - eszköztárral szervezi egészszé 
a különálló cselekménymozzanatokat. A sematikus kijelentések szintjéig lecsupa-
szított mondatokban jellegzetes dinamikus, mozgásirányokat kijelölő igék a tex-
tust egységgé kovácsoló jelölőkké formálódnak. 

„(...)Jeruzsálemhez közeledve 
(...) Jézus elküldte két tanítványát 
(...) Menjetek a szemközti faluba! 
(. . .) [a szamara t ] Oldjátok el és vezessétek ide. 
(...) Nézd, királyod jön hozzád, 
(...) A tanítványok elmentek, 
(...) Elhozták a szamarat és csikaját 
(...) Amikor beért Jeruzsálembe, 
(...) Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan azokat, akik a templomban adtak-vettek. 
(...) A templomban vakok és sánták mentek hozzá, 
(...) Ezzel otthagyta őket, s a várost elhagyva Betániába ment,"14 

Máté - e szövegegységben megjelenő - szóhasználatára a főszereplővel kapcsola-
tos (tőle induló és rá irányuló viszonyokat kimondó) dinamikus igehasználat jel-
lemző. Az erőteljes retorikai üzenettel bíró igék meghatározott helydeiktikus 
funkcióval bírnak, és a főszereplő köré csoportosulnak. Ez - a görög nyelvű szö-
vegben igen erőteljesen megjelenő - grammatikai jelegyüttes a szövegben kibom-
ló esemény térbeli viszonyait kódolja, s a reprezentált terek mentén mutatható fel 
a szöveg eseményt kimondó jellege. 

A cselekménymozaikok - meglátásom szerint - a következő modellel reprezen-
tálhatok. 

A (1) 

В (1) 
С 

В (2) 

А (2) 

1 - 3 . vers E lőzmények , úton J e r u z s á l e m felé 
6 - 9 . vers Bevonulás a szent városba 

10 -11 . vers Találkozás a közösséggel 
12 -14 . vers j ézus a t e m p l o m b a n 

(1) A pénzvá l tók és kereskedők kiűzése 
(2) Vakok és sánták meggyógy ítása 

15 -16 . vers Találkozás a főpapokka l és í rás tudókkal 
17. vers Úton Be t án i a felé 

14 Vö. „(tőlem) Jeruzsálemhez közeledve, Jeruzsálem felé: EÍC; ' lEpoaókupa" 
„elküldte (magától): ánéoTEiÁev" 
„menjetek(tőlem, innét): лорЕоеове EÍ<; (. . .)" 
„vezessétek ide (hozzám): 'ayayETÉ pof' 
„mentek hozzá: npoonXbov aúTÓ" 
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A narrációt szervező elemek vizsgálata során természetesen nem kívántam túlzott 
mértékben támaszkodni a szöveg grammatikai, strukturális összetevőinek elem-
zésére. Egy ilyen kiindulópontú (jelen szövegben talán indokolt) megközelítés 
ahhoz a lehetőséghez vezetett, hogy úgy tekinthetünk e rövid narrációra, mint 
amely az eseményszerűséget a deiktikus centrum köré szerveződő igehasználat 
hálójaként mutatja fel. A cselekvésekben, mozgásokat reprezentáló igék mentén 
(fikciós térbeliséget kijelölő elemekben) ugyanakkor középpontként - egyfajta 
ikonként, megpillantható alakként (Schau der Gestalt) - rajzolódik ki Jézus személye. 

3.2. Az üdvösségközvetítés alakzatai 

Rudolf Schnackenburg Máté evangéliumához írt kommentárjában a bevonulás ese-
ményét rögzítő szövegegységet „a messiási tett" kibontásaként említi, és az „ese-
ményszerűség" mögött a Dávid házából származó és a szegényekkel közösséget 
vállaló uralkodó epifániáját hangsúlyozza.15 

Miért indokolt az epifánia szó használata? Milyen poétikai eszköztárral válhat 
ábrázolhatóvá ez az alapvetően hitvallási formula? Az epifánia, az ikon16 üzene-
te (statikussága, szándékolt időtlensége ellenére) hogyan mozdítható el a narrá-
cióban rejlő dinamizmus irányába? 

Az evangéliumi szövegegységben jelentős súlyt (és terjedelmet) képviselnek bi-
zonyos reflexiós utalások. A narráció kibomlását, logikáját mintha egyenesen az 
ószövetségi szövegbetétek határoznák meg. Az elbeszélés a cselekmény sajátos 
belső mozgását szorosan a prófétai igehirdetés retorikai alakzataihoz köti. A szö-
veg világában az alakok, történések, mozgások leírásakor a narráció töredezett-
sége vonatkozásba kerül az öt beágyazott egységgel. Sajátos kétirányú mozgás in-
dulhat el az eseményszerűséget rögzítő részek és az új világokat nyitó 
betétalakzatok között. Az egymás előtt kibomló szövegek viszonyának megköze-
lítéséhezjelen esetben a szerkezeti elemzés módszertani kiindulópontjait célsze-
rű felhasználni. 

Az egység szerkezeti szempontból öt koncentrikusan rendezett bibliai idézetre 
épül. Az 5. versben reflexiós idézet rejtőzik, mely Izajás (Iz 62, 11) és Zakariás 
(Zak 9, 9) könyvének világa felé nyitja meg, csúsztatja el a szöveg utalásrendsze-
rét. A 9. vers a tömeg üdvözlő kiáltását a 118. Zsoltár (Zsolt 118, 5-26) szavaihoz 

1 5 R. SCHNACKENBURG: Matthäusevangelium 16, 21-28, 20. Würzburg, NEB, 1994. 197. N. Lohfink ha-
sonló kiindulópontból hangsúlyozza a két elbeszélésmozzanat (bevonulás a városba, belépés a 
templomba, Mt 21, 1 -11 ; 12-17) i rodalmi egységét. Vö. N. LOHFINK: Der Messiaskönig und seine 
Armen kommen zum Zion. Studien zur biblischen Theologie. SBAB 16. Stuttgart, 1993. 294-315.; 
RÓZSA IL: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben. SZIT, Bp., 2001. 176-180. 

1 6 Az ikon szót itt teológiai esztétikai kategóriaként használjuk. Amikor a képteológia a láthatóság 
(visibiliter) fogalmának megközelítésére vállalkozik, a t ranszcendens kimondásának problémájában a 
láthatatlan „esztétikailag érzékelhetővé" tételének nyelvi-teológiai kérdését (is) látja. Vö. Ch. SCHÖNBORN: 
Krisztus ikonja. Ho lnap , Bp„ 1997. 184-185. 
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kapcsolja. A szerkezeti (és retorikai) szempontból meghatározó 13. vers a prófé-
tai igehirdetés (Iz 56, 7; Je r 7, 11) textusát tartalmazza. A 15. vers a gyermekek 
ujjongását ismét a zsoltáros szavával (Zsolt 118, 25) jeleníti meg, míg a 16. vers 
reflexiós idézettel (Zsolt 8, 3) foglalja keretbe a szövegegységet. 

Az idézetek a következő strukturális modell mentén szerveződnek: 

A (1) 5. vers: reflexiós idézet, prófétai igehirdetés 
„Mondjátok meg Sión leányának: 
Nézd, királyod jön hozzád, 
szelíden, szamárháton, 
a teherhordó állat csikaján." (Iz 62, 11; Zak 9, 9)1 7 

В (1) 9. vers: adoráció 
„Hozsanna Dávid fiának! 
Áldott, aki az Úr nevében jön! 
Hozsanna a magasságban!" (Zsolt 118, 25 -26 ) 

С 13. vers: reflexív prófétai fenyegetés, apokalüpszisz 
„Meg van írva, hogy az én házamat az imádság házának nevezik, 
ti pedig rablók barlangjává teszitek azt." (Iz 56, 7; J e r 7, 11) 

В (2) 15. vers: adoráció 
„Hozsanna Dávid fiának! (Zsolt 118, 25) 

A (2) 16. vers: reflexiós idézet, prófétai igehirdetés 
„Gyermekek és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet." (Zsolt 8, 3) 

Az első idézet Izajás igehirdetését, valamint Zakariás jövendölését szövi az evan-
géliumi szövegbe. A prófétai könyv a fenyegető mondások szövegvilága mellé he-
lyezi az eljövendő üdvösség ígéretét, melynek leírásában (Zak 9, 9-10) a bibliai 
hagyomány többrétegű utalásrendszere is megtalálható. 

Az uralkodói hatalom várományosa több ószövetségi szövegegység alapján sza-
már hátára ül. 

„Ti, akik fehér szamárra szálltok és szőnyegre ültök, (...)" (Bír 5, 10) 
„(Jair fiairól] akik harminc fiatal szamáron jártak, és akiknek harminc városuk volt." 
(Bír 10, 4) 
„Nyergeld a szamarat, hadd üljek fel rá, hogy a királlyal menjek." (2Sám 19, 27) 

17 Az első sor Izajás igehirdetésének a Septuaginta szerinti görög szövegét tartalmazza: „E'ínaxc тщ 
Boyarpí háv". A prófétai szövegbetét további három sora Zakariás messiási jövendölésének textu-
sa felé nyílik meg. 
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Az uralom bekövetkezésének jele a harci eszközök megsemmisítése. 

„(...) eltüntetem, az országból az íjat, a nyilat, a háborút," (Óz 2, 20) 
„(...) ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. 
Nemzet nem emel kardot, nemzet ellen, s nem tanul többé hadviselést." (Iz 2, 4) 

A végső időkben bekövetkező béke Izrael teljes közösségére (Efraim népére is) 
vonatkozik. 

„Térj vissza, te hűtlen Izrael, (...) Nem haragszom többé rád, hiszen irgalmas vagyok." 
(Jer 3, 12) 

Ez a messiási országot felvillantó világ esztétikai, retorikai alakzatokat átfogó kép-
ként épül(het) be Máté evangéliumának szövegébe. A messiási kép megrajzolása 
oly módon válhat teljesebbé, hogy a beágyazott szövegrészlet egyetlen (ám reto-
rikailag koncentrált) metaforikus motívum (a szelíd, szamárháton közeledő király alak-
ja) alkalmazásával Zakariás próféciájának üdvösségközvetítő alakját jeleníti meg. 

A bevonulás hagyományát tükröző evangéliumi részlet teljesebb ószövetségi 
textusai jellegzetes (további kutatási lehetőségeket kijelölő) szerkezeti alapele-
mekkel rendelkeznek. Az ellentéteket, fogalmi - jelentéstani megfeleltetéseket, 
kiazmusmodelleket a nagyobb egységek lehetséges szerkezeti összefüggéseinek 
alapjaként is szemlélhetjük.18 

Zakariás próféciájának tematikailag és szerkezetileg önálló irodalmi egysége 
(Zak 9, 9-10) a következő módon épül fel: 

A (1) „Örvendezz, Sión leánya! 
Ujjongj, Jeruzsálem leánya! 

В (1) íme, királyod eljön hozzád, 
Ki igaz és segítséget megtapasztalt, 

С (1) szegény és szamáron ül, 
szamár hátán, szamárnak csikaján. 

С (2) Kiirtom Efraimból a harci szekereket 
S a lovakat Jeruzsálemből. 

В (2) Kivész a harci íj is 
és békét hirdet a népeknek, 

A (2) uralma tengertől tengerig ér 
Es a folyamtól a fóld határáig." 

18 Az Ószövetség gyakran alkalmazza a kiazmus változatait retorikai elemként („lelkünk megmenekült 
mint a madár a vadász hálójából. / A háló szétszakadt, s mi szabadok lettünk." [Zsolt 124, T\) és - megíté-
lésem szerint - a szövegegységek kompozíciós szervezőelveként. Vö. „Ez lesz a béke. / Ha Asszíria be-
tör országunkba, és behatol palotáinkba. /(...) Ok karddal terelik Aszszíriát, / Kivont karddal Nimród földjét. 
/ (...) ha betör országunkba, és behatol területünkre." Mik 5, 4-5 . Vö. D. PATRICK: The Rhetoric of Revela-
tion in the Hebrew Bible. Fortress, Minneapolis , 1999. 182-206. 
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A kiazmikus modell szerint szemlélhető szöveg jelentésgazdagságában mintha az 
evangéliumi eseményben megjelenő szegény, szamárháton érkező uralkodó igazi ar-
cának (Deus sub contrario) felfénylését látnánk, ez a sejtés azonban csak a szöveg-
részletek egymásra vetítésének tranzakciójában mozdulhat el egyfajta meggyőző-
dés irányába. 

A prófétai igehirdetés további reflexiói („Meg van írva, hogy az én házamat az 
imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek azt." - Iz 56, 7; Je r 7, 11; 
„Gyermekek és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet." - Zsolt 8, 3) a szöveg kitünte-
tett pontjain a tipologikus beszédalakzat eszközével teremtik meg az üdvtörténe-
ti üzenet retorikai keretét. A két prófétai mondás ellentétet reprezentáló alakza-
ta a típust (az én házam) a metaforikus antitípustól (imádság háza, rablók barlangja) 
az idő dimenziójának mentén választja el. A tipologikus elv mentén szerveződő 
kijelentés és szövegrész sajátos történelemszemléleti perspektívát eredményez. 
A jellegzetes jövőorientált (az eszkatológikus szemlélet felé nyitott) látásmódban 
dinamikus ugrások vertikális mozzanata is megfigyelhető.19 

Tartalmilag lzajás próféciája az üdvösség dimenziójának képét a végidőkre vo-
natkozó vízióvá tágítja, melyet Jeremiás ítéletet hirdető fenyegetése ellenpontoz. 

„(őket) elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el őket házamban, 

Az imádság helyén. 

(...) mert házamat minden nép számára az imádság házának nevezik." (Iz 5 6 , 7) 

„Loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, (...) idegen istenekhez szegődtök. 

(...) eljöttök és elém álltok ebben a templomban, mely az én nevemet viseli. 

(...) Hát rablók barlangjának tartjátok ezt a házat?" ( J e r 7, 9 - 1 1 ) 

Az evangéliumi szövegrész középpontjában az ószövetségi próféciák fényében (és 
a szövegek ismeretében) kinyilvánított messiási tett, a templom megtisztításának 
aktusa áll. Ez a retorikai centrum a cselekvés kimondásával egyben rögzíti, eszka-
tológiai ikonná merevíti a templom irányát kijelölő (és Jézus alakja köré szerve-
ződő) jeleket. A szöveg (ilyen olvasat mentén) alkalmassá válhat arra, hogy az 
üdvtörténeti létértelmezés narrációban kimondott képe legyen, úgy tűnik, hogy 
(akár egy ókori) szövegben rögzített eseményszerűség igazi retorikai erővel mu-
tathat fel a lét megértésére irányuló tartalmakat. 

19 Goppel t ezt a magasabb szinten történő ismétlődést („Nagyobb van itt Salamonnál" - Mt 12, 42) a 
Steigerung terminológiával nevezi meg. A Keresztelő János által képviselt Illés alakban az üdvtörté-
net magasabb szinten tö r ténő megvalósulása vagy beteljesedése érhető tetten. A beteljesedés eszka-
tológiai rezonanciát is hordozhat : a pászka-Eucharisztia e lőkép a végidő lakomájának dimenzióját 
rejti. Goppel t szerint a tipológiai megközelítés eredetéről bizonyosan állítható, hogy a tipológia is-
meret len az őskereszténység idejének nem biblikus, hellenista környezetében, kizárólag zsidó kör-
nyezetben fordul elő mint eszkatológiai pr inc íp ium. Vö. FABINY Т.: A keresztény hermeneutika kérdései 
és története. Hermeneut ika i Kutatóközpont, Bp., 1998. 
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4. Záró megjegyzések 

A dolgozat az Újszövetség narratív megszólalási módjában, az örömhír közlésé-
nek eseményszerűséget hangsúlyozó jellegében és az ószövetségi hagyományréte-
gekben olyan zárt, kohéziós erővel rendelkező szövegegységekre próbált figyel-
met fordítani, melyekben a poétikai (reflexív, strukturális) összetevők indokolttá 
tesznek olvasáshermeneutikai, narratológiai kérdésfelvetéseket. Ez az interpretá-
ciós szándék, amely most csak arra vállalkozhatott, hog)' - igencsak töredékes for-
mában - rövid (akár ókori) narratívák lehetséges párbeszédét próbálja megköze-
líteni, persze nem abban látja igazi feladatát, hogy szokatlan asszociációs rétegek 
felfejtésével az eredetiség látszatát keltse. Sokkal inkább arra törekszik, hogy a rö-
vid történetként olvasható szövegben a nyelv varázsára, új világokat artikuláló 
erejére hívja fel a figyelmet. 

Az evangélium zárt narratívaként, rövid történetként olvasható szövegegysége:20 

„ Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák-hegy éhez értek, Jézus elküldte két tanít-
ványát, ezzel a megbízatással: 
„Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és ve-
zessétek ide. Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, akkor rögtön el-
engedi. " 
Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 

„Mondjátok meg Sión leányának: 
Nézd, királyod jön hozzád, 
szelíden, szamárháton, 
a teherhordó állat csikaján." 

A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és 
csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az 
útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó s az utána tóduló tömeg 
így kiáltozott: 

„Hozsanna Dávid fiának! 
Áldott, aki az Úr nevében jön! 
Hozsanna a magasságban!" 

Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgatottá vált. „Ki ez?" - kérdezgették. „Ez Jézus, a 
próféta, a galileai Názáretből." - felelte a nép. Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan azo-
kat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgat-
ta. Ezt mondta nekik: 

2 0 A magyar szöveg kiválasztásával (részben fordításával) kapcsolatban igyekeztem figyelembe venni 
a mér t ékadó fordításokat és a textusra vonatkozó szakirodalom exegetikai szempont ja i t . A görög 
szöveg forrásaként A klasszikus NESTLE—Ai.ANI>-kiadást használtam. Novum Testamentum Graece. 27. 
Revidierte Auflage. 9. korrigierter Druck. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2006. 
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„Meg van írva, hogy az én házamat az imádság házának nevezik, ti pedig 
rablók barlangjává teszitek azt." 

A templomban vakok és sánták mentek hozzá, s ő meggyógyította őket. Amikor a főpapok és írástu-
dók látták, hogy csodákat tesz, s hogy a gyerekek a templomban így kiáltoznak: 

„Hozsanna Dávid fiának!", 
méltatlankodtak, és szóltak neki: „Hallod, mit kiabálnak?" 

Jézus így válaszolt: „Hallom. Nem olvastátok sohasem?: 
„Gyermekek és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet." 

Ezzel otthagyta őket, s a várost elhagyva Betániába ment, és ott töltötte az éjszakát." 

(Mt 21, 1-17) 



Bartal Mária 

ORFIKUS IMPULZUSOK WEÖRES SÁNDOR KÖLTÉSZETÉBEN 

Bevezetés 

Amikor Mallarmé 1885 novemberében, egy Verlaine-nek írt levelében saját köl-
tői gyakorlatát a Föld orfikus magyarázataként („explication") határozza meg,1 

majd 1913-ban Apollinaire először alkalmazza e kifejezést modern kritikai termi-
nusként a kubista festők egy csoportjára,2 olyan fogalmat használnak, amely az 
ókortól kezdődően egyike a legvitatottabb és legkülönbözőbb jelentéstartalmakkal 
ellátott kifejezéseknek. Orpheusz mitikus életrajzához és az orfikus szövegekhez 
kezdettől fogva a legkülönfélébb közelítésmódok kapcsolódnak: attól a szöveg-
központú hagyománytól kezdve, amely az Orpheusznak tulajdonított szövegekre 
mint a legfőbb igazság letéteményeseire vallási értelemben tekint a kései antikvi-
tás platonikus gondolkodóiig, akik az írásokban komplex metafizikai rendszert 
keresnek, egészen a pragmatikus értelmezésekig, az életútváltás és a boldog túl-
világi élet konkrét ígéretét kutató olvasatokig.3 (Az orfikus költeményekre termé-
szetesen nem rögzített szövegváltozatokként kell gondolnunk, hanem mint olyan 
folyamatosan bővülő korpuszra, amely magába építette a későbbi kommentáro-
kat is.) A korai orfikus mozgalmak és Orpheusz személyének megítélése tekinte-
tében jelentős fordulat ment végbe a klasszika-filológiában és vallástörténetben a 
huszadik század második felében: az általunk ismert legkorábbi görög papirusz, 
az i. e. 4. századból származtatott Derveni tekercs feltárásának 1962-es eseménye 
óta, majd az újabb és újabb tárgyi leletek, főként aranylemezek előkerülésével. A pa-
piruszon temetési szertartásrészletek, kozmogóniai fejtegetések s filozófiai kom-

1 „^expl icat ion o r p h i q u e de la terce, qui est le seul devoi r du poéte et le j e u littéraire pa r excel-
lence. . ." (S t éphane MALLARMÉ: Correspondance 1862-1871. Ed. Ber t rand MARCHAL. Gall imard, Pa-
ris, 1959. 586.) 

- Bővebben lásd Äke STANDBERC: The Orphic Voice: Т. S. Eliot and the Mallarmean Qiiest of Meaning. Acta 
Universitatis Upsaliensis , Uppsala , 2002. 34. (55. lábjegyzet) 
Rövid, rendszerező áttekintés pé ldául : Walter BURKERI : Orphism and Bacchic Mysteries: New Evidence 
and Old Problems of Interpretation. In uő : Kleine Schriften 111. Myslica, Orphica, Pythagorica. F.d. Fritz 
GRAF. Vandenhoeck u n d Ruprecht , Göt t ingen, 2006. 4 2 - 4 5 . (Hypomnemata . Supplement-Reihe 2.) 
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mentárok töredékei is olvashatók egy Orfeusznak tulajdonított hexameteres theo-
góniához. A szöveg, amelyre a kommentár vonatkozik, feltehetően az i. e. 6. századból 
származik, és nem azonos a Rhapszódiákkai, amelyet a neoplatonikusok kommen-
táltak, bár annak egyes részleteit tartalmazza. A legújabb kutatások megerősítik 
a kapcsolatot az orfizmus, a pitagoreus gondolkodás és a dionüszoszi vallásformák 
között, és központi, egyik legfontosabb tematikai elemként a világ Zeusz általi újjá-
teremtését emelik ki.4 

A kifejezést modern irodalomtörténeti-poétikai fogalomként magyar nyelven 
először Hamvas Béla használta Weöres Sándor Medúza című, 1944-es kötetéről 
írott híres recenziójában.5 A következőkben elsőként e kritika felől igyekszem vá-
zolni az orfizmus általam legfontosabbnak ítélt modern poétikai jelentéstartal-
mait, majd arra a különleges kapcsolatra szeretném felhívni a figyelmet, amely 
Weöres ötvenes évekbeli, mitikus indíttatású hosszúverseiben az ennek nyomán 
kialakuló költői beszéd- és szerkesztésmód, illetve az Orpheusz személyéhez kap-
csolódó mítoszváltozatok és vallási tartalmak tematikai megjelenése között felté-
telezhető. Jelen tanulmány egy jóval hosszabb és részben még készülő dolgozat 
kivonata, annak legfontosabb téziseit igyekszik ismertetni, így a szoros szövegol-
vasat nyomán kialakított feltételezések itt sajnos több ízben a weöresi szövegvilágtól 
megfosztva vagy csak utalásszerű idézetekkel alátámasztva jelennek meg. 

Amikor Hamvas Bélád Medúza című kritikájában Weöres Sándor 1944-es köteté-
nek egyes szövegeit mint az orpheuszi költészet megnyilatkozásait ünnepli, s a 
modern európai irodalom általa kitüntetett, és sok tekintetben széttartó poétikai 
tendenciáival hozza összefüggésbe, elsősorban a George-kör Pindarosz-, Platón- és 
Hölderlin-olvasatai, illetve a csoportosulás önértelmezései nyomán jelöli ki e költői 
beszédmód ismérveit. Eljárása során mindenekelőtt a Stefan George szűk köréhez 
tartozó Friedrich Wolters 1930-ban megjelent, Kerényi Károly gondolkodására is 
nagy hatást gyakorló monográfiájára6 támaszkodik, amelyről még megjelenésé-
nek évében Turóczi József is közölt méltatást a Nyugatban. Ez utóbbi recenzió 
ugyan nem használja az orfika kifejezést, mégis ugyanazokat a sémákat tulajdonít-
ja a befogadói tapasztalatnak, amelyeket a Medúza-kritika a befogadótól immár 
függetlenített szöveg sajátosságaiként ír le: 

4 A Derveni papirusztekercs kapcsán a legújabb kutatásokat összegzi BETEGH Gábor: The Derveni 
Papyrus. Cosmology, Theology and Interpretatio. Cambr idge University Press, Cambridge, 2004. (külö-
nösen 132-348.) ' 

5 HAMVAS Béla: A Medúza. Diár ium 1944/2. (kötetben többek között: DOMOKOS Mátyás (szerk.): Örök-
lét: In memóriám Weöres Sándor. N a p Kiadó, Bp., 2003. 116—120.) 

6 Friedrich WOLTERS: Stefan George und die Blätter für die Kunst: Deutsche Geistesgeschichte seit IS90. 
G. Bondi, Berlin, 1930. 
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„Georgeban ú j r a plasztikus testet ölt a gondo la t és szó, az isten és nyelv szol idar i tása 
[ . . .] Az e m b e r ú j r a szilárd ta la j t érez a lába alat t , ú j égbol tot a f e j e fölött , ú j csi l lagké-
pekkel, amiket dalával varázsol t oda . Új élet-, vé r - és gondo la tközösségbe kerül az e m -
beriség őskul túr formáival [ . . .] a szellem síkjában ú j plátói r e n d j é n e k törvényszerűségé-
hez méri a kot jegyei t , a tiszta illúziók legnagyobb ellenfelét: az. idő t , a megö rök í t é s t ő l 
i r tózó p i l l ana to t . . . " 7 

Hamvasnál az idézettekkel egybehangzóan a következő gondolatokat olvashatjuk: 

„ . . . m e g kellett volna neki magyarázn i , hogy a m i k o r ilyet ír: 'Őszi éjjel izzik a ga l ago-
nya ' - olyan nagyot írt, hogy a fö ld szíve be l e remege t t [...] 'Piros a j t ó piros száj' versé t 
csak egészen kicsit kellett volna továbbvinni, s ez é p p olyan lett vo lna , m i n t a Galagonya, 
olyan, hogy a csillagok fü tyülni kezdik, és a kövek táncra p e r d ü l n e k reá [. . .] Weöres a 
valóságot m a itt a többi köl tőnél mé lyebben éli á t . . . [a pé ldakén t ál l í tot t André C h é n i e r 
köl tészetében - B. M.] a do lgok , é lmények , tárgyak, események külső volta te l jesen fel-
szívódik a megfogha t a t l an i rracionál is lé té lménybe. Ebben a köl tészetben a világ vissza-
tér ősá l lapotába: leveti külső és tárgyi voltát. Visszarealizálódik. Ú j r a az lesz, ami : idea , 
Isten, Lét, Valóság. [. . .] Az o r p h e u s z i költészet az igazi költészet , amelytől a t igr i sek 
megsze l ídü lnek , s amelyre a ha l ak kidugják fe jüke t a vízből - az is teni szavak e l e m e n -
táris megnyi la tkozása ." 8 

Mindkét recenzió a költői szó metafizikai érvényét hangsúlyozza, amelyre az ere-
dendően a léthez tartozóként tételezett ősi kultúrformákhoz való problémátlan 
visszatérés során tesz szert, s ez az immár „teljes értékű költői beszéd" mintegy is-
teni szóként a külső/tárgyi világot is képes visszavezetni a transzcendens léthez. 

A Weöres Sándor-kötetből kiemelt szemelvények - amelyeken jól érzékelhető 
a hamvasi indíttatással mélyen rokon Várkonyi Nándor-féle rekonstrukciós törekvés, 
a Sziriat oszlopai műhelymunkájának eredménye - ugyancsak a költészet Homérosz 
előtti „ősállapota" felől kapnak a kritikában kitüntetett figyelmet. Hamvas, 
Várkonyihoz hasonlóan, már a harmincas évek második felétől, részben a Sziget-
kör ösztönzésére küldetésének tekinti az európai kultúra számára a 19. század vé-
géig ismeretlen vagy háttérbe szorított olyan szövegek fordítását és közzétételét, 
amelyeket az „őskori egyetemes hagyomány" képviselőinek tart. Ennek a homo-
genizáló víziónak a fényében ülteti át többek között Max Müller ötvenkötetes so-
rozatának angol nyelvű fordításaiból а Medúza-kritikát megelőző évben a Tao Te King, 
az Upanisadok és a Védák szövegét magyarra,9 majd 1943-ban ógörögből fordítja 

7 TURÓCZI József: Stefan George és kora. Nyugat 1930/6. 
8 HAMVAS Béla: A Medúza. In Öröklét: In memóriám Weöres Sándor. 117., 118., 119. 
9 Az említett fordítások kéziratban maradtak , a Tao Te King-ból a Napkelet közölt szemelvényeket: 

HAMVAS Béla: A Taotekingből: (Bevezetés és fordítás). Napkelet 1940/1. 30-33. - KEMÉNY Katalin tesz 
rövid említést a fordításhoz használt angol nyelvű szövegkiadásról (DARABOS Pál: Hamvas Béla: egy 
életmű fiziognómiája. Hamvas Intézet, Bp., 2002. II. 300.), s az utalás alapján feltételezhetjük, hogy 
Hamvas a következő kiadványokból dolgozott: The Upanishads. Ford. F. Max MÜLLER. Oxford 
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a kétkötetes Platón-kiadás 3 dialógusát,10 s három évvel később, a Stemvia kano-
nizált Hérakleitosz-fordításával elégedetlen lévén, a preszókratikus filozófus töre-
dékeit.11 Fontos kiemelni, hogy amikor Hamvas Béla a Meáüza-kritikában Mallarmé 
kapcsán a Homérosz előtti orfizmusról beszél, nem az i. e. 5-4. századra tehető 
kozmogóniai költeményre és a hozzá kapcsolható tárgyi leletekre gondol, és nem 
is csak a jóval későbbi, hexameterben íródott orfikus himnuszokra, amelyek 
Herdernél az eszményi líra megtestesítői, hanem arra az egyetemes kultúra vízió-
jában tetszés szerint bővíthető szövegegyüttesre, amely meggyőződése szerint le-
hetőséget teremt az ósköltészethez való visszatéréshez. Csak 1960-ban, Orpheus 
című esszéjében beszél majd a töredékekről, amelyeket véleménye szerint a közös 
tematikai elem, az emberbe és a világba épített centrális rend gondolata, a dolgok 
középpontjában található „kanón" hangsúlyozása tesz egységes korpusszá, de 
ezeket történeti értelemben (a klasszika-filológia akkori álláspontjával összhang-
ban) nem tekinti a homéroszi eposzok előzményének.12 Az a filológiailag sokáig 
alá nem támasztott hagyomány, amely korábbinak tekinti az orfikus szövegeket 
Homérosz eposzainál, arra az i. e. 5. századra sikeresen végrehajtott kanonizációs 
műveletre13 megy vissza, amely Orpheuszhoz, az Argó énekeséhez kapcsolja szöve-
gek egy csoportját, hogy „szerzőjük" egy generációval a trójai háború előtt Homé-
rosz elődjeként lehessen feltüntethető. E hagyományt használja fel a 19. század 
második és a 20. század első felében Angliában és Németországban az orfika újra-
értékelésének szükségességét hangsúlyozó klasszika-filológusok és vallástörténé-
szek több csoportja,14 s munkáik közül számunkra a katabaszisz-tematikának köszön-
hetően is különleges jelentőséggel bír Albrecht Dieterich Nekyia című kötete,15 amely 
az orfizmust már mint kvázi-keresztény, nem homéroszi vallásformát tünteti fel. 

Az ósköltészethez való visszatérés ideáltípusa Hamvas Béla recenziója szerint 
Rilke Diánái elégiái és a Szonettek Orfeuszhoz-sorozat, s a mesteri útmutatás a Medúza-
kritikában nem véletlenül mozgósítja újra azokat a megállapításait, amelyeket ko-
rábban - részben a német Rilke-recepció nyomán - a Levelezés 1936-os kiadása 
kapcsán tett a Sziget folyóirat II. kötetében.16 Hamvas az írást itt hallgatáshoz kö-

University Press, Oxford, 1879, 1884. (Sacred Books of the Easi I., XV); Lao-Tzu, Tao Te Ching. 
Ford. J . LEGGE. Oxford University Press, Oxford, 1891. (Sacred Books of the East XXXIX.); Vedic 
Hymns. Ford. Max MÜLLER. Oxfo rd University Press, Oxford, 1891. (Sacred Books of the East 
X X X I I . ) 

10 Platón összes művei I-II. Magyar Filozófiai Társaság, 1943. (Hamvas Béla fordításában: Menőn, Kisebb 
Hippias, Nagyobb Hippias) 

11 Herakleitos 131 fennmaradt mondata. Ford. HAMVAS Béla. Bp., 1947. 
12 HAMVAS Béla: Orpheus. In uő: Hamvas Béla 33 esszéje. Szerk. DÚL Antal. Bölcsész Index, Bp., 1987. 

2 9 2 - 3 0 6 . 
1 3 Fritz GRAF: Eleusis und die orphische Dichtung Athens in vorheüenisticher Zeit. Berlin, New York. 1974. 9. 

(Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 33.) 
14 Legfontosabb tanulmányaikat, monográfiáikat felsorolásszerűen ismerteti: Walter BURKERT: Orphism 

and Bacchic Mysteries: New Evidence and Old Problems of Interpretation. 37 -38 . 2-5. lábjegyzet 
1 5 Albrecht DIETERICH: Nekyia: Beiträge iwr Erklärung der neuentdeckten Petrusapokalypse. Leipzig, 1893. 
16 HAMVAS Béla: Rilke levelei. Sziget 1936/11. (szöveghű ú jabb kiadás: Sziget I-III: 1933-1939. Orpheus 

Kiadó, Bp., 2000. 103-108.) 
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zeli tevékenységként, az ismeretlen által diktált beszédet lejegyző médium cselek-
véseként definiálja, olyan alkotótevékenységként, amely nem tud közönségéről és 
nem törekszik közérthetőségre, de „teremtő írás"-ként alkotóját „valódibbá" teszi 
(Rilke kifejezései), és számára a vallásnál, örömnél, szerelemnél mélyebb világot 
nyit meg. 

A Medúza-kritika az alkotófolyamat különböző fázisait azonosítván a költői szö-
veg létrehozásának első lépéseként a külső, tárgyi világ belső, időtlen mitológiai 
képekké alakítását különíti el. E megállapítás hátterében nemcsak a metaforikus be-
szédet mitikus beszédként elgondoló és Weöres által az idő tájt fordított Mallar-
mé korai költészetére, Rilke Új versek című kötetében a Pór Péter által elemzett 
„orfikus alakzat" ismétlődő megképzésére,17 illetve Stefan George költészetről al-
kotott reflexióira18 kell gondolnunk, hanem hozzá kell tennünk Hamvas Hérak-
leitosz-tanulmányának megállapítását, amely szerint a jelekben látás azért lehet 
a szellemi érettség és mélység bizonyítéka, mert képes megszünteti a már Héraklei-
tosznál érzékelhető hasadást a képnyelv és a fogalmi nyelv között, és visszatérni 
a tiszta képnyelvhez.19 

A vers keletkezésének következő fázisa Hamvas szerint a képek belső zengéssé 
alakítása, amelynek során a természetes konnotációitól eltávolított dolog helyét a 
nietzschei megfontolás értelmében a beszéd foglalja el. Az orfikus aktusban e 
modell szerint a késő romantikus elképzeléssel összhangban a világ költői újrate-
remtése megy végbe20 (vö. Weöresnél: „panasz-égbolt",21 illetve Rilkénél: „világ lett 
jajából"), az orfikus hang a valóság érzékelésének új módjait hívja életre, s végül 
a lét olyan új rendjét hozza létre,22 ahol a jel és a dolog kettőssége megszűnik, 
vagy más leírások szerint a szó az ősállapotba tér vissza, és a transzcendens létben, 
megnevezés és a dolog eredendő összetartozásához eljutván23 elnyeri rögzített je-
lentését. (Jacques Derrida Mallarmé-tanulmányában már jellemző módon a dolog 
nevének kimondása általi feltűnés és eltűnés kettős játékáról beszél.24) 

17 Peter PÓR: Die orphische Figur: Zur Poetik von Rilkes „Neuen Gedichten". C. Winter, Heidelberg, 1997. 
18 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Mérték és hangzás. Az orfikus tárgyiasság Rilke kései lírájában. Orpheus 1991/2-3. 

1 5 2 . 
19 HAMVAS Béla: Hérakleitosz helye az európai szellemiségben. In KERÉNYI Károly, KÖVENDI Dénes (ford., kí-

sérő tanulmány): Hérakleitos múzsái vagy A természetről. Officina, Bp., 1936. 58-81. 
2 0 PÓR Péter: Az orfikus alakzat: Rilke Új versek című kötetének poétikájáról. In uó: Léted felirata. Váloga-

tott tanulmányok. Balassi Kiadó, Bp., 2002. 165. 
2 1 Weöres Sándor költeményeit a következő kiadásból idézem: WEÖRES Sándor: Egybegyűjtött írások. 

I—III. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1981.4 

2 2 Martin L. DAVIES: Orpheusz vagy Klió? (Elmélkedések a történelem hasznáról.) Ford. BABARCZY Eszter. 
Orpheus 1991/2-3. 79. 

2 3 Vö. például PLATÓN Kratülosz c ímű dialógusának következő részletével: „Sokkal valószínűbb, hogy 
az örökké létező dolgok körében fogunk megfelelően adott nevekre találni. Mert valószínű, hogy 
éppen ezekre a nevekre szentelte a legtöbb figyelmet az, aki a nevet adta. Sőt lehetséges, hogy az 
ilyen nevek részben nem is embertől , inkább valami istenibb hatalomtól származnak." (PLATÓN: 
Kratülosz 397 b-c. Ford. HORVÁTH JUDIT, BÖRÖCZKI Tamás. Atlantisz. Bp., 2008. 40-41.) 

2 4 Jacques DERRIDA: Mallarmé. In Tableau de la littérature franqaise de Mme. De Stael á Rimbaud. Marcel 
ARLAND e t a l . G a l l i m a r d , Par is , 1 9 7 4 . 3 6 8 - 3 7 9 . 
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A Weöres által zseniális kritikának és esztétikai manifesztumnak25 nevezett ham-
vasi útmutatás követésének kockázata ott nyilvánvaló a költői szövegekben, ahol 
a nagy költészetként értékelt versmondat mintájára („Szemem csak néha ér a világ-
ba, de szívem ezer tájban egyszerre él —")26 és a Hérakleitosz-töredékeket gnó-
mákká alakító jellemző hamvasi fordítás nyomán a költői szó az úgynevezett „ős-
költészeti" példák dikcióját imitálva teológiai vagy filozófiai igazságok közvetlen 
kimondójaként kíván fellépni (ahogy legerőteljesebben Л teljesség felé számos szö-
vegében, de akár korábban a Dalok Na Conxy Fanból zárószakasza vagy a Orpheus-
prológ, illetve A megölt Orpheus paradoxonokra építő gnómasorozata esetében is 
tapasztalhatjuk). A prófétai szerepbe állított, transzcendens igazságokat közvetí-
tő Orpheusz, akiről Pauszaniasznál, Platónnál és Hérodotosznál olvashatunk, fel-
tehetően későbbi fejlemény, mint a korai görög hagyomány váteszi költő-zenésze, 
akinek a halálon is hatalma van vagy a misztériumalapító.27 Majd a neoplatonisták 
szövegmagyarázataiban kerül középpontba az az Orpheusz, aki spirituális meg-
világosodásának köszönhető tudását allegorikus, és csak a kiválasztottak számára 
felfejthető nyelven közvetíti. Weöres Orpheus című versében az átkozott és szent jel-
zők mindkét jelentéssíkot működésbe hozzák. 

Weöres következő köteteiben a hamvasi kritika által felerősített modell poéti-
kai alkalmazása érzékelhetően változik azáltal, hogy az archaikus költői beszéd-
formák felé való tapogatózásban a babitsi mintára megjelenő pindaroszi 
kardalokat28 mindinkább az athéni drámák monológjainak beszédhelyzete váltja 
fel, részben a Laodameia, részben pedig Füst Milán drámakísérletei és az általa ki-
dolgozott versstruktúrák és dikció nyomán, amely a drámai monológok beszéd-
módját benjamini értelemben vett allegorikus, korábbi elbeszélések nyomait őrző, 
töredezett beszéddé alakítja.29 A weöresi hosszúversek a mallarméi mintát követve 
narratív és dramatikus szerkesztésű elemekből állnak össze, megidézvén egyúttal 
az oratórium műfaját és a görög színházra visszatekintő opera kialakulásának ko-
rai szakaszát, amikor a szövegkönyvek igen gyakran merítenek az Orpheusz-
történetekből. 

25 Weöres Sándor levele Kenyeres Imrének (Csönge, 1944. febr. 29.) In Öröklét: In memóriám Weöres Sándor. 
120. 

2 6 Hamvas Béla a kri t ikában a Rongyszőnyeg 88. darabját idézi. 
2 7 Marisa lörtorelli GHIDINI: Da Orfeo agli orfici. In Tra Orfeo e Pitagora: Origini e incontri di culture 

neU'antichitä. a cura di M. T G., Alfredina STORCHI MARINO, Amedeo VISCONTI. Bibliopolis, Napoli , 
2000. 12. 

2 8 Vö. Weöres Sándor levele Babits Mihálynak (Csönge, 1938. dec. 8.) In WEÖRES Sándor : Egybegyűjtött 
levelek. Resti Szalon-Maria Medi ter rán Könyvkiadó, Bp., 1998. 1. 215. 

2 0 Vö. SCHEIN Gábor : Nevetők és boldogtalanok: Füst Milán művészete 1909-1927. Akadémiai Kiadó, Bp., 
2 0 0 6 . 1 5 9 - 1 7 7 . 
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Kulcsfontosságú, hogy hogyan értelmezzük azt a viszonyt, amely a Weöres Sán-
dor ötvenes évekbeli költészetében gyakori, tulajdonnév alkotta cím (Minotauros, 
Anadyomené, Medeia, Orpheus, Tatavane királynő) és a hozzájuk kapcsolódó költemény 
szövege között fennáll. Úgy gondolom, bogy a lírai alany destabilizálása ezekben 
a versekben nem egyszerűen az én szerepelvű megsokszorozódása, a beszédfor-
mák sokfélesége és a nézőpontváltások révén megy végbe.30 A beszéd egységes 
centrumának megszüntetésére a hosszúversek mindenekelőtt két meghatározó 
poétikai eljárást alkalmaznak: az orfikus tárgyiasság személytelenítő és térképző 
eljárásait, amelyeket Weöres felé véleményem szerint először Babits korai költé-
szete közvetített bizonyos versmodelfjeivel és poétikai megoldásaival, illetve a 
Füst Milán-i allegorikus építkezést. E két lírai beszédmód közül témánk kapcsán 
elsősorban az előbbiről kell részletesebben szólnunk. 

Weöres Sándor Csorba Győzőnek írt 1946-os levelében - amelyben jól érzékelhe-
tő a hamvasi gondolkodásmód átmeneti, de igen meghatározó befolyása - szem-
beállítja az individuális költő „Kis pont vagyok a ntindenségben" alapérzését az 
általa „exisztenciális" költőknek nevezett alkotók (Whitman, Jeffers, Mallarmé, 
Valéry) alapérzésével: „A mindenség az én szemléletemen belül van."31 A hangzó 
és jelentéses elemek kapcsolatrendszeréből versről versre kialakított tér már nem 
külső és belső elválasztására épít, vagy ha létre is hoz ilyen jellegű cezúrát, mint 
például a „koponyámban mogyorónyi mennyboltozat" (Orpheus) esetében, az alak-
zatok metonimikus mozgása révén lebontja ezt a különbségtételt (mint ahogy pél-
dául az Orpheus című vers első címmel ellátott részének, A játszó Orpheusnak ese-
tében is megfigyelhető). 

Kenyeres Zoltán monográfiájában már felhívta a figyelmet a térbeli mozgások 
(gyaloglás, vándorlás) jelentésességére Weöres verseiben,32 és nem egy elemző 
emelte ki a fent és lent irányának, a gravitáció és a repülés egzisztenciális 
metaforizálásának jelentőségét a költő szinte valamennyi szövegében. Itt csupán 
két jellegzetes poétikai eljárásra szeretném felhívni a figyelmet. Az első a pretex-
tusok térkoncepciójának termékeny újraalkotása a költői szövegekben. Két példát 
említenék: a Medeia című szöveg esetében a hérakleitoszi töredékek hamvasi for-
dításából megismert térbeli oppozíciósorozatok, valamint a paradoxonok és kiazmu-
sok szövegstrukturáló alkalmazása, illetve Euripidész Médeia című tragédiájában 
a testrészeknek megfelelő lélekrészek pitagoreus felfogásának kiaknázása (ame-
lyet Kerényi Károly 1938-as Pythagoras és Orpheus33 című, vélhetően Weöres által 

3 0 Ezt az álláspontot képviseli KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumen-
tum, Bp., 1994.2 80. 

31 Weöres Sándor levele Csorba Győzőnek (Csönge, 1946. febr. 10.) In WEÖRES Sándor: Egybegyűjtött leve-
lek. II. 400. 

3 2 Például KENYERES Zoltán: Tündérsíp: Weöres Sándorról. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1983. 153., 
238. 

3 3 KERÉNYI Károly: Pythagoras és Orpheus. A thenaeum 1938. 4—37. Kötetben uő: Halhatatlanság és Apollón-
vallás. Ókortudományi tanulmányok 1918-1943. Magvető Kiadó, Bp., 1984. 293-322 . 
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is ismert írása elemez) és azoknak, a görög szövegben megtalálható térbeli meta-
foráknak a továbbgondolása, amelyek az ellenfél és a barát, idegen és hozzátarto-
zó között érzékelhető határvonal fájdalmas kimozdítására és elbizonytalanodására 
hívják fel a figyelmet. Kiemelhető annak a tragédia egészén végigfutó párhuzamnak 
a jelentéses újraírása, amely Médeia testének nyílásai, a szülés, születés és halál, 
illetve a Szümplegadesz szikláinak hasadéka között létesül, amelyen keresztül Medeia 
segítségével az Argó hajó sikeresen áthaladt: „mit ért szülni e két fiut... / mire ke-
rülted el kék Szümplégadesz / szirtfokát, vendég-megöló vizét? (1262-1264.), amely 
utóbbit a tragédia második felében Athén mint távoli kapu, a leszboszi költészet 
mitikus helyeként, a menekülés lehetőségeként vált fel.34 Az euripidészi szöveg 
hátborzongató befejezése, ahol Médeia alvilági hatalomként megölt gyermekei-
vel második napként tündököl a tereiből kiszorított jaszón fölött, Weöresnél a Nap 
horizonton befutott pályájának és a katabasisok ciklikusan ismétlődő, átíródó so-
rozatának, illetve a lírai hangokhoz ideiglenesen rendelődő terek feszültségeként 
íródik újra. Médeia, aki a görög tragédia számos pontján 'Ёртцгп-пек (hazátlannak, 
számkivetettnek, elhagyatottnak, magányosnak) nevezi magát, a záróképben a 
kozmikus 'eprjgía (pusztaság, magány, hiány) csak számára létrejövő terében tar-
tózkodik. Értelmezésem szerint Weöres szövegének Medeia círüe a poétikai alak-
zatok által orfikus értelemben kiépülő excentrikus, külső tér neveként olvasható. 

Második példám az Orpheus című vers szövege, amely izgalmas párbeszédbe lép 
Ovidius Metamorphoses című költeményének X. és XI. könyvével és Rilke Orpheus. 
Eurydike. Hermes című versével. A halál állapotába jutás Ovidiusnál (tegyük hozzá, 
hogy a Weöres által fordított és újraírt Gilgames-jelenethez hasonlóan) térbeli 
metaforák segítségével jön létre: „Mennek az ösvényen csöndben, mely a földre 
vezet fel, / árnvboritott, meredek-lejtős, tele sűrű homállyal"35 egyirányú, határo-
zott vonalú mozgásként, amelyet már a visszanézés ellentétes irányú mozdulata 
is blokkol. Weöres költeményét ezzel szemben a bolyongás, kanyargás, szökkenés 
és a gomolygás személytelenített mozgása uralja. Rilke szövegében Euridiké tes-
te olyan készülő műalkotásként/épületként jelenik meg, amely Orpheus énekéből 
épül fel és tekintetére omlik össze („s ezzel le nem rontaná / művét, melyet még 
nem épített / halandó ember" [Rab Zsuzsa fordítása]36), Weöresnél Euridiké tes-
tének a „por-mélyi királyi pár ...irtózatos arca" által rögzített látványa szintén át-
esztétizált, időtlenné merevített („testem mint kék-eres fehér márvány pihen"). 
Orpheus tekintete előtt a „hullámos, eleven agyagedény" csak „már-összetört" 
voltában, mint „Penészbe, hínárba merülfő]) hulló cserepek tánca", mint illanó 
látvány jelenik meg, a rilkei vers zárlatához hasonlóan nem tragikus kicsengéssel. 
A weöresi szöveg számos pontján finoman utal Babits Laodameia című drámájára, 
amely a nemek ismételt felcserélésével Laodameia történetét Pygmalionéba írja át: 

3 4 Rush REHM: The Play of Space: Spatial Transformation in Greek Tragedy. Oxford University Press, 
Princeton, Oxford , 2002. 254., 255., 258., 264. 

3 3 Publius OVIDIUS Naso: Átváltozások. Ford. DKVECSERI Gábor. Magyar Helikon. Bp., 1964. 286. (X. könyv 
5 4 . sor) 

3 6 „(wäre das Zurückschaun / nicht die Zersetzung dieses ganzen Werkes, / das erst vollbracht wird)" 
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a férj teste olyan hideg márvány, amely az érintések nyomán talán feléleszthető. 
Az agyagedény személytelen képzete, amelybe metonimikusan áttűnik a márvány-
szoboré, olyan tárgyat jelenít meg, amelyben anyaga egykori formáló mozgása 
tárgyiasul (Euridiké itt is mintegy Orpheus alkotása jön létre), majd Orpheus táncá-
ba átíródva mintegy az elmúlás jelévé válik. Minden bizonnyal meghatározónak 
tekinthető itt a Szonettek Orpheushoz II. részének 18. darabja: „Táncosnő: te min-
den elmúlás / folyton-eltolása, áthelyezése"37 (Rényi András nyersfordításában). 
Most nem fogok tudni rá bővebben kitérni, csak utalni szeretnék a test feldara-
bolásának, illetve a szárnyas, kétnemű, férfi és női test alkotta, Héraklésznak is 
nevezett sárkány, valamint az általa létrehozott őstojás orfikus tartalmaira a Rapszó-
diákban, amelyek meghatározó, korai orfikához is kapcsolható tartamként épül-
nek be Weöres számos szövegébe.38 

Az ötv enes évek költészetében (például Minotauros, Medeia, Orpheus, Orbis pictus) 
megfigyelhető a versek ismétlődő kifuttatása egy olyan kísérletre, amely a nem-
lét állapotát próbálja nyelvileg megalkotni. A tagadás és a tagadás tagadásának 
metafizikai eljárásai nyomán kiépülő sorok tartalmilag mintegy az orfikus aktus in-
verzét nyújtják, de valójában nem lebontják, hanem tovább bővítik a metonimikus 
mozgások mentén párhuzamos szerkesztésmóddal élő és metaforákban tobzódó 
szövegvilág szüntelen mozgatásából épülő jelentést, a tagadások által egy egyre 
bővülő, excentrikus nyelvi teret hozva létre: 

„Se p a r t t a r a j a , se t a j t é k i r a m a , se p á r a to l l aza ta , 

ű r b e n l e n g e d e z e m , g á t n e m n y ű g ö z , ú t n e m h í tova . 

M i n t e m b e r - a r c u r a v á j t g y ü m ö l c s b ő l m é c s s u g a r a , 

l o b o g v a v i l ág í tok , s e n k i n e k . M e r t s enk i s incs ." 

(Orpheus) 

A tér kiüresítéseként elbeszélt megsemmisülés állapota gyakran él a kiürített tárgy 
metaforájával: 

„ e l t ö r t a tel t c s u p o r é s az e c e t e s b o r k i fo ly t , 

e l t ö r t az ü r e s c s u p o r é s az űr, me ly b e n n e vo l t . " 

(Medeia) 

Ideje nemcsak az egyéni halálé vagy akár a létezők összességének megsemmisülé-
séé, hanem a még létre nem jött jelentés, a személlyé még nem vált létezők ideje, 
hasonlóan ahhoz, ahogy Rilke költészetében a nemlét állapota nyelvileg egyszer-
re épít nemcsak a térbeli, de az időbeli értelemben vett metaforikára is. 

3 7 „Tänzerin: о du Verlegung / alles Vergehens in Gang". Rényi András fordításának forrása, és elem-
zésem számára is meghatározó gondola tmenete : RÉNYI András: A gravitáció mint létmetafora: egy mo-
tívum a kései Rilke költészetében. Enigma 1999/6. 18-35. (különösen 32-35.) 

3 8 Er ről bővebben lásd például G. S. KIRK, [. E. RAVEN, M. SCHOFIELD: A preszókratikus filozófusok. Ford. 
CZISZTKR K á l m á n , STEIGER K o r n é l . A t l a n t i s z . B p . , 1 9 9 8 . ( 1 9 5 7 . 1 9 8 3 ) 5 7 - 6 5 . 



FORDÍTÁS ÉS ÉRTELMEZÉS 

A fordítás szó jelenti a tevékenységet, de jelenti a tevékenységgel létrehozott ter-
méket is. Sokféle jelentéslehetőséget tartalmaz, melyeknek majdnem mindegyike 
magában foglalja a másság és a változás képzetkörét, sőt a meglévővel, szokásos-
sal ellenkező irányúét is (el-, ki-, félre-, meg-, rá-, visszafordítás). De őrzi a figye-
lem és a törődés mozzanatát (amennyiben gondot vagy figyelmet fordítunk vala-
kire, valamire), és költséges is lehet a ráfordítás, amennyiben az ember befektet, 
invesztál. Ha valami változik, és iránya érzékelhető, fordulatról szokás beszélni. 
Ha történik fordulat a fordítások értelmezésében, ha megszabadul az értelmező 
a fordításokkal kapcsolatos merev, rögzítettnek látszó, mitikus előítéletektől (ere-
deti mű, hűség, kánon stb.), s azokat nem vagy legalábbis korlátozott és visszafo-
gott mértékben kéri számon az anyanyelvén megjelent szövegeken, úgy lesz mon-
danivalója az irodalomelmélet-, de az irodalomtörténet-írás számára is. Melynek 
ha nem számolhatja is föl alapelveit, mindenképpen kérdésessé teheti módszer-
tanát és beszédmódját. Tudatában annak, hogy történeti, tehát mulandó, és ál-
láspontjai ideiglenesek. Ebbe az irányba fordulnak az itt következő tanulmányok. 

Első pillantásra talán nem nyilvánvaló, mi köti össze Apáczai Csere Jánost vagy 
éppen Pázmány Pétert Rilkével, vagy a kanadai Jacques Poulinnel, avagy Kovács 
András Ferenccel. A közeli és a távoli, a saját és az idegen fogalma minden kor-
ban meghatározó szerepet töltött be a fordításról írt művekben. A fordítás, akár 
a hozzá társított fogalmak történeti - és ebből következően viszonylagos vagy vál-
tozó jellege - manapság talán már közmegegyezésre számíthat. Az itt közölt ta-
nulmányok túl azon, hogy érvényre kívánják juttatni azt a vizsgálódási módot, 
mely szerint a fordított műveknek nem egyedül üdvözítő kutatási szempontja az úgy-
nevezett eredetihez való viszonyítás, éppen arra hivatottak rámutatni, hogyan, 
mikor mentek végbe e folyamatos változások. A „magyar nyelvnek sovány és szük 
szovai", „nagyfokú szegénysége és sivársága" egyszer csak „törzsökös, nemzeties 
nyclv"-vé lesz, majd olyan valamivé, melynek segítségével az idegen nyelvből el-
sődlegesen létrejött szöveg akár „megnyelvezhető". 

Az itt közölt tanulmányok a Fordítás, közvetíthetőség és kulturális identitás címmel 
2004-2008 között folytatott kutatások (NKFP 5/041/2004, témavezető: Ritoók 
Zsigmond) eredményei. Útjelzői annak a vizsgálódásnak, melynek során igyekez-
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tünk a fordítást minél sokoldalúbban megközelíteni és föltérképezni. Nemcsak 
történeti, hanem elméleti szemszögből is, nemcsak a modern, hanem az antik 
nyelvek és irodalmak viszonylatában is, és nemcsak a fordító, hanem az irodalom-
kritika vagy -történet szemszögéből is. Elsősorban irodalmi alkotásokként próbál-
tunk beszélni a fordított művekről, azzal a céllal, hogy párbeszédbe elegyedhessünk 
a kortárs irodalomtudománnyal, s hogy ezek a művek szervesen illeszkedjenek a 
nem fordított alkotások kritikai és elméleti értelmezéseinek sorába. Arra a kér-
désre is kerestük a választ, miképpen válhat a fordítás mint tevékenység és mint 
mű az irodalomtörténet teljességéhez szükséges, vele csakugyan összetartozó, 
alapvetően fontos részévé. Két tanulmány is szól elfelejtett örökségről: a 17. és a 
19. században alkotó szerzők fordítással kapcsolatos tapasztalatainak írásos összeg-
zéseit vizsgálva mutatják meg, hogy azok mai elméleti kategóriákkal is leírható 
eredményekhez vezethetnek, vagy éppen új kérdések fölvetését is ösztönözhetik 
(Gábor Csilla, Józan Ildikó). Mások összehasonlító, fordításkritikai jellegű vizsgáló-
dásokat folytattak (Benyovszky Krisztián, Zsellér Anna), és vannak olyanok is, amelyek 
a recepciót vagy éppen a posztmodern fordítói eljárásokat tekintik kiindulási pont-
nak egy-egy mű elemzéséhez (Németh Zoltán, Jeney Éva). Az értelmezések sokféle-
ségének és egyidejű érvényességének elvében minden írás osztozik. 

Jeney Éva 



Gábor Csilla 
(Babej-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Kolozsvár) 

A SZŐNYEG SZÍNE ÉS FONÁKJA: FORDÍTÓI ELVEK ÉS GYAKORLATOK 
A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN 

Klaudy Kinga alapvető fordítástudományi munkájának1 első, problémafelvető ré-
szében, a fordításelmélet folytonosságának kérdéseire utalva, Cicero, Szent Jeromos, 
Luther vagy Goethe fordítással kapcsolatos nézeteire hivatkozik, majd Batsányi 
reguláit, Toldy Ferenc, Arany János, Brassai Sámuel, Szász Károly, Radó Antal for-
dítással kapcsolatos műveit említi. Sajnos a korábbi - 16-17. századi - magyar 
megnyilatkozásokra nem hivatkozik. Kérdése: e művek vajon „nem jelentik-e azt, 
hogy fordítástudomány Magyarországon a XVIII-XIX. században is volt, s a mai 
fordításelmélet annak szerves folytatása?"2 Válasza pedig, hogy mivel a fordítói 
gyakorlatban született spontán megfigyelések tudományos megerősítése és - tesszük 
hozzá mi magunk - rendszerezése a 20. század második feléig nem jutott eszébe 
senkinek, nem beszélhetünk szerves fejlődésről.3 

[ogos lehet e megállapítás, ítéletalkotás közben azonban számolnunk kell a kö-
zépkori és kora újkori írásbeliségnek, tudományosságnak a mai gondolkodásunk-
hoz, elvárásainkhoz viszonyítva erőteljes differenciálatlanságával. Továbbmenve, 
ha számba vesszük az említett (vagy akár korábbi) szerzők fordítással kapcsolatos 
tapasztalatainak írott összegzéseit, lehetséges, hogy a mai fordítástudomány ka-
tegóriáival is leírható eredményekhez jutunk, sőt az is megtörténhet, hogy korábbi 
korszakok fordítási eszmélődései új kérdések felvetésére is ösztönözhetnek. 

Jelen dolgozat erre tesz kísérletet, visszább menve az időben: 17. századi ma-
gyar szerzők fordításait veszi szemügyre, főként a fordítás munkájára történő ref-
lexiókat, az átültetés közben felvetődő problémák megoldására irányuló stratégiá-
kat tekinti át. Szövegpéldáink az antológiadarabok mellett olyan szerzőkre és 
művekre is kiterjednek, akik és amelyek éppen az irodalom- és tudományszemlé-
leti differenciálódás okán „kifelejtődtek" az irodalomtörténeti kánonból, a műfaji 
és tartalmi besorolás nehézségei folytán a szűkebben értelmezett „régi irodalom" 
érdeklődésére tarthattak csak számot. Módszertani megfontolásból és az idő-

1 KLAUDY Kinga: A fordítás elméiele és gyakorlata. Scholastica, h. п., 1997. 
2 I. m. 22. 
3 I. m. 23. 
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keretre is tekintettel az elemzés anyagát főként az egyes művek fordítói paratextusai 
képezik, olykor azonban kitekintünk néhány tanulságos fordítói megoldásra is. 
És mivel a kora újkorban a fordítás a szöveghasználatnak a gondolkodást és kom-
munikációt meghatározó jellegzetes formája, igyekszünk szemmel tartani azt a 
szellemi, spirituális kontextust is, amely a fordítást és a fordítók munkáját körül-
veszi, esetenként alakítja. Ez a praktikus igények kielégítésére szolgáló fordítói 
munka sok tekintetben a középkori hagyományt folytatja, némiképp át is írja, 
persze: a „napi" gyakorlat részeként a kortárs nyugat-európai szövegek és szelle-
mi áramlatok recepciójának közege. 

Elöljáróban szükséges még emlékeztetnünk arra, hogy a régiség fordítás-fo-
galma jelentősen eltér attól, amit ma gondolunk róla: akárcsak az irodalmi és 
kulturális tevékenység bármely részéhez, ehhez is funkcionális, gyakorlati meg-
fontolások mentén viszonyul. Iskolapéldája e megközelítési módnak, hogy míg a 
bibliai és liturgikus szövegek hűséges, mondhatni tiszteletteljes visszaadásához 
akár a nyelvi „helyesség" feláldozása árán is ragaszkodik, addig a másfajta forrás-
nyelvi szövegeket szabad prédának tekintve átírja, újraszerkeszti és saját neve alatt, 
olykor az eredeti szerzőt elhallgatva adja közre. 

Ami lehető és ami lehetetlen: nyelvi bőség, nyelvi szűk-ség 

A magyar nyelv kifejezési lehetőségeinek szűkösségéről a legkorábbi híradások 
egyike a Székelyudvarhelyi kódex futólagos megjegyzése 1526-ból: a bibliai Judit 
könyvét húga számára magyarra fordító Nyújtódi András emígy inti a címzettet: 
„Ne nézed kedég zeretohvgom ez yrasnak az oparazt voltat, hanem az oygaz er-
telmet."4 A fokozatosan topikussá váló panaszokat és mentegetőzéseket azután a 
végtelenségig lehet gyűjtögetni: ezek szerint a forrásnyelv - legyen az a gyakran 
használt latin vagy valamely nyugat-európai népnyelv, többnyire az angol vagy a 
német - gazdagabb, árnyaltabb, mint a célnyelv, amely esetünkben a magyar. íme 
csupán néhány kiragadott példa, ízelítőül, a szóhasználat érzékeltetésére. A jezsui-
ta Marosvásárhelyi Gergely, Kempis Tamás Krisztus követésének 1622-ben megjelent 
átültetése kapcsán a bevezetőben „Magyar nyelvnek sovány es szük szovai"-ról és 
az ebből adódó nehézségekről beszél;5 Nógárdi Mátyás református püspök, aki 
Arthur Hildersam puritánus művét fordítja magyarra, lehetetlennek tartja elérni 
„az Angliai nyelvnek perfectioját";6 az evangélikus Balog György Cornelius Nepos 
(i. e. 100-24) római szerző Excellentium Imperatorum Vitae című munkája fordítá-
sának előszavában szintén szembeállítja a latin „bőségével" a magyar „szűk" vol-

4 Székelyudvarhelyi kódex 1526-1528. A nyelvemlék hasonmása és be tűhű átirata bevezetéssel és jegy-
zetekkel, közzéteszi N. ABAKFY Csilla. Bp., 1993. 235. 

5 MAROSVÁSÁRHELYI Gergely: Christus Iesus követéséről való könyvek. Kolozsvár, 1622. 4. számozatlan. 
( R M N Y 1 2 7 1 . ) 

6 NÓGRÁDI Mátyás: Idvösség kapuja. Kolozsvár, 1672. (RMK I. 1133.) 
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tát.7 Nem különbözik ettől lényegesen az a megnyilatkozás sem, amelyet Bethlen 
Gábor követétől, a Quintus Curtius Rufus (t53) Nagy Sándor-regényét a fejedelem 
parancsára magyarra fordító Háportoni Forró Páltól olvashatunk: „mint ollyan 
bö nyelvű Romai nemzetből szarmazot bölcs embernek irasat az Magyar nyelvre, 
mely igen szük, vonni bajos volt."8 

Fddig hivatkozott fordítóink a kevésbé ismertek közül valók, panaszaik azonban 
nem függnek össze a tehetség vélt vagy valós hiányával: azok sem vélekednek 
ugyanis másként, akiket ma a klasszikusok között tartunk számon. Szenei Molnár 
Albert a heidelbergi kálvinista teológus, Abraham Scultetus (1566-1632) prédi-
kációskötetének magyar fordítása kapcsán használja azt a hasonlatot, amelyre 
előadásom címe utalt: „Noha én az Magyar szónac olly ékessen folyasával azt nem 
fordíthattam, az mint Nemetiil vagyon irva: Az miképpen hogy, az szőnyeget is 
ha megfordittya ember, nem szinte olly ékes más felöl."9 Ez a megjegyzés egyéb-
ként nem pusztán a szókincs hiányosságairól, hanem a retorikai-stilisztikai érte-
lemben vett ékességről, ornatusró\ is szól, magyarán a nyelv kiművelt voltának hiá-
nyáról: a Pápai Páriz Ferenc által szerkesztett Dictionarium Latino-Hungaricum et 
Hungarico-Latino—Germanicum10 ékesség, ékesítésként hozza a szót, idiomatikus pél-
dáinak egyike pedig: „Ornatissima sententia, Szép mondás." Ha visszafele kere-
sünk, szinte ugyanazt találjuk: „Ékesség: Elegantia, ornamentum, Ornatus [...] die 
Schönheit, Zierde". 

A szomorkás-szkeptikus megnyilatkozások rendjén hadd idézzünk egyetlen 
újabb példát: Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediajának előszava, amely „az 
igaz bölcsességre törekvő" olvasót üdvözli,11 nemcsak a magyar nyelv „nagyfokú 
szegénységét és sivárságát" említi,12 hanem részletezi a saját fordítói kísérletéhez 
kapcsolódó személyes kudarcot is, valamint azt, hogy miképpen adott új lendü-
letet abbahagyott fordítói munkájának az Arisztotelész és Theophrasztosz műveit 
latinra fordító görög tudós, Theodorosz Gaza (kb. 1398-1478) beszámolója: for-
dítói előszava hasonló fordítási nehézségekről számol be, mint amelyekkel saját 
bevallása szerint maga Apáczai szembesült (a célnyelvből hiányzó, ezért megal-
kotni való nevek, szavak; a forrásnyelvben közhasználatnak örvendő szavak, kife-
jezések hiányoznak a célnyelvből; a szükséges új szavak, kifejezések megalkotásá-
nak elvei); ennek olvastán pedig a magyar tudós sürgősen visszatér abbahagyott 
munkájához.1 3 

7 BALOG György: Hires nevezetes Hadi Fejedelmeknek életekrül és cselekedetekri'd irt könyve. Lőcse, 1701. 
( R M K I . 1 6 3 3 . ) 

8 HÁPORTONI FORRÓ Pál: Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól 
Írattatott históriája. Lőcse, 1619. Az kegyes olvasonak. (RMNY 1174.) 

9 SZENCI MOLNÁR A l b e r t : Postilla Scultetica. O p p e n h e i m , 1 6 1 7 . Ajánlólevél. ( R M N Y 1144 . ) 
1(1 Pápai PÁRIZ Ferenc: Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latino—Germanicum. A hasonmás 

szövegét gondozta HARGITTAY Emil, KECSKEMÉTI Gábor, THIMÁK Attila. Bp., 1995. 
1 1 Apáczai CSERE János : Magyar Encyclopaedia. S. а. г., bev.,jegyz. SZIGETI József. Bukarest, 1977. 75-95. 
1 2 I. m. 78. 
1 3 „... első kísér le tképpen - hozzáláttam, hogy mindenfa j ta tudományágból magyar nyelvre fordítsak 

valamit. De amikor a nyelv nagyfokú szegénysége és sivársága már a küszöbről riasztó látványként 
tárult elém, megkezdet t munkámat legott abbahagytam, míg a sors rendeléséből kezembe n e m 
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Apáczai üdvözlőszövege a továbbiakban az Encyclopaedia megalkotásának mód-
jába is bepillantást nyújt: „azokat a dolgokat, melyeket legszükségesebb tudni 
[...], előbb természetes sorrendbe szedem, és táblázatokba foglalom, hogy miután 
így latinul az egészet elrendeztem, azután könnyebben átültethessem azt egy másik 
nyelvre: a tudomány számára teljesen idegen magyar nyelvre."14 A munkafolyamat 
tehát: egy latin „piszkozat" elkészítése, majd ennek magyar fordítása. Emblema-
tikus példája lehet e szövegdarabka annak a helyzetnek, amelyben a talán kevésbé 
birtokolt, hatékonysága miatt azonban a közlési célnak inkább megfelelő idegen 
nyelv az anyanyelv elé-fölé kerül. Az okokról Apáczainak szükségtelen beszélnie, 
hiszen azok az eddigiekből világosak, tanítványának, Bethlen Miklósnak elószó-
beli magyarázata azonban idekívánkozik még akkor is, ha ezúttal nem fordítási 
kérdésről van szó. Az erdélyi kancellár önéletírásának bevezetőjében vall nyelv-
választásának indokairól: felesége nem tud latinul, ezért „.. .nem írtam deákul, 
noha bizony nékem könnyebb és alkalmatosabb lött volna deákul írnom; nem 
úgy érteni, mintha deákul jobban tudnék, mint magyarul [...]: hanem azért, hogy 
a deák nyelv az ő bősége és annyi száz esztendők alatt a sok nagy elméktől lett 
excoláltatása miatt alkalmatosabb a dolgok leírására a magyar nyelvnél".15 

Fordítói munka és a nyelvek természete 

Persze a szorgalmas és sokak alkotói munkáját je lentő fordítói gyakorlat nemcsak 
a magyar alkalmatlanságának keserű tapasztalataihoz vezetett, hanem például 
annak felismeréséhez, hogy különféle nyelvek eltérő tulajdonságokkal rendelkez-
nek, ehhez pedig többféleképpen is lehet viszonyulni. A forrásnyelv és célnyelv 
természetének különbözőségeiben a fordítást lehet a célnyelv jellegzetességeihez 
igazítani: erről számol be Apafi Mihály, aki, mint tudjuk, fejedelmi teendői mellett 
teológiai írások magyar változatának elkészítésével szeretett foglalkozni. A Markus 
Friedrich Wendelin (1584-1652) német református teológiai tanár teológiai kom-
pendiumának fordítása elé tizenkilenc oldalas előszót író fordító-fejedelem a „Deák 
textus" szoros követéséről számol be, de, amint írja: „mindazonáltal a' Magyar 
nyelvnek tulajdonságátul, alkalmaztatván inkább a' Deáki nyelven való szóllást, 
a' Magyar nyelv szerint való szólláshoz, hogy, a' mennyire lehetne, mindenektől 

akadt Theodorosz Gaza könyve, amelyben Arisztotelésznek az állatokról és Theophrasz tosznak a 
növényekről szóló művét fordította le. [Ezután következnek a görögből latinra való fordítás nehéz-
ségeit taglaló szemelvények.] Ezt írja Gaza. Ki sem lehet mondani , hogy szavai mekkora önbiza-
lommal, lelkesedéssel és bátorsággal töltötték el szívemet [.. .] ami Gazának [.. .] nemcsak, hogy 
nem volt tilos [...], azt énnekem, mikor saját anyanyelvemről van szó, tu la jdonképpen nemcsak 
hogy szabad meg tennem, hanem égetően szükséges is." (I. m. 78.) 

14 I. m. 79. 
15 BETHLEN Miklós: Elete leírása magától. In Kemény János és Bethlen Miklós müvei. Szöveggond., jegyz. 
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meg-értettethetnénk, nem messze távoztunk."16 A fordítói hűség szándéka és a 
célnyelv ellenállásának feszültségéről szól Komáromi Csipkés György olvasói elő-
szava Johann Wolleb (1586-1629) bázeli teológus Compendium theologiae christianae 
című traktátusának magyar fordítása elején, megtoldva egy ízlésítélettel is: „szó-
ról szóra fordítottam a mennyire az magyar nyelvtől engettetett, és az czifrázást, 
piperézést etc. félre tettem."17 

Persze azért a két nyelv viszonyát a fordítás során nem mindenki tekinti ennyire 
problematikusnak, éppenséggel hierarchikusnak. A fordítási elvek vonatkozásában 
érdemes két jellegzetes, szinte egy időben keletkezett megnyilatkozást összevet-
nünk: Kempis Tamás De imitatione Christijét két évnyi eltéréssel (1622-ben, illetőleg 
1624-ben) fordította magyarra a korábban már említett Marosvásárhelyi Gergely, 
valamint Pázmány Péter,18 és mindketten tájékoztattak az általuk alkalmazott for-
dítói módszerről. Marosvásárhelyinél ezt olvashatjuk: „Az menyire lehetet az fordi-
tasnak allapattya, Magyar nyelvnek sovány es szük szovaihoz kepest, igyekesztem, 
hogy világos ertelme lehessen, Deák irasnak-is meg tartasék tulaydonsaga."19 A vál-
lalt kötelezettségnek eleget is tesz, amennyiben olykor még a latin szórendet is meg-
őrzi a fordítás során. Mielőtt azonban az írói tehetség hiányára vagy korlátozott 
voltára gyanakodnánk, meg kell jegyeznünk, hogy az alapelv a fordító humaniz-
muson iskolázott pontosságra törekvését fejezi ki, és talán azt a szándékát is, hogy 
a latin tulajdonságainak a magyarra való alkalmazása által fejlessze, „excoláltassa" 
nyelvünket, Tarnai Andor kifejezését kölcsönvéve, a magyart a latinság iskolájá-
ban20 pallérozza. 

Pázmány szövege a maga Kempis-fordítása élén közismert: „Igyekeztem azon, 
hogy a' Deák bötünek értelmét hiven magyaráznám; a' szóllásnak modgyát pedig 
úgy eiteném, hogy ne lattatnék Deákból csigázot homályossággal repedezetnek, 
hanem oly kedvesen folyna, mint-ha először Magyar embertől, Magyarúl íratott 
vólna."21 Ezt a szövegrészletet sokáig általánosan a magyar nyelv strukturális sa-
játosságait figyelembe vevő, latinizmusoktól mentes fordításra vonatkozó elvi ál-
lásfoglalásnak tekintették, így gondolta tovább és vette át a század közepének 
puritánus fordítója, Medgyesi Pál is, Lewis Bayly The Practice of Piety című kegyes-
ségi iratának magyar fordítása elején: „az forditásnak (a' hol a' szokat nem annyira 
kell visgálni) az én ítéletem szerént úgy kellene esni, hogy ne ismernék forditásnak, 
fonákul az írás ne esnék, az az: a' mit Magyarrá kellene fordítani, annak nem Deák, 

16 APAFI Mihály: Marcus Fridericus Wendelinusnak A Keresztyen Isteni Tudomanyrol írott Két Könyvei. Kolozs-
vár, 1674. 9. számozatlan. (RMK 1. 1161.) 

17 KOMÁROMI CSIPKÉS György: Az keresztem isteni-tudomanynak jeles móddal ugy el készittetett rövid summaia. 
Utrecht, 1653. Az kegyes Olvasohoz. (RMNY 2498.) 

18 PÁZMÁNY Péter: Kempis Tamasnak Christas követeserül négy könyuei. Bécs, 1624. A Magyar orszagban 
leveö Keresztyeneknek. Isteniül minden iát keuánok. (RMNY 1297.) 

19 MAROSVÁSÁRHELYI Gergely: Christus Iesus követésérőt való könyvek. 4. számozatlan. 
2 0 TARNAI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Bp., 

1984. 227. 
2 1 PÁZMÁNY P é t e r : n o . 
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Német, Anglus etc. formán, hanem Magyar módon kellene esni."2'-' Hargittay Emil 
azonban másfajta értelmet tulajdonít Pázmány imént idézett nyilatkozatának. Sze-
rinte „Ez a kijelentés nem valami meghatározhatatlan tősgyökeres magyarságra, 
nem is a szoros vagy még inkább szabadabb fordításra, nem is a közmondások és 
a szólások felhasználására, hanem a Kempis-fordításban mint ájtatossági műben 
követett módszerre utal, arra, hogy e munkából hiányoznak a latin citátumok".23 

Az új értelmezési távlat azonban talán mégsem érvényteleníti a korábbit, a magya-
rosságra vonatkozót - erre maga a fordítás lehet a bizonyíték, „kedves folyásával". 

Kétnyelvűség, kevertnyelvűség: laudatio és vituperatio 

A kétnyelvűség - a magyar szövegben latin idézetek, magyar fordítással vagy pa-
rafrázissal - megszokott dolog kora újkori szövegeinkben, ám a lingua vernacula 
fejletlensége vagy még inkább felkészületlensége bizonyos tartalmak elhordozá-
sához csupán egyike a jelenség lehetséges magyarázatainak. A latin citátum e he-
lyen a tudományosság és hitelesség kritériuma, a megfellebbezhetetlen tekintélyi 
érv szerepét tölti be. Pázmány Péter, akinek igazán nem esett nehezére sem a gör-
dülékeny fordítás, sem az önálló szövegalkotás, éppen ebben a szerepben hasz-
nálja: „Ne ciudalkozzal, ha az regi zent Doktoroknak, soc Deák sententiait latod, 
Mert ezeket hogi Deákul irnam, az ketelenseg miueltete, tuduan, hogi nagiob ereie, 
es böciülleti legien, mikor azon zokat oluassuk, mellieket az regiektül vöttünc, 
hogi sem, ha mi magunk mas nielüre forditanoiok"24 - tájékoztat a Magyari István 
iratára készített Felelet előszavában. És itt, akárcsak a többi vitairatban, felváltva 
használja a két nyelvet, az egyes lapok grafikai tükre által is lehetővé téve a két-
féle olvasást: mivel a latint kurziváltatja, ezeken a betéteken akár át is lehet ugra-
ni anélkül, hogy a folyamatos olvasás zökkenne. 

A kétnyelvűség másik korabeli, igen széles körben használt változata: folyamatos 
magyar (vagy más népnyelvi) szöveg latin széljegyzetekkel, amelyek többnyire ci-
tátumok. Ezt a megoldást találjuk a már idézett Medgyesi Pál Praxis pietatisában, 
de - nem kell meglepődnünk - ugyanígy jár el az eredeti angol nyelvű mű szer-
zője is, vagyis nem valamiféle magyar specialitással, hanem európai szokással van 
dolgunk. 

Persze létezik a két nyelv váltakozó használatának olyan formája is, amelyet ma-
guk a 17. századi szerzők is vituperational, a gáncsolás retorikai eljárásával illetnek. 
Laskai János, akit a kora újkori neosztoicizmus alapművének magyar fordítója-

2 2 MEDGYESI Pál: Praxis Pietutis. Azaz Kegyesseg Gyakorlás. Lőcse, 1638. [2. kiadás] A'Keresztyén Olvasohoz. 
(RMNY 1738.) (Mivel az 1636-os első kiadás Kolozsvárott n e m elélhető, a második edíciót hasz-
náltam.) 

2 3 HARGITTAY Emil: A Campianus-fordítás és Pázmány írói pályakezdése. I rodalomtörténeti Közieménvek 
1999/5-6. 665. 

2 4 PÁZMÁNY Péter: Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére. S. a. r. 
HARGITTAY Emil. Bp., 2000. 27. 
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ként ismerünk,25 Nikolaus Vedelius (1596-1642) genfi prédikátor Panacea apos-
tasiae című művének fordítása elé írott és Bethlen Istvánnak címzett ajánlásában 
elveri a port azokon, akik lustaságból vagy „negédességből" szégyellik anyanyel-
vüket, és ha azon kényszerülnek beszélni, „beszédeknek majd harmadát Deák 
igékkel kénszeríttetnek meg-elegyíteni. Egy szóval, Magyarok lévén, Magyarúl sem 
tudnak beszélleni".26 

Hasonló szellemiséget tükröz Haller János fordításának előszava. A fordítót 
eddig csak a Hármas história átültetése kapcsán értékelte a kutatás: az a munka, 
amelyről itt szó lesz,27 fogarasi rabságában készült, eredetije egy 1627-es, francia 
ferences szerző, Jacques Coren által írt kegyességi traktátus, a Clypeus patientiae. 
Haller előszava a magyar nyelven olvasható könyvek kis számából indul ki: ám e 
jelenséget nem honi tudós személyiségek hiányával magyarázza, hanem a latinul 
író magyar tudósoknak a magyar nyelvhez való helytelen viszonyulásával, a to-
vábbiakban pedig kijelenti, minden más nemzet irányában is kifejezve megbe-
csülését, hogy „egy nyelvet sem találni magában elégségesebbet a' Magyarnál, a' 
ki senkivel nem cimborálván, szolhasson mindenekről".28 Az „elégségesség" indok-
lására a különféle nyelvcsaládokkal példálózik, megállapítva, hogy „igy eggyik 
Nemzetség a' másikat segiti, hogy a' mi tölle ki-nem telik, emellye-ki a' szomszéd 
a' sárból", beleértve e megállapításba, hogy bezzeg a mi nyelvünknek nincsenek 
rokonai, akiktől nyelvi segítséget kaphatna. Majd tiszteletreméltó öntudattal foly-
tatja a különféle nyelvek keverése elleni kifakadásával, amelyet szégyenletes do-
lognak nevez: „mint hogy gyalázatnak tartyuk értékes embernek kuldulásával enni 
kenyerét, nyílva a' magyarnak-is szégyen, ha beszédében belé sül, és más nyelven 
segiti-ki magát a' magyar nyelven el kezdet beszédből." A nyelvi tisztaság követel-
ménye persze nála (sem) jelent elzárkózást az idegen nyelvek ismeretének érté-
kelésétől: „Igaz-dolog, szép és dicsiretre méltó külön külön féle nyelveket tudni, 
s' azon igyekeznijs kell a' becsületes Iffíaknak, de akar-ki itéllye-meg, ha illendö-é 
egyszers-mind két nyelvet öszve-zavarni, s' ugy beszélleni."29 Az írott szövegek-
ben levő hirtelen nyelvváltások pedig (és ebben az esetben nem a latin idézetre 
gondolok, hanem valamely magyarul elkezdett mondat latin befejezésére, majd 
néhány sor után visszatérésre a magyar nyelv használatához) a legnagyobbaknál 
- Zrínyinél, Bethlen Miklósnál - is éppúgy előfordulnak, mint az időközben fele-
désbe ment szerzőknél, és ebben a tekintetben a kivételt éppen a latinból fordí-
tott szövegek képezik. 

2 5 б fordította magyarra Jus tus I.tpsius De constantia libri duo című művét lustus Lipsiusnak Az 
alhalatossagrol Irt ket könyvei c ímmel (Debrecen, 1641). Modern kritikai kiadása: in LaskaiJános vá-
logatott művei. S. а. г., bev., jegyz. TARNÖC Márton. Bp., 1970. 67-155 . 

2 6 LASKAI János: Hittül-szakadasnak tellyes meg-orvoslasa, mellyel az alhatatosoknak és el-esteknek javokra há-
rom könyvekben le-irt Vedelivs Miklós genevai prédikátor és professor. Várad, 1641. (RMNY 2089.) Az elő-
szó m o d e r n kritikai kiadása: in Laskai János válogatott müvei. 486-488. , az idézet: 487. 

2 7 HALLER János: Pays, a' békeséges türesnek Püyssa. Isten kegyelméből minden rendbeli embereknek vigasztalá-
sokra, kik e' Világnak álhatatlansága-miatt háboruságok-szenvedésire jutottak. Csík, 1682. (RMK I. 1273.) 

2 8 I. m. a4. 
2 9 I. m. b l . 
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Terminusok szövegben és margón. 

Ezekben az esetekben ugyanis a főszöveg végig magyar. Maguk a szövegek pedig 
teológiai vagy kegyességi tartalmuk okán a szakterminusok népnyelvi használatá-
nak kérdéseihez vezetnek el. A 17. századra ebben a tekintetben is kialakul egyfaj-
ta szokás, felekezetek feletti konvenció. Az eljárás például Apáczai Encyclopaediájárd 
is jellemző, most azonban egy kevésbé ismert példát tekintsünk meg közelebbről 
a sok lehetséges közül, Roberto Bellarmino De ascensione mentis in Deum című köny-
vecskéjének magyar fordítását, benne a fordító előszavát. A mű teológiai-dogma-
tikai elmélkedéssorozat, amely teljesen mellőzi a hitvitát, és bizonyára ennek kö-
szönheti korabeli nagy népszerűségét is. Néhány hónappal első kiadásának 
megjelenése (1615) után már napvilágot látott a mű angol nyelvű változata; négy 
év alatt a latin szöveg számos új edíciót ért meg, emellett pedig lefordították 
olasz, spanyol, portugál, francia, majd cseh, kínai, görög, német, orosz, lengyel 
és illír nyelvre.30 A mű magyar fordítása szintén a latin megjelenés után viszonylag 
rövid idővel, 1639-ben jelent meg, Tasi Gáspár munkájaként.31 

A könyvecske alaptétele, hogy Isten megismerését a teremtett világról való 
gondolkodás teszi lehetővé: „ember az Isten dolgai, az az, a' teremtet állatok-által, 
a' Teremtőnek isméretire és szeretetére felmehet."32 A kötet címében említett 
szimbolikus „garádichok" a teremtett világ hierarchiájának lépcsőfokai, így az 
egyes fejezetek az emberrel és az őt körülvevő látható anyagi világgal, majd pedig 
a metafizika szférájával: az „okos Lélekkel", az angyalokkal, Isten lét- és tevőleges 
tulajdonságaival foglalkoznak. Illetőleg az egyes fejezetek tehát valamely termé-
szettudományi, filozófiai vagy teológiai szakterület fő kérdéseit taglalják, persze 
elsősorban áhítati célokat szem előtt tartva. A fordítás során tehát Tasi Gáspárnak 
meg kellett találnia (vagy alkotnia) az adott terület latin terminusainak megfele-
lő magyar kifejezést. Panaszkodás helyett arról tudósítja ajánlásában az olvasót, 
hogy ahol a mindennapi beszédben nem használatos kifejezést alkalmazott, ott a 
latin megfelelőt „a' könyv szélire jegyzette".33 így az emberi testről ez olvasható: 
„az emberi testben menyi inas-hús34 vagyon, menyi erek, menyi inak, menyi öreg 
menyi apro chontok, hány-fele nedvességek, menyi hailások, és sok egyéb effélek, 
a' mellyeket egy-chepnyére sem tudnak külömben, hanem-ha a' Hólt test-metél-
lő, és fel-bonto Doctori mestersegböl35 tanullyák."36 Az ember mint istenképű lény 
alkotóképességéről pedig: „Mit mongyak az éppitö mesterségrül? ki ne chudállya 
a' fris Palotákat, Templomokat, várasokat, várakat, játék és pállya s-küzködés-nézö 

3 0 J ames BRODRICK: Robert Bellarmine: Saint and Scholar. Westminster-Maryland, 1961. 387. 
3 1 TASI Gáspár: Elménknek Istenben föl-menetelérül a' teremtet állatok Garádichin. Bártfa, 1639. (RMNY 

1 7 6 1 . ) 
3 2 I. m. A6 v. 
3 3 Vö. I. m. 5. 
3 4 A margón: Musculi. 
3 5 A margón: Anatómia. 
3 6 TASI Gáspár: Elménknek Istenben föl-menetelérül a teremtet állatok Garádichin. 5. 
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régi helyeket,37 négy-szeghü hegyessen föl rákot kö-alkotmányokat,38 és föl-emelt 
kö oszlopokat?"39 Az értelmi tevékenység kapcsán - ezúttal margójegyzetek nél-
kül - arról szól, hogy az érzékeken át kapott ingerek feldolgozása mellett az em-
ber „ihletet tészen a' dolgok állattyárúl-is, és nem chak a' külön-külön-való 
dolgokrul, hanem a' közönségesekrül-is, és nem chak a' jelen-valókat tudgya, ha-
nem a' jövendökhöz-is hozzá arányoz, és okoskodásával által-hattya az egeket, bé-hat 
a mélységekre, az okokból visgállya a' lett dolgokat, és a' meg-lett dolgokrul ér 
azoknak okaira."40 Az emberi léleknek azonban nem csupán a képességeiről, ha-
nem korlátairól is szó esik, amikor szabad akaratunk gyöngeségére hivatkozik: „aka-
rom az Istent figyelmetesen imádnom, és parancholok az én képölködésemnek41 

midőn az imádsághoz kezdek, hogy sohová ki ne vándorollyon, és engem más 
gondolatokra ne vonnyon, s-meg nem tarthatom hivatallyában..."42 Végül né-
hány példa a filozófia tárgyköréből: Isten „minden állatoknak leg-elsö és leg-fel-
söb szerzö-oka;43 eredet-péládjok-béli44 és végsö-oka-is,4r> a' mellyért mindenek 
lésznek".46 

Összegzés helyett 

A 17. század magyar fordítási irodalma - ha az elveket és gyakorlatokat végre si-
kerülne módszeresen számba vennünk és értékelnünk - még sok meglepetést tar-
togat számunkra: a szövegek olvastán szép és tragikus nyelvalkotó, esetenként 
egyszemélyes nyelvújító teljesítmények tanúi vagyunk, mind katolikus, mind pro-
testáns oldalon. Ezek amiatt nem tudtak igazán kibontakozni, beleépülni a követ-
kező időszak nyelvérzékébe és nyelvhasználatába, gondolkodásába és kánonjaiba, 
mert „a magyar romlásnak saeculumjá"-ban az intézményi háttér kialakulatlan-
sága, mondhatni hiánya gyakran elszigeteltségre kárhoztatta, partizánakciókká 
vagy visszhangtalanokká tette a figyelemreméltó szellemi produktumokat. 

3 7 A margón: Amphiteatrum. 
3 8 A margón: Pyramides. (Apáczai Magyar Encyclopaediáyának mennyiségtani részében a pyramis - gúla 

- magyar neve: lángszabású.) 
3 9 TASI Gáspár: Elménknek Istenben fól-menetelérül a' teremtet állatuk Garádühin. 221. A margón: Obelisci. 
4 0 I . M . 2 1 4 . 
4 1 A margón: Imagiantio. 
4 2 I. m. 225. 
4 3 A margón: Causa efficiens. (Ugyanez a magyar megnevezés az Encyclopaedia ban is, i. m. 100.) 
4 4 A margón: Causa exemplaris. 
4 5 A margón: Finalis. (Apáczainál: végző ok, i. m. 101.) 
4 0 TASI Gáspár: Elménknek Istenben fól-menetelérül a' teremtel állatok Garádichin. 289. 



Józan Ildikó 

NEMZET - HŰ - FORDÍTÁS - KULTUSZ* 

- A hűség diskurzusai a 19-20. században -

Ha az irodalmi fordításról vagy a műfordításról való gondolkodás 20. századi fej-
leményeire vagy annak a metanyelvnek az eredetére vagyunk kíváncsiak, amelyet 
a múlt század ránk örökített, illetve azt kérdezzük, miből fakad az a diszkom-
fortérzés, amelyet e műfordítás-fogalommal szemben a kortárs irodalom egyre 
inkább érez és tudatosít, nem kevésbé érdemleges a 19. század nyújtotta perspek-
tívához, azon belül a nemzet fogalmához visszafordulni, mint az úgynevezett 
posztmodern irodalom vagy irodalomtudomány felől keresni a választ. 

Toldy Ferenc, Szász Károly és Brassai Sámuel fordításelméleti írásai a 19. szá-
zadi fordítástörténet olyan eseményei, melyben a 20. századi gondolkodás fogal-
mi előzményei is tetten érhetők. Az itt elvégzendő retorikai-fogalmi értelmezés 
célja, hogy a 20. századra öröklődő műfordítás- és hűség-diskurzus elméleti alapjait 
felfedje. Azt az összefüggést igyekszünk felvázolni, amely a nemzeti identitás kér-
désének 19. századi előtérbe kerülése és a fordítói hűség fogalmának alakulása kö-
zött áll fenn, illetve e viszonyrendszer 20. századi átformálódását is megpróbáljuk 
néhány rövid észrevétellel megvilágítani, méghozzá a kultusz fogalmán keresztül. 

A 20. század alig hoz új, még meg nem fogalmazott gondolatot a fordításel-
méletbe: az alaptézisek legnagyobb része már a 19. század folyamán, illetve azt 
megelőzően rögzül, s a változásokat inkább a hangsúlyeltolódások jelentik a 20. 
században, amelyek erős retorikai lenyomatot, mintázatot örökítenek tovább. 
A 20. századi - durván szólva: újdonság nélküli - fejlemények ennek ellenére 
azért lehetnek ismertebbek és kanonizáltabbak, mert az elméletet „szentesítő" 
gyakorlat sokkal hozzáférhetőbb, jóval több 20. századi fordítást olvasunk, mint 
korábbit, s e termékek a velük kapcsolatos elméleti állásfoglalásokra is intenzíveb-
ben ráirányítják a figyelmet. De nem kevés szerepe van ebben annak, hogy a for-
dítástörténet módszeres feldolgozása a mai napig nem történt meg. 

A fordításról való gondolkodás minden korban együtt jár nemzet, nyelv, idegen-
ség, hűség vagy (hozzá)tartozás fogalmainak alkalmazásával, de e fogalmak - nem-
csak a fordítási diskurzus hatására, hanem a történeti fejlemények következtében 

* Részlet a szerző Mű, fordítás, történet. Elmélkedések címmel a Balassi Kiadónál meg je len t könyvéből. 
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is - folyamatos szemantikai változásokon mennek keresztül. Ezen átalakulások-
nak a magyar fordításelmélet történetében is jól követhetők a nyomai. 

Anyanyelvi és kulturális fejlődés összefüggése a 18. század utolsó harmadában 
egyre jobban körvonalazódik; megfogalmazódik az a gondolat is, hogy a nyelv 
ábrázolja a nemzetet, s felmerül a kérdés, hogy a nemzet fejlődését szolgálhatja-e 
az idegen nyelv használata. Kármán József A nemzet csinosodásában (1794) annak 
ad hangot, hogy minden egyes nyelvet sajátos gondolkodásmód jellemez, ami 
egyszersmind gátja a fordításbéli tökéletes egyezés lehetőségének. Többen hang-
súlyozzák, hogy egy nyelv irodalmának vannak olyan jellegzetességei (szelleme), 
melyek csak rá jellemzők, s különböznek más irodalmak sajátságaitól. Szemere 
Pál 1826-ban megállapítja, hogy „kor és nyelv és költő elválaszthatatlanok egy-
mástól".1 

A 19. század második felében, az 1840-es évek után a mű lényegének újrafo-
galmazásában a szellem és a nemzeti jelleg fogalmai mutattak utat (a szövegek töké-
letes megfeleltethetőségének egyik akadálya az eltérő nemzeti és korszellem), és a 
(mű)fordításelmél.eti gondolkodás egyik fő terepe a versformák ekvivalenciájának és 
átültetésének kérdésére helyeződött át. Eközben eredeti és fordítás tágabb értelem-
ben vett egyenértékűségének kulcsfogalma a „hatás" lett: többek között Kazinczy 
Ferenc Sallustius-fordításához 1836-ban írott előszava,2 Toldy 1843-as székfoglaló-
ja3 és Gyulai Pál A fordításokról (1883) című írása is mutatja jelentőségét, de Szász 
Károly akadémiai székfoglalója (1859)4 is az olvasóra tett hatást nevezi meg a for-
dítások ekvivalenciájának mértékegységeként. Ez utóbbi szerint a hatásazonosság 
követelménye feljebb való a hűség igényénél.5 Okfejtése nyilvánvalóan bizonyít-
ja, miért számolódott fel a fordításelméleti gondolkodásnak az a vonala, mely a 
fordítást szigorúan előírható és számon kérhető nyelvi szabályok felállításaként pró-
bálta megközelíteni. A 19. századi fordításelméleti gondolkodók tézisei mögött 
már a nyelvnek olyan koncepciója húzódik meg, mely - egyénenként más és más 
módon, de - a nyelv történeti és kulturális aspektusát szorosan a nyelvi kommu-
nikáció részeként fogja fel. Ennek a belátásnak az alapján hangsúlyozza Szász is, 
hogy a fordításban tulajdonképpen elsősorban nem a nyelvi áttétel okozza a tö-
kéletes megfelelés elmaradását, hanem a mű - nyelvében is hordozott - idegen-

1 Szemere Pál a fordításról.. In JÓZAN Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveg-
gyűjtemény. Balassi, Bp., 20Ö8. 137. 

2 KAZINCZY Ferenc: С. C. Sallustius épen maradi minden munkái. In i. m. 142-143. 
3 TOLDY Ferenc: Л műfordítás elveiről. In i. m. 144-155. 
4 SZÁSZ Károly: A műfordításról, különös tekintettel Shakespeare és a Biblia fordítására. In i. m. 167-187. 
5 Nehéz megragadni, pontosan mit takar a hatásazonosság gondolata. Szász Károly írásából például 

arra következtethetünk, hogy „az ugyanazon gyönyört költsön" iránymutatása az „eszmei", az „érzés" 
és „élvezetbeli" azonosság fogalmait összegzi, és a formát a hatás eszközének tekinti. A hatás később 
is - s tu la jdonképpen a magyar műfordí tás- tör ténetben mindvégig - mint az olvasó „lelkében" vagy 
„érzéseiben" létrejövő megfoghata t lan, verbalizálhatatlan, ám kellemes, katartikus é lmény értelme-
ződik. A hatás eme intuitív fogalma tehát nagy mértékben különbözik attól a hatás-fogalomtól, 
mely az irodalom történetszerű alakulásának egyes mozzanatai közötti kapcsolatot mint hagyo-
mánytörténést ragadja meg. 
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sége: „[a] fordítói hűségnek csak a nyelv természetétől szabott korlátok között 
van érvénye".6 

Ezzel szemben, mivel a 19. században mű és versforma összefüggésének történe-
ti oldalát is egyre jobban felismerik, egyre gyakrabban jelenik meg a fordításelmé-
letekben az az igény, hogy meghatározhatók és rögzíthetők legyenek a versformák 
átültetésének szabályai. Ennek az elképzelésnek a hátterében az az előfeltevés áll 
- még akkor is, ha elméleti szinten egyre többen mutatnak rá nyelv és gondolko-
dás összefüggésére - , hogy a nyelv lényegileg, a szubjektumtól független örök állandó, 
mely nem áll oksági kapcsolatban az írói „eszmével". A nyelv megtestesíti (testet 
ad) az eszmét, tehát körbeveszi, díszíti és érzékelhetővé teszi a transzcendesen lé-
tező, minden formai meghatározottságtól mentes eszmét (lelket). Test és öltözet, 
illetve az öltözetet váltó mű metaforája, vagy öltözet és öltöztetett viszonyának 
metaforikus kifejezése egyébiránt nem új a 19. században: a fordításról való gon-
dolkodással együt t jelent meg a magyar irodalomban. A 19. században annyiban 
változik a metafora, hogy az öltöztetett pontosabb megnevezést kap: Szemere 
Pálnál például a gondolat, Szász Károlynál az eszmék cserélnek öltözéket, Brassainál 
és Gyulai Pálnál pedig az öltözet, a nyelv kap pontosító jelzőt: „a törzsökös, nem-
zeties nyelv".7 A metafora változása is mutatja, mely fogalmak kerülnek a 19. szá-
zad második felében a fordításelméleti gondolkodás homlokterébe. 

A „műfordítás" szó Toldy Ferenc 1843-as beszédeiben8 körvonalazódik először 
irodalmi és nem irodalmi fordítás oppozíciójában, s ő állítja a fogalmat a „mű-" 
előtag révén az esztétikai értelmezhetőség mezejére, s nyitja meg az utat afelé, 
hogy a szó értékjelző fogalommá alakuljon. Toldy Ferenc, Szász Károly és Brassai 
Sámuel írásait azonban nem pusztán e fogalom alakulásának nyomai teszik érde-
kessé és egy lapon említhetőkké, hanem az is, hogy a 19. században az ő tanulmá-
nyaik vetik fel legintenzívebben „műfordítás" és nemzet fogalmának összefüggését, 
s teszik leginkább láthatóvá - a történeti előzményeket felidézve és a következmé-
nyeket előrevetítve - fordítói hűség, nemzet és műfordítás elgondolásainak szoros 
kötöttségét. A „műfordítás" szó használatának elterjedése és tartalmának körvo-
nalazódása, a hűség egyhangú (de tartalmában eltérő) követelménnyé alakulása és 
határainak kialakítása, illetve a „nemzetiesség" egyre inkább hangsúlyozott igénye 
az 1840-es évektől szorosan összefonódik, és egymással kölcsönhatásban változik. 

Toldy A műfordítás elveiről című írásában, melynek fordításelméleti előzményei 
között Goethe hármas felosztását,9 illetve Rájnis József háromosztatú fordítás-
meghatározását találjuk, hangsúlyozza, hogy a népek művészete eltérő, s így a 

6 SZÁSZ Károly: A műfordításról, különös tekintettel Shakespeare és a Biblia fordítására. 174. 
7 Szemere Pál a fordításról. 135.; SZÁSZ Károly: A műfordításról, különös tekintettel Shakespeare és a Biblia 

fordítására. 167.; BRASSAI Sámuel: Mégis valami a fordításról. In i. m. 219. 
8 Beszéd szépirodalmunk ügyében. In Toldy Ferenc irodalmi beszédei 2. Emlék- és vegyes beszédek, 1834-1872. 

Pest, k. n . [ 1 8 7 2 ] . 2 8 8 - 3 0 2 . ; TOLDY F e r e n c : A műfordítás elveiről. 
9 Vö. J o h a n n Wolfgang GOETHE: Jegyzetek és értekezések a Nyugat-keleti díván jobb megértéséhez. In JÓZAN 

Ildikó, JENEY Éva és HAJDÚ Péter (szerk.): Kettős megvilágítás. Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 
20. századvégéig. Balassi, Bp., 2007. 159-162. 
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fordítás is eltérő fényben jelenik meg az egyes nemzeteknél. Ebből adódóan csak 
a nemzeti sajátosságokhoz kötődő irodalomnak van esélye, hogy olvasóközönség-
re leljen: „Az nem lehet — s azért nem fog sikerülni senkinek —, hogy minden né-
pek művészete egy kalap alá vonassék: sőt csak azon művészet fog magasb fokra 
kifejleni, s lehető legnagyobb hatást gyakorolni, mely a népiből és nemzetiből 
sarjad elé. Ilyenek a francia műfordítások, s ez közvetíti azoknak roppant hatá-
sát. - Más neme a fordításoknak nyert kedvességet a németeknél, mert e nemzet 
földirati s polgárzati helyzete által régen felvevője lett minden idegen elemek-
nek, fogékonysága nem oly kirekesztő, mint a franciáké, s azért szabadon fejlett 
nyelvével nemcsak meg bírta azokat bizonyos fokig saját színeiben tartani, hanem 
méltatni és élvezni is."10 E gondolatot a visszájára fordítva a fordítás kérdéséből 
szinte nemzeti karaktérólógiát fejleszt: „Nekünk is költői művek áttételénél, nem 
ignorálva más nemzetek tetteit, de meg nem feledkezve miképpen minden szép-
műnek a nemzeti szellem behatása alatt kell támadnia, hogy a nemzethez szól-
hasson, mindenekelőtt saját nemzeti szempontból kell indulnunk - s annyival in-
kább, mert a magyar saját eredet, egész természete, s a nyelv által egy magába zárt, külső 
olvasztó befolyásokra csodálatos erővel visszaható nemzetiséggel bír, mely, valamint a köz-
életben, úgy a művészet- és irodalomban is minden kozmopolitizmust kirekeszt. Ami tehát 
a németeknél j ó lehet, ugyanazon okból, melynél fogva nálokjó, nálunk nem az; 
sőt nálunk éppen az ellenkezőt tapasztalni, kik e részben a nemzeties franciákhoz 
mindig közelebb állandunk. E meggyőződés nélkül, valamint egyéb irodalmi dol-
gokban, úgy műfordításinkkal is, képesek leszünk ugyan tudós bírálók helyeslé-
sét megnyerni, de a nemzet által olvastatni, s így a nemzetre hatni, nem."11 

A nemzetet Toldy azonban nemcsak mint a polgárok közösségét határozza 
meg, hanem másik oldalról a kritikusokkal, tudósokkal, „beavatottakkal" szem-
ben a közönséget, a „sokaságot" is jelöli e fogalommal: „Valóban, míg a sokaság-
ról, a közönségről, a nemzetről van szó, s nem a grammatikusokról, a kritikusokról, 
s a literátorok egy részéről, mindaddig én más tant nem fogok valónak (a termé-
szettel egyezőnek), nem helyesnek termékeiben, s üdvösnek véghatásában hinni, 
mint amely a művészetben is a nemzet állása s ízléséből indul, s a nemzet fogé-
konyságát tartja szem előtt. Nem is várom más műtől, hogy a tudósok szobáiból a 
nemzet szabad ege alá kihasson, mint amely e nemzeti szellem behatása alatt 
sugalltatotl."12 Az olvasóközönségként értett nemzet Toldynál biológiai alannyá, 
egyénné, egyéniséggé alakul, és e metaforikus összevonásban „szív" és „lélek" fo-
galmai képviselik.13 Ennek az egységes alanynak pedig előtörténetet is tulajdo-
nít: olyan hagyományban áll benne, amelyhez a fordításnak is illeszkednie kell. 

1 0 TOLDY Ferenc: A műfordítás elveiről. 1 4 9 - 1 5 0 . 
11 I. m. 150. (kiemelés - J. I.). 
12 I. m. 154. 
13 „E saját nemzeti szempont azt kívánandja, hogy először - a dolog alfáján kezdem - eredetieket válasz-

szunk, melyek nemzetünk fogékonysági körén s j e l en míveltségünk fokán túl nem fekszenek, kü-
lönben a nyelv gazdagítására, a nyelvformák kiképzésére fognak ugyan hatni, de nem a nemze t szí-
vére, lelkületére, mívelésére." I. m. 150. 
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hogy befogadhatóvá váljék: „a kidolgozásnak is szinte a nemzetnél meglevő előz-
ményeken kell alapulni; azaz műfordítónak, hog)' a lehető legnagyobb hatást 
hozhassa elő, az idegenszerűt csak annyiban kell kifejezni igyekeznie, mennyiben 
az egyfelül jellemző s másfelül nemzetének fogékonysági körén túl nincsen: különben 
sem értetni, s ugyanazért hatni sem fog".14 

A műfordítás gyakorlatiasabb jellegű) kérdése nála innen kezdve egyre gyakrab-
ban vált absztrakcióba és metaforikus beszédmódba: a műfordító, mondja Toldy, 
„az idegen életet, az idegen szellemet, sőt az idegen színt is nem fogja magyarrá 
tenni: ez travesztiálás lenne; de a kifejezés formája által, melynek magyarnak kell 
lenni, hidat fog ez idegen tartományhoz építeni, melyen a maga népét átvezethesse. Mint-
hogy azonban minden nemzet míveltségi foka hullámvonalban hol feljebb száll, 
hol süllyed, az lesz a legszerencsésb műfordító, valamint a legszerencsésb erede-
ti író is az, ki nemzete szellemét elvonva, ezt eszmévé emelni, felmagasítani képes, 
s ehhez bírja művét idomítani: mert ez aztán nemzete által minden időben érez-
tetni, értetni fog".15 A műfordító kiválasztott, „népvezér", s a feladatáról szóló 
diskurzust illetően megindul az ingadozás a fogalmi megragadás igénye és ennek 
kudarcra ítéltségének belátása, s ebből adódóan a metaforikus kifejezésbe átvál-
tása között. Toldy Goethét idézve jelenti ki: „»Többnyire lelkes emberek azok, kik 
magokat ily munkára meghívottaknak érzik«, olyak ti. kik annyi szellemi tőkével 
bírnak, hogy eredetieiket képesek magokba úgy felvenni, szellemileg úgy megemész-
teni, hogy azt bizonyos teremtői szabadsággal adhassák vissza; kik képesek valamit 
hozzáadni, s ha egyfelül minden eredeti veszt valamit sajátságából az áttétel ál-
tal, másrészt viszont e veszteség az áttevő szellemtárából egyébbel pótoltatik: s ez 
egyéb aztán az a híd, mely bennünket az idegen szép tartományba vezet, s minek 
karján magunkat ott is otthonosaknak érezzük."16 

Szász Károly másfél évtizeddel későbbi tanulmányában (A műfordításról, 1859) is 
kiinduló kérdés mű és nemzet, nemzetiség, illetve saját és idegen viszonya. Szász 
megállapítja, hogy a művek nemzethez és korhoz kötöttek, és „[a] fordítónak, mi-
nél sajátosabb, tulajdonképpi nemzeti művet fordít, annál nagyobb nehézségekkel 
kell már e tekintetben küzdenie. Márpedig a költői művek [...] rendesen éppen 
a nemzeti- és a korszellemnek sajátos nyilatkozatai". Szász meghatározza, mi al-
kotja e nemzeti sajátosságokat: ,,[a] közélet, szokások, életnézlet, hagyományok, min-
den nemzet költészetét oly saját színezettel vonják be, mely míg a bennök élőt va-
rázsával elragadja, az idegennek egészen sohasem élvezhető".17 Figyelmeztet, hogy 
az idegenség kérdése nem kizárólag a fordítás problematikájába tartozik, „a ne-
hézség nem a fordítást nyomja, hanem magát a művet, amennyiben az idegen-
nek sajátjává lényegileg nem válhatik": „Magyar ember, ha eredetiben olvassa is 
az angol művet - s a XIX. század gyermeke, ha egészen bírja is Pindar nyelvét 

14 I. ro. 151. 
15 1. m. 151-152. ( k i e m e l é s - J . I.) 
16 1. m. 152-153. (kiemelés - j. I.) 
17 SzAsz Károly: A műfordításról, különös tekintettel Shakespeare és a Biblia fordítására. 170. (kiemelés - ). I.) 
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nem fogja úgy olvashatni, érteni és érezni azokat, mint az illető nemzet és kor 
szülöttje. Tehát világos, hogy nem a külsőben, nem a nyelvnek netalán lefordít-
hatlan sajátságaiban van az ok, hanem abban, hogy a mű lényege: a szellem, az 
eszme, a tárgy bír oly valamivel, mi hogy egészen élveztessék, megkívánja, hogy 
az olvasónak véréből való vér s lelkével egybeforrott legyen".18 A református pap Szász 
Károly a metafora szintjén a műre egy fordított relációban terjeszti ki test és lé-
lek kettősségét így antropomorfizálva a művet: a „szellem" (a mű szelleme) a vérrel 
asszociálódik, a lélek pedig a test „képe". A léleknek mint a nemzeti sajátosság, 
illetve a „saját" helyének meghatározása, illetve az a gondolat, hogy a nyelv ennek 
a megtestesülése egyébiránt már Szemere Pálnál is felbukkant: „eredetiség és saját-
ság a lélekben fekszik, de a nyelvben önti ki magát" - mondta 1826-ban.19 

A „nemzeti- és a korszellem"-bői következnek Szásznál a fordíthatóság korlá-
tai: „nem minden fordítható; nem: jelesen az, mit azon nép, kor vagy osztály, mely-
nek fordítunk, nem ért, nem érez, nem élvezhet, s mit nem értene, nem érezne, 
nem élvezhetne az eredetiben sem". Mégis megtalálja az egyenértékűség, a vo-
natkoztathatóság mércéjét, mértékegységét, a „beavatott" olvasót, akit egyfajta 
kiválaszottnak képzel el, és aki egyformán mozog eredeti és fordítás nyelvében: 
„ami fordítható, azaz mit a fordító és olvasóközönsége lényegében és egész teljes-
ségében megérthet, érezhet és élvezhet, mi az ő felfogási és érzelmi körén belül 
esik, mindazt úgy lehet és úgy kell visszaadni a fordításban, hogyha oly olvasót 
képzelünk, ki mind az eredeti, mind a fordítási nyelvet egyenlő tökéllyel bírja, 
annak mindegy legyen: akármelyiket olvasta, rá az és ez egyenlő hatást tegyen, 
benne ugyanazon (nem más és nem kisebb) gyönyört költsön".20 Szász hangsú-
lyozza, hogy ezen szigorú követelmény alól kivételek tehetők. Mindennek ellenére 
hisz az eszme tökéletes visszaadásának lehetőségében, mivel szerinte az eredeti 
szellemét a mű avatott, de mindkét nyelvben és kultúrában azonos kompetenciá-
val rendelkező fordítója egzakt módon képes definiálni, és újraképzésére tehát a 
fogadó irodalomban elvi lehetőség kínálkozik. Látható: egyfelől nagyon merev 
követelményt állít a fordítók elé, másfelől tökéletesen látja az eszmény és a meg-
valósíthatóság közötti különbséget, amikor a műfordító feladatát így foglalja össze: 
„az eredeti eszmét tökéletesen az eredeti alakjában adni vissza, ugyanazon részleteket, ugyan-
azon sorban, azon számú és lejtésű szótagokban, ugyanannyi rímmel, és végre azon nemzeti 
és egyéni sajátságokkal, ugyanazon jellemű hangulattal. Újra ismétlem, ez az eszmény, 
melyre törekedni kell. Önként értetik, hogy azt elérni, mindig és abszolút tökéllyel, 
lehetetlen. [...] Hogy a nehézség sokszor legyőzhetetlen, azt sem tagadhatjuk. 
Ilyenkor meg kell a lehetőségekkel alkudnunk, szigorral magunk iránt, minél ke-
vesebbet engedve."21 Eszmény és gyakorlati megvalósíthatóság ellentmondásá-
nak feloldását abban is látja, hogy az eredeti írójának is kompromisszumot kell 

18 I. m. 170., 171. ( k i e m e l é s - ). I.) 
19 Szemere Pál a fordításról. 136-137. 
2(1 SZÁSZ Károly: A műfordításról, különös tekintettel Shakespeare és a Biblia fordítására. 171. 
2 1 I. m. 178-179. 
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kötnie a között, amit ki szeretne fejezni és amit a nyelv lehetőségei engednek.22 

Mivel a formát ugyanolyan fontosnak tartja, mint az eszmét, illetve a hatáskeltés 
szempontjából még nagyobb jelentőséget tulajdonít neki a műalkotásban, a szoros 
formai megfeleltetés híve, és így tulajdonképpen a formának ad elsőbbséget az 
eszme „esetékes", azaz kevésbé fontos részleteivel szemben, de úgy, hogy „mind-
kettőből a lényeges épen marad".23 

Szász, amikor forma és eszme együttes fontosságára hívja fel a figyelmet, mint-
egy saját elméletének hátteréül az írói tulajdon fogalmát is meghatározza, amely 
definíció egyértelműen a politikai nemzet fogalmával operál: „ha szentnek tart-
juk általában az írói tulajdont, ha minden mívelt nemzet törvényt alkot annak őr-
zésére, legyen szent az nekünk nemcsak a szokott értelemben, hanem ebben is, 
hogy az írót eszméje lényegén kívül annak külső megjelenésétől se engedjük 
megfosztani".24 A fordító nézőpontjából tekintve pedig kijelenti, hog)' „kivetkez-
tetni az eredetit nemzeti sajátságából és magunk nemzetiségébe oltani át, oly 
bűn, melynek vádját csak azáltal háríthatjuk el, ha a cím alá odaírjuk, hogy nem 
fordítás, hanem travestatio - ennek aztán minden szabad".25 A fordítás kérdése 
az egyén, a fordító oldaláról tehát eg)' olyan erkölcsi imperatívuszban fogalmazó-
dik meg (lásd a többes szám első személyű fogalmazást), amely a fordítás olvasó-
jának (a közösségnek) a szemszögéből a polgári társadalom, a szerződéses alapon 
nyugvó politikai nemzet fogalma felől válik értelmezhetővé (erre utalnak a bűn 
és a vád kifejezései). A bűn mint társadalmi eseménv tételeződik itt: a társak ál-
tal elítélhető és a társadalmi szerződés felől szankcionálható tett. 

Szász tehát ebben találja meg nemzet és fordítás közös politikumát, a fordító er-
kölcsi és társadalmi elkötelezettségének indokát. Szász toleráns gondolkodását 
mutatja, hogy a nemzethez kötöttség kérdését - Toldyval vitatkozva - az idegen 
nemzet szemszögéből, az eredeti felől is latra veti: „Igenis, ki idegen nemzeti mű-
vet akár eredetiben, akár fordításban élvezni akar, saját nemzeti ízlése nyűgeiből 
ki kell vetkőznie, inkább vagy kevésbé, jelesen annyira, mennyire a két nemzeti 
ízlés egymástól elüt. Avagy, ha én Hornért akarom élvezni - vagy élveztetni - , Árpád 
daliáit keresem-e akkor? S ha az angol életet és történetet festem Shakespeare 
ecsetével, szabad-e Falstaffját egy magyar táblabíróval helyettesítenem, hogy ma-
gyarabban élvezhessem? Toldy abból indul ki, mert nemzetiségünk drága, szent, szí-
vünkhöz forrott, vérünkbe átment, s vajmi nehéz, sőt vajmi bűn volna levetkezni ezt a 
művészetben és annak élvezésében. De Uraim! Más nemzet költőinek is szintoly 
drága és szintoly elidegeníthetlen szent birtok a maguk nemzetisége, és egyik 

2 2 „De az eredetiben saját eszméit saját nyelvén író is nem érzi-e minduntalan, hogy a gondolatot 
n e m mindig jelzi egészen a szó; hogy oly gazdag nyelv nincs, mely az eszmék minden árnyék-
latainak megfelelő kifejezéseket szolgáltasson a toll alá, s hogy a költő eredetiben sem írhatja min-
dig azt, amit akar." (I. m. 178.) Később a r ra is kitér, hogy az eredet iben is vannak olyan részek, me-
lyek nem tartoznak szorosan az eszméhez, h a n e m a forma és a kifejezés kényszere szülte őket. 

2 3 I. m. 180. 
2 4 I. m . 176. 
2 5 I. m. 174-175. 
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sem köszönné meg, ha valamely idegen nemzet előtti népszerűségét, saját nem-
zetisége letörlése árán vásároltatnák meg vele. Legyünk e tekintetben szigorúak, 
akarom mondani, legyünk méltányosak; és ne kételkedjünk kimondani, hogy mi-
dőn a fordítónak kötelességévé tesszük az eredetinek nyelvsajátságait, melyek 
szorul szóra fordítva neszmék volnának, saját nyelve szellemében adni vissza, ak-
kor egyszersmind megtiltjuk neki maga a mű nemzeti sajátságaiból valamit letö-
rülnie s saját - amattól elütő - nemzetiségéhez idomítás által népszerűsítenie."26 

Annak ellenére, hogy Szász itt bírálja Toldy felfogását, a nemzeti szempont ma-
gasztalása már a fordításhoz kapcsolódó kultikus mozzanatot sejteti vagy előlege-
zi. Efelé mutat összegző megállapítása is, melyben „szent kötelesség" és hűség 
egyenértékű morális imperatívuszok: „nemzetiségünk s irodalmunk szolgálatában 
kitartással és buzgón dolgozni szent kötelesség; részemről, érezve, hogy eredeti 
dolgozásiul által irodalmunkra fényt vetni képes nem vagyok, idegen remekek 
minél hűvebb átültetésével igyekszem a szépet terjeszteni".27 Ez az a mozzanat, 
mely a 20. század elejétől a műfordítás kultikus értelmezésének kérdését egyre in-
kább felvethetővé teszi: annak a fordítónak az eszménye, aki a nemzetek közötti 
közvetítés garanciáját, hiteles mércéjét jeleníti meg. 

Brassai Sámuel Mégis valami a fordításról (1861) című írása már csak terjedel-
mét tekintve is a korszak egyik legfigyelemreméltóbb munkája, de még inkább 
azzá teszi, hogy Wilhelm von Humboldt nagyjelentőségű, 1816-ban megjelent 
írását (Bevezetés az Agamemnon fordításához) ismerteti a fordításról. Jóllehet Brassai 
tanulmányának tetemes része olyan nyelvhelyességi kérdéseket feszeget, melyek nem 
kizárólag a fordítás, hanem a sokkal tágabban értelmezett nyelvhasználat kihívá-
sai, tanulmánya mégis a 19. század egyik fontos állomása: elsősorban a nyelv új 
koncepciója révén emelkedik ki korából. 

Brassai arra figyelmeztet, hogy a fordításban kevésbé a „szóról szóra" való meg-
felelés, illetve a szó28 kell legyen a kiindulási pont, mint inkább a mondat. ,,[A]rra 
intem mindazokat, kik a fordításnak szintoly hasznos, idves, mint hálátlan mun-
kájára adják magukat, hogy lássák meg a fáktól valahára az erdőt is, azaz a szók-
kal való hasztalan vesződség, küzdés, birkózás helyett, minek legtöbbnyire kudarc 
a vége, fordítsák figyelmöket a mondatra. Ébressze frázisuk a fordítmány olvasó-
jában azt a gondolatot, képet, érzelmet, indulatot, melyeket a szerző szándéklott 
ébreszteni az eredetiéiben, s a fordítás hü lesz, ha szinte tán szótáríró egyetlenegy 
szót sem merne a fordított mondatbeliek közül az eredetibe foglaltakkal szembe-
ái lítni" - tanácsolja. Előrevetítve a vádakat, hogy e tanácsával féktelen szabadsá-
got ad a fordítónak, gondolatát állam és állampolgár viszonyának hasonlatával 

26 I. m. 175. (kiemelés - J . I.) 
27 I. m. 187. 
2 8 Brassai Humboldtot idézve kijelenti: „egyik nyelvnek egyetlenegy szava sem tökélyesen egyenlő 

egy másikéval. A különböző nyelvek e tekintetben csak megannyi szinonimák (hasonszavak) rend-
szerei, mindenki valamennyire másképp, e vagy ama mellék-határzással, az érzemények létráján 
egy lépcsővel feljebb vagy alább fejezi ki e fogalmat", és tu la jdonképpen „a gondolkodó erő 
határzatlan működése vonul össze egy szóvá". BRASSAI Sámuel: Mégis valami a fordításról. 221. 
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magyarázza tovább: „De biz azt se képzeljék másfelől, hogy azzal a szabad elvvel tárt 
kaput nyitottam volna a kényelemnek és féktelen szabadságnak. Nem én mon-
dom, hanem a történelem, hogy egy igazán atyai, jó, derék abszolút kormány 
alattvalójának nyugalmasabb, kényelmesebb élete van, mint egy alkotmányos ál-
lam önkormányzatos szemfüles, sürgő-forgó polgárának; de azért ki cserélné el 
ezt az állapotot amazzal? [...] Márpedig lássák, annak a szavak egyértékűségére 
épített fordításnak eszménye az abszolutisztikus állam, melynek autokratája a szó-
táríró. Az ajánlottam szabadság pedig alkotmányos szabadság, melyben az állampol-
gárt nem hordozzák járókán, hanem magának kell eszét, iparát, testi, lelki tehet-
ségeit megfeszítni, hogy jóllétét, biztosságát, elémentét eszközölje, s emellett a 
teljes tiszteletben tartandó törvényeket, nemzeti törvényeit, még csak gondolatá-
ban is meg ne sértse."29 

Brassai a fordításoknak ugyanazt a szerepet tulajdonítja, mint a falusi könyv-
táraknak, munkások olvasóegyleteinek, a múzeumoknak: a műveltséghez, kultú-
rához való jog biztosíttatik általuk. „[A] népnek igazibb, hathatósabb jóltevője az 
- mondja - , aki őt az ő elidegeníthetetlen, elévülhetetlen jogai élvezetében, ha 
kell, élvezetére segíti és abban biztosítja, mint aki nem tudom miféle újdonsült 
jogokat akar számára oktrojáltatni - szemfényvesztésre. [...] És most már kér-
dem, van-e szebb, érdekesebb joga az emberiségnek, mint az, hogy ki-ki körül-
ményei és tehetsége szerint elérhető legmagasabb fokára juthasson el a mívelt-
ségnek, és nem erkölcsi kötelessége-e minden adományozott elmének erre segítő 
kezet nyújtani?"30 A fordítás szükségességének indokaként ugyanazokat az okokat 
említi, melyeket legkorábbi fordítóink is: azért kell fordítani, mert hiányoznak bi-
zonyos dolgok saját kincstárunkból, és mert nem tudunk idegen nyelven olvasni. 
A köznapi nyelvtudás, a mindennapi élet többnyelvűsége, fűzi hozzá Brassai, 
nem jelenti, hogy nyelvtudásunk az irodalom olvasására is képessé tesz: „Igaz, 
hogy az ízlést fejtő remekek nincsenek elzárva senki elől; de mennyivel könnyeb-
ben hozzájárulhatókká teszik a fordítások! Reánk nézve pedig éppen kétszeres 
fontosságúak. Mert amellett, hogy - amint nem örömest ismétlem - saját kama-
ránkból nem tellik minden drága csemege, még azt is meg kell fontolnunk, hogy 
territoriális viszonyainknál fogva már a közélet is oly poliglottusságra kényszerít, 
amely midőn egyfelől éltünk, tehetségeink egy részit igénybe veszi, másfelől a 
magasabb irodalmak élvezhetésivel mégse fizet."31 

Ahogy a kor többi fordításteoretikusában, Brassaiban is él a szándék, hogy a for-
dítás alapvető jellemzőit, kívánalmait megragadja. „Legyen a fordítás nemzeties!" 
- adja ki a jelszót, s „nemzetiesség" és hűség igénye szorosan összefonódik: „A ma-
gyarnak elválhatlan epithetonja a »hű«, és éppen ez időben, amikor írok, az attila 
és a magyar nadrág, a váll és párta sincsenek jobban felelevenítve, mint ez a ki-
fejezés: »hű magyar«, úgy, hogy hírlapi nyomdáink a Dongóétól a Sürgönyé ig bát-

2 9 I. m. 233-234. 
3 0 I. m. 200. 
3 1 I. m. 200-201 . 
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ran sztereotipizáltathatnák, hogy ne kelljen mindannyiszor újra szedni, és annál 
hamarább készen legyenek a mi orientális kényelemmel szerkesztett politikai lap-
jaink. Atqui a »nemzeties« alatt én magyar nemzetiest értek, és így a hűség az én értelme-
zésembe be van foglalva. [...] Nem tréfa ez, keggyel ékeskedő olvasók, hanem a leg-
világosabb és legszebb analógia kifejezése. Valamint meg tudta egyeztetni a 
magyar a fejedelme és alkotmányos törvényei iránt viseltető hűséget, úgy kell, hogy 
bírja megegyeztetni a fordító is azokat a kötelességeit, amelyekkel eredetijének, 
és azokat, amelyekkel nemzetének és nemzete nyelvének tartozik."32 A nemzet itt 
(ahogy már fentebb is láttuk) legalább annyira a széles közönség, az olvasók 
együtteseként értelmezhető, mint politikai fogalomként, s e felfogásban a fordí-
tás kettős elkötelezettsége, a hűség kettős, össze nem mosható, s adott esetben 
egymás ellenében is érvényesülő értelme jelenik meg: a tartozás a mű (az eredeti) 
felé, illetve az elkötelezettség az olvasó (megrendelő) és a politikai nemzet irá-
nyába.33 Érdekes megfigyelni, hogy Brassai a fordítás „szabályának" meghatáro-
zásához e kettősséget metaforikus szintre helyezi, de a retorikai művelet alakító 
vagy torzító erejéről sem feledkezik meg: „Mellőzve minden más epithetumokat, 
mint művészi, szolgai, szabad, remek vagy legényi, még napszámosi is, azt hiszem, 
vitatlan lényeges vonás gyanánt állíthatjuk fel az eredetihez való hűséget, amelyet, 
részemről nem bánom, hajtsunk egészen a ragaszkodásig. Lényegesnek, conditio 
sine qua nonnak mondom, mert hiszen elhagytával semmivé tennők magát a for-
dítás fogalmát: lehetne utándolgozás, plágium, minden, csak fordítás nem. Ámde 
nem fogunk semmit csökkenteni eszménken, hahogy, mivel már egyszer a hűsé-
get vettük fél kifejező szónknak, a feljebbi metaforát folytatva, az eredeti művet 
fejedelmi címmel ruházzuk fel, és eszünkbe jut az alkotmányos politika ismeretes 
maximája: »le roi regne, mais ne gouverne pas«, »a fejedelem országol és nem 
kormányoz«. Határozzuk meg hát, melyek azok az országlási pontok, mikre néz-
ve teljes hűséggel tartozik a fordító az ő fejedelmének, az eredeti műnek. Én csak 
kettőt bírok lelni: a gondolatot és а stílt, ez elválhatlan ikerpárt. Buffon azt mondá: 
»le style c'est l'homme«; szorítsuk meg egy kissé, és így nem fog veszteni igazsá-
gából megfordítva is: a gondolat a stílus."34 

A két ellentmondó igény összebékítésére létrehozott metafora Brassai gondolat-
menetében mindvégig megmarad a politikai síkon: „A két elválaszthatatlan pontbe-
li hűség tehát nem két, hanem általjában egy hűség. Következőleg ha az eredeti 
írónak a gondolatját rajzban és színezetben a fordító átadja a maga nemzetének, 
evvel a fordítói hűségnek tökélyesen eleget tett. De amazok határánál van aztán 
ennek is a határa. Ezentúl a nemzetiesség, a különböző nyelvek törvényei és eze-
ken alapuló jogai következnek, amelyek nem kisebb hatalommal igénylik a hűsé-

3 2 I. m. 202., 203. (kiemelés - J . I.) 
3 3 Hasonló kettősség fogalmazódott m e g Háportoni Forró Pálnál is 1019-ben (HÁPORTONI FORRÓ Pál: 

Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, Macedonok királyának viseltetett dolgairól Írattatott históriája. In 
TARNAI Andor és CSETRI Lajos (szerk.): A magyar kritika évszázadai I. Szépirodalmi, Bp., 1981. 
1 0 9 - 1 1 2 . ) . 

3 4 BRASSAI Sámuel: Mégis valami a fordításról. 204-205. 
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get, nem csekélyebb vonzóerővel a ragaszkodást. Valamint az uralkodó nem pa-
rancsolhat törvénytelen tettet, úgy az eredeti mű sem követelheti a fordítási nyelv 
törvényei megszegésit, sajátságai feláldozását. Ily esetben az engedelmesség meg-
tagadása legkevésbé se csökkenti a hűségi kötelesség szentségit, nem bántja sér-
tetlenségit. Sőt éppen azáltal lenne hűségtelen, ha megszegné a nemzetiesség nagy 
elvét, amely bizony egy vonalnyival sem törpül a fordítás nagyon fontos, messzire 
szolgáló ügyére való alkalmazása által."35 

Brassai folyamatosan emlékeztet arra, hogy egy politikai metafora révén jut el 
a hűség értelmezéséhez, s ezzel világossá teszi, hogy a hűség, illetve az elkötele-
zettség két értelme között nem állítható fel közvetlen (közvetítő nélkül is fenn-
maradó, abszolutizálható) kapcsolat, jóllehet összefüggésük felfüggeszthetetlen. 
Ahogy jog és törvény között, a hűség két értelme között sincs hierarchizálható vi-
szony: nem véletlen, ha retorikai síkon Brassai írása sem ragadtatja magát patetikus 
magaslatokba sem a nemzet, sem a hűség könnyen kínálkozó fogalmát (eszmé-
jét) illetően (ahogy azt az utolsó idézett mondat mindennél világosabban mutat-
ja). Nem így a nyelv fogalmát illetően. Brassai szerint a nemzetiesség garanciája 
a magyar nyelv, mely ellenáll az idegen befolyásnak. írásának egyik motiválója és 
kiindulópontja is az, hogy szerinte a „nemzeties, tiszta nyelvet" a fordítások (mint 
nyelvújító törekvések) veszélyeztetik, s ezt „édes anyai nyelvünk termékeny ntéhén 
ejtett" metszésnek láttatja, ami a nyelv fogalmának metaforikus felerősítését mutatja. 

A vizsgált korszakot és Toldy írását megelőzően (1770 és nagyjából 1840 kö-
zött) a „nemzetem"/„nemzetünk", „hazám"/„hazánk" kifejezés sokszor elhangzik, 
de - a fordítás kontextusán belül - nem társul körvonalazott nemzet- vagy haza-
definícióval, és nem kerül a hűség kérdésével szoros összefüggésbe. A nemzet-
nek/hazának teendő szolgálat eszméje viszont a magyarra fordítás kezdeteitől do-
minál a fordítói diskurzusban, de ritkán és alig társul érzelmi felhanggal, és a róla 
való beszédben nem jellemzően kapcsolódnak hozzá a retorikai túlzás, fokozás 
vagy erősítés eszközei. Úgy érezhetjük, Toldytól valamiféle változás kezdődik e 
beszédmódban: már nemcsak a gyarapítás, a hasznosság, a nemzetnek teendő szol-
gálat szempontjából nézik szerzőink a fordítást, hanem a fordítás, a „nemzeti iro-
dalom" szempontjából is a nemzetet. Nem szabad felejteni, hogy éppen Toldy 
írása az, mely a szolgálat, a célszerűség irodalmon túllendülő értelmét az irodalom 
felé irányítja, mikor kijelenti, hogy „a szépmű mindig öncél".36 

lövábbi vizsgálatot igényelne annak bizonyítása, hogy (a fordítás kontextusá-
ban maradva) a nemzeti identitás meghatározásának igénye és ezen szándék fel-
számolódása hogyan függ össze a történelem és a nemzetértelmezés alakulásával, 
a nemzeti öntudat változásával. Összefügg-e a kiegyezéssel, hogy éppen az 1860-as 
évek után történik változás nemzet és hűség fogalmainak használatában a fordí-
tás kontextusán belül, és a 19. század közepének jelszava, a „legyen a fordítás 
nemzeties" Brassai írása után már alig-alig hangzik el. 1883-ban Gyulai PáM for-

3 5 I . M . 2 0 5 . 
3 6 TOLDY Ferenc: A műfordítás elveiről. 154. 
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dításokról című írásában már úgy nyilatkozik, hogy „az öntudatra ébredt nemzeti 
géniusz vezérel bennünket",37 s valóban, a század utolsó harmadában a műfordí-
tás kérdése nem igényli „nemzet" fogalmának meghatározását. Gyulainál, mint 
később Babitsnál is,38 a nemzet már nem a más nemzetektől elválasztódva, azok-
kal szemben definiálódik, hanem a nemzetek európai közösségének integráns 
részeként. Ezt az értelmezésbeli változást Gyulai is tudatosítja: „Az európai nem-
zetek között soha nem volt erősb a szolidaritás és mégis kifejlettebb a nemzeti 
egyéniség megőrzése és kifejtése, mint századunkban. Mindkét eszme és érzés a 
keresztyén polgárosodás gyümölcse, melyet a renaissance hatása alatt képződött 
műveltség érlelt meg. A keresztyén vallás nem kötve magát nemzetiséghez, mint 
az ókori vallások, úgyszólva egy nagy családdá fűzte össze a nemzeteket; az egyé-
ni szabadság vágya és joga, mely az ókorban oly fejletlen volt, mint a keresztyén 
eszmék fejleménye, nemcsak a társadalomban és államban érvényesült, hanem a 
nemzeteknek egymáshoz való viszonyában is, mert a nemzetiség, mint Eötvös 
mondja, nem egyéb, mint az egyéni szabadság alkalmazása egész nemzetekre. 
A két eszme és érzés valódi vagy látszó ellentéteinek kiegyenlítése a jelen és jövő 
század feladata."39 Az egyes nemzetek és a nemzetek közösségének eszméje kö-
zött a fordítás teremti meg a közös terepet vagy birtokot: „Valóban, a fordítások 
egyaránt kifejezik a közösség és nemzetiség eszméit, s egyszerre mindkettőnek 
szolgálatot tesznek. Hirdetik, hogy az európai emberiség műveltsége közös ala-
pon nyugszik, de egyszersmind mindenik nemzet saját nyelvén műveli magát, s azt 
használja a kölcsönös hatás eszközéül is."40 A fordítás azonban a nemzeti nyelv 
ügyét is szolgálja, s ezzel Gyulai az irodalmi metaforán (európai eszmei közösség) 
túlmutatva politikai jelentőségét is fenntartja: „A fordításnak és átdolgozásnak 
elvi ellenzése nemcsak műveltségünknek ártana, hanem ártana nemzetiségünk-
nek is, mert a fordítás a nemzetiségi eszme kifolyása, s gyengítése az idegen nyelv 
beolvasztó erejének."41 

A 20. század legfontosabb műfordítási tárgyú írásai közül az egyik első Babits 
Dante fordítása (1912) című tanulmánya. Nála már nép, nemzet és haza olyan szi-
nonimák, melyek két szét nem választható jelentést foglalnak magukba: egyfelől 
az általános alany szerepét töltik be, az olvasók, a közönség helyett állnak, azokat 
képviselik, és az egyes vagy többes számú „olvasó/olvasók"-tól abban különböznek, 
hogy egyértelművé teszik: az azonos nyelvet használó olvasókra vonatkozik a 
megállapítás. Nemzet és nyelv fogalmának összetartozása fennmarad tehát, de 

3 7 GYULAI Pál: A fordításokról. In JÓZAN Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveg-
gyűjtemény. 241. 

3 8 Gyulai és Babits szellemi rokonságát az is bizonyítja, ahogy a fordí tásmű szerepéről gondolkodnak 
az i rodalomtörténetben: „a j ó művek j ó fordítása irodalomtörténeti mozzanat is lehet", mond ja 
Gyulai (GYULAI Pál: A fordításokról. 243.), Babits ped ig így nyilatkozik a Dante fordítása c ímű írásá-
ban: „egy-egy kitűnő műfordí tás [.. .] korszakalkotó dá tum egy nyelv tör ténetében" (BAIUIS Mihály: 
Dante fordítása. Nyugat 1912/8.). 

3 9 GYULAI P á l : A fordításokról. 2 4 2 . 
4 0 I . m . 2 4 2 - 2 4 3 . 
4 1 I. m. 2 4 3 . 
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mintegy adottként tekintenek rá: a nemzet fogalmához nem csatlakozik sem el-
méleti, sem történeti okfejtés. 

Érdemes megfigyelni, hogy Babits említett írásában a műfordítás elméleti fej-
tegetése egy hosszú bevezető után kap helyet, mely Dante magyar fordításairól 
szól, s azzal a megállapítással zárul, hogy a formahűség igénye lehetetlenségnek 
tűnik. A „Mi izgathatná a művészt, ha a lehetetlenség nem?" kérdéssel vezet át 
Babits a fordítás elméleti (a Dante-szövegen túlmutató) okfejtésére, mely a művé-
sziség (a fordítás mint művészi teljesítmény) és lehetetlenség (mint a fordító fel-
adata) fogalmainak megközelítéseit rejti. Olyan bekezdéseket olvashatunk itt, 
melyek jellemző retorikai eszköze a fokozás, a túlzás.42 A nyelv itt nem az egyes 
nemzeti nyelveket jelölő értelmében jelenik meg, hanem tágabb értelemben: 
mint az emberi kommunikáció eszköze. A 19. századi politikai-történeti nyelvfo-
galom helyét tehát egy nyelvfilozófiai értelmezés veszi át (mely inkább a kulturá-
lis nemzetfogalomhoz közelít), ahogy a „legyen a fordítás nemzeties" jelszavát a 
„legyen a fordítás művészi" követelménye váltja fel, melyhez a „magyarosság" 
igénye társul.43 E magyarosság már pusztán a nyelvvel (nyelvhelyességgel, nyelvi 
szokással) van kapcsolatban, s nem megy vissza a nyelv politikai értelmezéséig. 

A hűség Babitsnál nem a fordítónak az olvasóhoz/megrendelőhöz vagy a for-
dítónak a szöveghez való viszonyulását jelzi, hanem a különböző nyelvű emberek 
közötti megértés, illetve két nyelv kapcsolatának ágense, mely a nyelvben (a nyelv-
használótól függetlenül) (ön)működik. Az elégedett öntudat hangja szólal meg, 
amikor a magyar műfordítás technikai lehetőségeit gondolja át Babits: „Büszkén, 
bízva szállhatunk ki nyelvünkkel e nagy népversenyben. A magyar nyelv tökéletes 
hangszer, minden zenére képes",44 tehát lehetősége adott a tökéletes közlekedésre. 

Sokszor fölmerült már a kérdés, megjelennek-e kultikus mozzanatok a műfor-
dítással kapcsolatban. A 19. századi fordításokra és elméleti állásfoglalásokra 
nézve nem túl nagy rizikót vállalunk, ha kurtán-furcsán, indoklás nélkül nemmel 
válaszolunk. Az, ami a 20. században történt, azonban sokkal összetettebb, s a képet 
nemcsak az bonyolítja, hog)' nehéz megállapítani a határt, amikor a hagyomány-
tisztelet és -fenntartás szükségszerű mozzanata valami olyasmibe csap át, amit 
már kultikusnak nevezhetünk. Szándékosan ködösítjük itt is a fogalmazást, és óv-
juk magunkat attól, hogy definícószerű megállapítást tegyünk hagyományfenn-

4 2 í m e néhány példa: „Dante fordítása mind ig a világirodalom legnehezebb feladatai, legcsábítóbb prob-
lémái közé tartozott. Egy irodalmi körnégyszögesítés, bölcsek köve, oly izgató, olyan népszerű. Nyelvek és 
nemzedékek vetélkedtek benne, egymás vállára hágva törtek a magas pálma felé. Nagy költők, nagy 
nyelvművészek és nagy tudósok áldozták rá idejük és erejük jó részét. Hány értékes emberélet egészen 
ráfeledkezett!"; „talánynak is tökéletesebbek minden más talánynál", „az igazi talány, [...], melynek 
m i n d e n nyelven csak egy tökéletes megoldása lehetséges, j a j annak, aki ezt az egyet el nem talál-
ja!"; „magát a műfordí tást is sokkal nagyobb és fontosabb dolognak tartom, mint amilyennek lát-
szik". BABITS Mihály: Dante fordítása, (kiemelés - J. I.) 

4 3 Nem lehetetlen, hogy a „magyarosság" a Dante fordítása című írásban is elhangzó jelszava kapcso-
latban van HORVÁTH János pár hónappal korábbi írásával (A Nyugat magyartalanságairól. Magyar 
Nyelv 1911/12. 61-74.) . 

4 4 BABITS Mihály: Dante fordítása. 
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tartás és kultikus tisztelet fogalmainak viszonyában, mert ami kínálkozik e kap-
csolat megragadására (hogy a kultikus tisztelet több mint a hagyományfenntartás, 
és a kultuszban valamiféle túlzás rejlik), a fogalmak viszonylagosságánál fogva 
meglehetősen ingatag talajon áll.45 Mégis megkísérlünk valamiféle választ keres-
ni a kérdésre, ami természetesen csak azt fogja bizonyítani, hogy maga a kérdés-
feltevés (talán) több mint jogosult. Különösen kézenfekvő e hipotézist elfogadni, 
ha nem egyes (kanonikus) művek (kultikus) fordításaira gondolunk, hanem ma-
gának a műfordítás fogalmának vagy gondolatának 20. századi történetére. 

A változás, amely a 20. század elején történik a műfordításról való gondolko-
dásban, nyelv, művészet és hatás fogalmainak középpontba kerülését hozza, és a 
fordítás lehetetlenségének gondolatával46 gyarapítja a fordítással kapcsolatos té-
ziseket. Ha visszagondolunk, melyek azok a szempontok, amelyek a 19. század 
második felében leginkább meghatározzák a fordítás elgondolásának viszony-
rendszerét (a nemzet politikai-történeti fogalma, a nyelvek rokonsági kapcsolaton 
alapuló viszonya, a nyelvek történeti viszonylatai, egyes műformák jellegzetessé-
gei), ki fog tűnni, hogy a 20. század elejétől egy sokkal elvontabb fogalmi viszony-
rendszer lép működésbe, mely a történeti okfejtés helyett az elméleti-filozófiai kiin-
dulást helyezi előtérbe, s elmozdul a megragadhatóbbtól az elvontabb, fogalmibb, 
kevésbé megfogható irányába. (Ezt az elmozdulást láttuk fentebb a nemzet és a 
nyelv fogalmával kapcsolatban is.) Retorikai szinten ez abban mutatkozik meg, 
hogy a beszéd a korábbinál jóval következetesebben metaforikussá válik. Babits 
idézett írásából számtalan példa mutatja ezt,47 de ez az eljárás jellemzi a fordítók 
elméleti diskurzusát a 20. század folyamán végig.48 

4 5 Kosztolányi is fontos aspektusát határozza m e g a kultusznak, amikor a nyelvhez való érzelmi viszo-
nyulást hiányolja: „Szeretni ezt az árva, gyönyörű nyelvet sohase szerették önmagáér t . Mindig csak 
közlőeszköz volt. Verekedtek vele, kérvényeket írtak rajta, azoknak, akik használták, m i n d i g csak 
hasznot hajtott , de a nyelv általuk alig gazdagodot t . A magyar szavaknak sohase volt igazi kultu-
szuk. Sohase emelkedtünk add ig a naiv és boldog szeretetig, hogy elfelejtettük volna a szavak piaci ér-
tékét, és szerettük volna magukért, mint a franciák, a németek és az angolok. E dédelgető-áhítatos szere-
tet híja magyarázza meg, hogy nálunk sohase volt igazi verskultusz." (KOSZTOLÁNYI Dezső: A magyar 
nyelv [1913]. In Nyelv és lélek. Szépirodalmi. Bp., 1990. 23-24.; kiemelés - J . I.) E monda tok arra 
is r ámuta tnak , hogy a kultikus tisztelet haj lamos elfedni tárgya olyan aspektusait, esetleg ellent-
mondásai t , melyhez ezzel az egyoldalúsító érzelmi viszonyulással n e m lehet közeledni. A kultikus 
tisztelet ezen amnéziás pon t j a a műfordítás esetében nyilvánvalóan az a belátás, amit szinte min-
denki megfogalmaz a 20. században, hogy a tökéletes hűség kivitelezhetetlen. 

4 6 „Van m i n d e n irodalomnak egy bizonyos költői birtoka - és, sajnos, ez rendszerint bir tokának 
legértékesebb részébői való - , melyet más nyelvre művészileg lefordítani nem lehet" - m o n d j a már 
1883-ban A 19. századi fejleményeket összegezve Heinrich Gusztáv (HEINRICH Gusztáv: A műfordítás 
elméletéhez. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai (19.) 1883-1884. 153.). 

4 7 Lásd például : „A műfordítás ú j csatornákba kényszeríti egy nép gondolkodását, mely add ig csak nyel-
vének megszokott folyosóin tudot t haladni, mást alig sejthetett."; „Az a harc tehát, az a versengés, mely 
Dante asszimilálásáért folyt a nemzetek között, voltaképp egy világ birtokáért folyt, hasonlóan ahhoz, 
mely Peru mesés és régi kincseiért vívódott hajdanán." BABITS Mihály: Dante fordítása, (kiemelés - J . I.) 

4 8 Hogy itt csak egy látványos példát említsünk 1940-ből, Szabó Lőrinc így nyilatkozik: „Ezért szere-
tem a j ó műfordítókat , a népek telkének tolmácsait. Nélkülük vak és süket maradna az ember i érdek-
lődés m a j d n e m mindarra , ami a költészetből kívül esik a nyelv határa in . Nyelvtudás nélkül persze 
mindenre az maradna . H a n e m volna kulcsunk az idegen nyelvekhez, úgy élnénk a földön, fajunk, 
n ép ünk és nyelvünk magányába zárva, és ugyanakkor kisebb-nagyobb közösségek bábeli zűrzava-
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A metaforikus beszédmód teszi láthatóvá „lélek" és „szellem" fogalmainak do-
minánsjelenlétét, ami a racionalitáson való túllépést, az ösztönök világához s így 
valami ősi egységhez való visszatérést is sejtet:49 Szabó Lőrinc a műfordításról 
mint „lélekcseréről", a fordítókról mint „népek lelkének tolmácsairól" beszél.59 

Kosztolányi a Tanulmány egy versől című írásában még érzékelhetőbbé teszi e kettős, 
pszichológiai51 és biológiai beavatottság jelentőségét: „Bizonyos, hogy a költemény-
nek van lelke, mely megfoghatatlan, mint minden lélek. De a lélek nem egyéb, 
mint a szerveink működésének finom terméke, ezért a kritikusnak, akár a lélek-
búvárnak, elsősorban a vers testi szervezetét kell vizsgálnia, hogy pontos diagnó-
zist adhasson. Működése nem fizikai, nem is pszihikai, hanem a kettő együtt: 
pszihofizikai eljárás."52 

Az igazság, hűség etikai-erkölcsi normái kerülnek tehát előtérbe, s a 19. századi 
képviseletiség helyét a vallomásosság veszi át, ami (a nem definiált) nemzetnek, 
népnek vagy hazának teendő szolgálat és a hasznosság patetikus diskurzusával 
társul. Retorikailag a fokozás és a felerősítés vag)' a sarkítás gyakori jellemzője ezen 
írásoknak, Babitsnál ugyanúgy, mint Kosztolányinál, Szabó Lőrincnél nem kevés-
bé, mint Rónay Györgynél.53 

rában, ahogy az állatfajták élnek. Joggal tar tozhatnak legmeghatóbb olvasmányemlékeink közé az 
ősi szótárkísérletek, mond juk egy asszír-sumér szótártöredék, még akkor is, ha egyik nyelvet sem 
ért jük. Ezek a primitív kezdeményezések indították el a lélekcserét, a gondolatcserél, a kultúracserét az 
idegen és ellenséges népek közt. Az eredmény: egyrészt a mítoszok, a filozófiák, a témák, művek 
és hírek örök vándorúja a föld körül; másrészt az, hogy - Goethe óta - tudunk a Világirodalomról." 
SZABÓ Lőrinc: A műfordítás öröme. In JÓZAN Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméle-
ti szöveggyűjtemény. 282-284 . ( k i e m e l é s - J . I.) 

4 9 Rába György is valami hasonlót állapít meg: „Új irányú és ér te lmű világirodalmi tájékozódásunk 
kialakítása a Nyugat költőire várt. Ok a teljesebb személyiség épí tésének nagyszerű eszközét látták 
korszerű idegen költők, azaz frissítő gondolatok, itthon még ismeretlen szemléletformák, szokat-
lan érzések meghonosí tásában. Szemléleti újí tásuk végső soron a romant ikában gyökerezik: a ro-
mantika kezdi elmosni az aristotelesi műfa jok merev határait, és helyükre lépteti a nagyra nőtt lí-
rai személyiséget, mely azután folyvást a lélektani megfigyelés, a szociális öntudat s a filozófiai ölt-
és világismeret árnyalataival gazdagodik. A »népnemzeti« iskola lényegében figyelmen kívül hagyta 
a romant ika ilyen irányú ösztönzését, amikor érdeklődését a nemzet i és népi múl t ra összpontosí-
totta: e felfogásukat fejezte ki tartós műfordítói ragaszkodásuk a nagy eposzok iránt." RÁBA György: 
A szép hűtlenek. Akadémiai. Bp.. 1969. 9. 

5 0 SZABÓ Lőrinc: Bevezetés az Örök barátaink I. kötetéhez. In JÓZAN Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. 
Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény. 286.; SZABÓ Lőrinc: A műfordítás öröme. 282. 

31 A kijelentés magáért beszél: „Mi, akik igazán hiszünk lélekben és szellemben [...]" KOSZTOLÁNYI Dezső: 
Tanulmány egy versről. Nyugat 1920/3-4. 

5 2 I. m. 
5 3 Babits fentebb idézett írása szerint a műfordí tás „a nemzetek finomabb gondolati közösülésének jó-

fo rmán egyetlen eszköze", később pedig „igazi közlekedő eszköz"-ről, „a gondolat legsajátosabb színé"-
ról, a „közlekedés legfontosabb lehetőségei"-ről stb. beszél. Dante Színjátékávzá kapcsolatban kijelenti: 
„a legcsekélyebb vétség a hűség ellen egy egész irodalmat fosztana meg értelmétől." (BABU S Mihály: 
Dante fordítása, kiemelés — J . I.) Ignotus is él ezekkel az eszközökkel: „A vers s ál talában a művészi 
írás elválhatatlan hozzá van nőve a nyelvhez amelyben íródott; mondata inak nemcsak szóbeli ér-
telme, de szóbeli rendje , beosztása és csengése is együtt fejezi ki, ami a kifejeznivaló, ezek pedig 
minden nyelvnek legsajátabb sajátai, egészen sajátos gondolkodással összefüggőek." (IGNOTUS: A for-
dítás művészete. In JÓZAN Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény. 
248-249.) A következő nemzedékhez tartozó Rónay György is így érvel: „Hűség? Szövegében hű 



6 8 Józan Ildikó 

A művészet és a művésziség fogalmai egyfelől e fokozással állnak összefüggés-
ben, hiszen az elismerés legmagasabb szintje az, amikor egy műről kijelentik, hogy 
„művészi alkotás", másfelől a megmagyarázhatatlan és az alkotói szabadság gon-
dolatával tartanak kapcsolatot: ami művészet vagy művészi, ahhoz nincs olyan fo-
galmi metanyelv, amely által megragadható lenne, csak a metaforikus beszéd ké-
pes megszólaltatni. Egyre erősebb hangsúlyt kap, hogy a fordító művész, akinek 
sajátos kötelességeit, melyeket az eredeti szerző vagy mű szab meg, az alkotó szemé-
lyiség korlátozza. Ezzel együtt egyre fontosabb tematikus elemévé válik e beszéd-
nek az a megállapítás is, hogy a magyar nyelv minden idegen műformát képes 
meghonosítani („tökéletes hangszer, minden zenére képes"54). A nyelvi öntudat 
erősödése azt a szorongást hivatott kompenzálni, hogy a magyar „kis nép", nyelve 
elüt az európai nyelvektől, kis nyelv, és mint ilyen, nehezen tud megmutatkozni 
idegen környezetben.55 A nyelv e sajátosságának gyakori hangoztatása arra szol-
gál, hogy kiemelje nyelvünket és irodalmunkat az európai nyelvek és irodalmak 
sorából, és hangsúlyozza, hogy e téren a legelső, utolérhetetlen, megközelíthetetlen.56 

Mindezek a gondolati és retorikai elemek közel állnak ahhoz, vagy azonosak 
azzal, ahogy és amivel a vallási tisztelet övezi tárgyait, s ezek kölcsönzik a műfor-
dítás tevékenységének a 20. században azt a kultikusnak is értelmezhető viszo-
nyulást, mely a későbbiek folyamán kihat arra, hogy egyes fordítások az elmúlt 
évszázadban valóban kultikus magaslatokba emelkednek. 

m i n d a kettő [...]. A meg lepő az összehasonlításban éppen az, hogy a formai és »tartalmi« hűségen 
belül is mennyi a változat, milyen mély a hangszerelés különbsége. Ezek már a természet , az ösztön 
legbensőbb rétegei, annak az első mozdulatnak a különbsége ez, ahogyan két egyéniség egy zajra, egy 
fényre, egy dal lamra visszahat. Ki a hívebb mégis? Határozott ítéletet, pontos határokat vonni lehe-
tetlen itt: az irodalom, a remekművek legszebb rejtelme éppen ez a gazdagság. De Babits talán még-
is hívebb; azonosabb azzal, akit fordít, igazabb Baudelaire-nak érezzük azt, akit б ad nekünk, mint 
T ó t h Árpádét , és mind a kettőjükét igazabbnak, mint Kosztolányiét." RÓNAY György: Babits a fordító. 
Babits Mihály kisebb műfordításai. Nyugat 1940/1. ( k i e m e l é s - J . I.) 

5 4 BABU S Mihály: Dante fordítása. 
" Valószínűsíthető, hogy a század első negyedében kevés igazán kiváló fordítás készült magyar mű-

vekből idegen nyelvre, mégis érdemes lenne közelebbről is megfigyelni, hogy szerzőink milyen ha-
tározottsággal lépnek fel - például a Nyugat hasábjain - egyes fordítások ellen, melyek e kritikusok 
szerint a magyar művek bizonyos konstitutív jellegzetességeit n e m adják vissza. Eközben saját for-
dításaikkal szemben ebben a tekintetben sokkal elnézőbbek: az idegen költő néhány sajátosságáról 
fá jdalom nélkül m o n d a n a k le. 

;)l1 „Büszkén, bízva szállhatunk ki nyelvünkkel e nagy népversenyben" - mondja Babits (Dante fordítása). 
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ÁTÜLTETÉS: 

- Rilke/Labé -

FORDÍTÁS ÉS ÁTKÖLTÉS 

Füst/Kaszab -

1. Füst/Kaszab 1. 

Ha Somlyó György Füst Milán prózaírói tevékenységét hozza kapcsolatba olyan 
nevekkel, mint Kafka, Proust vagy Milosz,1 akkor lírai működésével kapcsolatban 
is felvethetnénk hasonló javaslatot: Füst Milánt, a Füst Milán-i dikciót vegyük 
szemügyre világirodalmi jelenségként, világirodalmi kontextusban, méghozzá a 
fordítás és átköltés problematikáján keresztül. Ehhez pedig induljunk ki egy sokkal 
kevésbé ismert névből: a Kaszab Ilonáéból. Az ő nevét Füst Milán emelte be az 
irodalomtörténetbe; a kapcsolat körülményeiről Füst Milán az 1934-ben, Kaszab 
Ilona bátyjának hetvenedik születésnapjára megjelent Szavak az árnyékomhoz című 
kötet bevezetőjében a következőket írja: 

, , ' I üdom, h o g y k ü l ö n ö s e n h a n g z i k a tény, a m e l y e t itt b e j e l e n t e k . E g y h ö l g y e l k ü l d ö t t 

h o z z á m e g y n a g y k ö t e g v e r s e t b í r á l a t és v á l o g a t á s v é g e t t [ . . . ] s e v e r s e k b e n m e g n y i l v á -

n u l ó g y e n g é d n ő i e s s é g a n n y i r a m e g k a p o t t , - a b e n n ö k l a p p a n g ó és fe l - fe lv i l l anó t e h e t s é g 

e r e j e ú g y m e g i g é z e t t s v i s z o n t a z o k t ö k é l e t l e n s é g e a n n y i r a b á n t o t t , h o g y o l y a n ö t l e t e m 

t á m a d t , a m e l y r e m a g a m s e m l e h e t t e m e l k é s z ü l v e : v á g y a t é r e z t e m , h o g y a m ű v é s z e t szá-

m á r a m e g m e n t s e m e k i n c s e t . " 2 

1 „[...] úgy érzem, fel kell hagynunk azzal az öncsonkí tó i rodalomszemlélet tel , hogy ar ra é r d e m e s 
íróinkat n e világirodalmi j e l enségkén t lássuk, pusz tán a m a végül is eset leges körü lmény miat t , 
hogy nyelvi korlátaik folytán n e m válhattak ismert té a vi lágirodalomban. Világirodalmi j e l e n s é g 
n e m az, ami ilyen vagy olyan okok következtében a l eg több nyelven válik ismeretessé [...], h a n e m 
ami, legyen bá r csak egy nyelven ismert , világirodalmi folyamatot képvisel ." SOMLYÓ György: Füst 
Milán vagy a lesütöttszemü ember. Balassi, Bp., 1993. 97—98. 

2 FÜST Milán: Atköltések Szántóné Kaszab Horm verseiből. Szavak az á rnyékomhoz . Fekete Sas, Bp. , 2006. 
9. Ugyanezt a tö r téne te t közvet lenebb szavakkal mesél i el Füst Milán Somlyó Györgynek 1946 ka-
rácsonyán kelt levelében: „Van itt egy költőnő, ak inek a verseit én í r t am. Csodálkozva o lvas tam 
n e m r é g e verseket, s megál lap í to t tam, hogy körülbelül hetvenszer é rnek annyit , mint az a m i n d e n -
féleség, amelyet itt mos tanában versek formájában olvasok. Remekművek is vannak b e n n e . Fiacs-
kám; ez úgy tör tént , hogy egy öregasszony elküldött n é k e m egy kötetre való szalámit, teli csodálatos 
szavakkal, amelyekben az e lmeba j m i n d e n találékonysága tündökölt ." 776. levél, Somlyó Györgynek. 
In Füst Milán Összegyűjtött Levelei. Fekete Sas, Bp., 2002 . 542-543. 
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2. Rilke/Labé 1. 

Füstöt különös véletlen, alkalmi kérés hozza össze Kaszab Ilonával. (Kaszab nem 
mást, mint a születésnapi ajándékkötet teljes szerkesztését bízta volna rá Füstre.) 
Füst kortársa, Rilke a francia nyelvű reneszánsz irodalom egyik kultikus alakja-
ként számon tartott Louise Labé nevét már a Malte Laurids Brigge feljegyzéseiben 
több más, számára példaképként szolgáló nőköltő nevével egyszerre említi. Labé 
csekély mennyiségű szöveget hagyott hátra: egy dialógust, három elégiát és 24 
szonettet, melyek a szerelmi szenvedély kulcsszövegei a líratörténetben. Ezekből 
a szövegekből Rilke a szonetteket ültette át német nyelvre, a szonettforma euró-
pai hagyományához hűen, de nem feltétlenül a Labé nevével jelzett szonettek ek-
vivalensként elfogadható német nyelvű változatát nyújtva. A Rilke által említett 
nőköltők - Marianna Alcoforado, Heloise, Gaspara Stampa - Rilke szemében 
mind Louise Labé társai, mivel szenvedélyük éppoly korlátlan. Rilke a „Geliebte", 
„Liebende" ellentétpár felállításához használja fel ezeket a fél-irodalmi alakokat: 

„Schlecht leben die Gel iebten u n d in Gefahr. Ach, d a ß sie sich ü b e r s t ü n d e n u n d Lie-
b e n d e w ü r d e n . U m die L i e b e n d e n ist lauter S icherhe i t . N i e m a n d verdächt ig t sie mehr , 
u n d sie selbst s ind nicht i m s t a n d e , sich zu v e r r a t e n . In i h n e n ist das Gehe imni s heil 
geworden, sie schreien es im G a n z e n aus wie Nacht iga l len , es hat keine feile. Sie kla-
gen u m e i n e n ; abe r die g a n z e N a t u r stimmt in sie ein: es ist d ie Klage u m e i n e n Ewi-
gen . Sie s tü rzen sich dem Ver lo renen nach, a b e r schon mit d e n e r s t en Schri t ten ü b e r -
holen sie ihn , u n d vor i h n e n ist n u r noch G o t t . " 3 

A szeretettek (Geliebte) és szeretők (Liebende) különbsége az, hogy utóbbiak a 
teljes, nem részletekbe vesző, a biztos és egész vágyakozás olyan fokára értek el, 
hog)' már szinte (ez a „már szinte", avagy a folyamatos feltételes mód nagyon fontos 
lesz Rilkénél) elszakadtak vágyuk tárgyától, és a „besitzlose Liebe" állapotába ke-
rültek: a „tulajdonlás és tulajdon nélküli szeretet" állapotába. A kétértelműség itt 
is fontos: a szeretet vagy szerelem tulajdon, azaz tárgy nélküli, mert a viszony felső-
fokába érkezett el (a viszony maga lesz fontos, nem pedig a viszony tárgya), vala-
mint tulajdonlás nélküli, tehát a birtoklás minden kellemetlen melléktevékenysége 
és mellékíze nélküli szeretet. Ez utóbbi felfokozott és magasabb rendű állapotot 
Rilke szemében főként nők, illetve nőírók tudták elérni. Ilyen volt Louise Labé is. 

„Mädchen in m e i n e r H e i m a t . D a ß die schönste v o n euch im S o m m e r an e inem N a c h -
mit tag in d e r verdunke l ten Bib l io thek sich das k le ine Buch f ä n d e , d a s J a n des T o u r n e s 
1556 gedruck t hat . Daß sie d e n küh lenden , g la t t en Band m i t n ä h m e hinaus in d e n 
s u m m e n d e n O b s t g a r t e n o d e r h i n ü b e r zum Ph lox , in dessen ü b e r s ü ß t e m Duft e in Bo-

3 R . M. R I L K E : Die Aufzeichnungen des Malle Laurids Brigge. Fischer, Frankfurt/M., 2000. 194-195. 
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d e n s a t z s ch i e r e r S ü ß i g k e i t s t eh t . [ . . . ] U n d w e n n d a n n d i e Ze i t d e r b e w e g t e r e n F r e u n d -

s c h a f t e n k o m m t , M ä d c h e n , d a ß es e u e r G e h e i m n i s wäre , e i n a n d e r Dika z u r u f e n u n d 

A n a k t o r i a , G y r i n n o u n d Atthis . f . . ] " 4 

Hogy tévedés ne essék, a hűsítő, sima könyvecske nem a Költők dicsérete Louise Lá-
béról című antológia, melyet Maurice Sceve adott ki egy évvel a Lyoni Louise Labé 
Műveinek megjelenése után, tehát 1556-ban. Hanem maga a Lyoni Louise iMbé Mű-
vei, melyet Jean de Tournes 1555-ben nyomott ki lyoni nyomdájában, 1556-os 
évszámmal.5 Dika, Anaktoria, Gyrinno és Atthis pedig Szapphó szerelmeinek nevei. 
Labé tehát Rilke szemében a Leszbikus (nagybetűvel!) hagyományban áll: a szen-
vedély szempontjából pedig Rilke számára is mindegy, kitől, nőtől-e vagy férfitól 
örökli-e a költőnő, illetve „hazájának leányai". Rilke vállalkozik arra, hogy meg-
könnyítse a lábéi szenvedély recepcióját „hazája leányainak". A fordítások azon-
ban nem lesznek rögtön a sors kegyeltjei, tekintve, hogy az irodalomtudomány-
nak és -kritikának nem kisebb neve, mint maga Hugo Friedrich ítéli el a költőt 
fordítói gyakorlata miatt. 

„ D e r U b e r s e t z e r f a n d k e i n e n e u e S p r a c h e i n i t h i l f e d e s f r e m d e n O r i g i n a l s (was f re i l ich 

d i e a l l g e m e i n e S i t u a t i o n d e r m o d e r n e n U b e r s e t z e n s ist), s o n d e r n w a n d t e seine. S p r a c h e 

a u f d a s F r e m d e a n . E r ist g l e i c h s a m g e g e n s e i n e e i g e n e P e r s o n n a c h g i e b i g , n i c h t g e g e n 

d i e ü b e r s e t z t e D i c h t e r i n . Er v e r m i t t e l t wei l m e h r e i n e V a r i a t i o n s e i n e r s e l b s t als e i n e n 

S p i e g e l d e s O r i g i n a l s . " 6 

Hugo Friedrich szavai - a tükrözés metaforája, az eredeti mű középpontba állítása, 
Rilke elmarasztalása a költőnővel szembeni előzékenység hiányában - mind arra 
utalnak, hogy Friedrich számára a műfordítás az eredel i mű szolgálóleányaként 
tölti be (valódi vagy képzelt) szerepét. Megsemmisítő ítélete - ahogyan Dieter 
Lamping is állítja - a hűség követelményének szellemében fogant." Rilke gyakorla-
ta azonban egyértelműen egy másik követelésnek akar megfelelni: a szonettciklus 
fordításával nem az egyes szöveghelyeknek való szolgaian hű megfelelésére töre-
kedett, hanem annak az értelmezésnek a ciklus egészén keresztüli megvalósításá-
ra, melyet ő maga Labé személyéről alkotott.8 Fordítása tehát holisztikus és radi-
kálisan produktív munka. 

4 I. m. 197. 
5 Euvres de Ij>uize Labe IJonnoize. Reuues áf corrigees par Indite dame. Par lan de Tournes, A Lion, 1556. 

http://www.lib.virginia.edu/rmds/collections/gordon/literary/labe/index.html (2008. április 18.) 
ß Idézi Dieter LAMPING: Wie frei ist literarisches ÜbersetzenP In uo: Literatur und Theorie: Über poetologische 

Probleme der Moderne. Vandenhoeck & Ruprecht, Gött ingen, 1996. 50. „A fordító n e m talált új nyel-
vet az idegen eredeti alapján (ami természetesen a modern műfordí tás általános gyakorlata), ha-
n e m a saját nyelvét alkalmazta az idegenre. О ezáltal a saját személyével szemben előzékeny, nem 
a fordított költőnővel szemben. Sokkal inkább saját maga egy variációját közvetíti ezáltal, semmint 
hogy az eredeti művet tükrözné." 

7 Vö. i. m. 51. 
8 Vö. i. m. 62. „Rilkes Praxis entspricht fe rner nicht de r idealistischen Übersetzungstheorie mit der 

Forderung nach »einfacher Treue«, wie es bei Wilhelm von H u m b o l d t heißt, sofern damit der 
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3. Füst/Kaszab 2. 

A holisztikus és produktív szövegmunka példájaként, a kompozíció mesterségé-
nek különösen nehéz gyakorlataként tekinthetünk Füst Milán Atköltések Szántóné 
Kaszab Ilona verseiből című kötetére is. Az új, a Füst Milán-i kötet jellemzője, hogy 
a szerző-átköltő szigorúan ragaszkodva megbízásához, egyetlen verscímet sem 
változtatott meg. Ez a címekhez, a versek neveihez való ragaszkodás, tehát azono-
síthatóságuknak mindvégig való fenntartása, arra utal, hog)' Füst eredetileg nem 
kívánt költőjévé válni ezeknek a szövegeknek. Bár később, Somlyóhoz írt levelében 
ironikus-félkomolyan bevallja: „egy költőnő, akinek a verseit én írtam." Az alcí-
meket, melyek általában valóban csak Kaszab Ilona szubjektív megnyilvánulásai, és 
a vers fogantatásának körülményeit kommentálják, Füst minden esetben törölte. 

A szövegek sorrendje, a kötet kompozíciója teljességgel Füst Milán munkája. 
Az el- és kisajátításra azonban már utal, hogy Füst úgy rendezi (be) a kötetet, aho-
gyan saját összegyűjtött verseit is elrendezte, két nagy ciklusba fogva azokat: sa-
já t kötetében Régiek és Ujak címszó alatt, itt két ciklust különítve el, melyek közül 
a második Л mécses lángja. Fiatalkori versek címet viseli. Így valószínűsíthető, hogy 
Füst az érett hangon és az ifjú, szenvedélyes hangon megszólaló lírát tartja a költői 
hang meghatározó különbségének. Az ifjú hang témái között így kiemelt helyet 
foglalhat el a szerelem, míg az érett hang témája gyakran a rezignált önértelmezés. 

A Kaszab Ilona-verseket Füst visszatekintve - egyáltalán nem méltánytalanul -
sajátjainak, jobban mondva saját munkáinak tartja, hiszen valóban kemény munka 
az átköltés folyamatát mind a hetven darabon keresztül következetesen végigvinni. 
Vajda Endrének 1948-as Svájcba való utazása előtt írt levelében, mely nyugodt 
szívvel tekinthető gyors irodalmi testamentumnak, ezt írja: 

„És h a r m a d s z o r : keríts akkor valakit, aki Arról a Dologró l , melyről m i n d e d d i g hallga-
tott a fáma, aki a Kaszab-verseimről nyilvánosan e lmélkedni nem késik! É n ugyanis sokat 
do lgoz tam, a m í g é l t e m - s vé lekedésem szerint ez egyik legfőbb emléke sokféle isten-
t i sz te le temnek! Légy h á t azon, hogy ez m é g megeml í t t e s sék s miu tán ez is m e g t ö r t é n t , 
bocsássuk ezt is a szél szárnyára , h a d d vigyje m a j d a s e m m i felé. - És e n n y i az egész." 9 

A következőkben Füst Milán Kaszab Ilona-átköltésein keresztül az átköltés jelleg-
zetességeit vizsgálom. Ki kell majd térnem a kompozíció, a lírai retorika és a ver-
sek tartalmi megújulásának kérdéseire is. Kaszab Ilona költészetének rokonsága 
Füst Milán irodalmával (és talán személyével is) nézetem szerint két ponton nyilvá-
nul meg. Először is kifejeződik a fentebb már említett önértelmező-önmeghatáro-

Versuch gemeint ist, weniger das Original als ein Verständnis des Originals zu vermitteln - weil Rilke 
in seiner Über t ragung zumindest an einigen Stellen weniger e ine Deutung des e inen Sonetts als 
vielmehr des ganzen Sonettzyklus oder eigentlich der Dichterin gibt, wie sie sich fü r ihn in den 
Sonet ten darstellt." 

9 Füst Milán levele Vaján Endrének. 1948. aug. 5. In Füst Milán Összegyűjtött Levelei. 620. 
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zó versek gyakoriságában. Ezek az önérteimező versek nem a lírai hangot, a versek 
hangfekvésének elvont minőségét, hanem a lírai Ént érintik - mely persze nem 
egyezik a biografikus énnel, sem Kaszabéval, sem Füst Milánéval. Másodszor pedig 
tetten érhetjük a használt képek és metaforák erősen dimenzionált (hogy azt ne 
mondjuk: túldimenzionált), nagyvonalú jellegében. 

Kaszab Ilona témái közt elég gyakran szerepel az Én, önérteimező, illetve ön-
meghatározó versek formájában. Füst átköltéseiben az önjellemzések még ural-
kodóbbá válnak, a kompozíció sűrítése és a lényegi mondanivaló kiemelése (vagy 
ha ilyet nem talált, akkor valamilyen lényegi mondanivaló teremtése) folytán. Az 
ekként megjelenő női En szerény, ugyanakkor ideológiájában radikális, olykor 
mértéktelenül nagyravágyó (lásd a kötet nyitóversét: Prédikáció), a lét dolgaiban 
bölcs, de egyben gonoszkodóan játékos is. A lírai Én az átköltésekben természe-
tesen eltávolodik a Kaszab Ilona által megrajzolttól. Füst egy saját nőeszmény, lírai 
nő-Én Füst által kreált jellemét adja a versekhez. Ennek a hozzáadásnak a jelle-
ge nem tárgyalható a kompozíció kérdéseitől elkülönülten. Ahogyan Füst Milán 
későbbi esztétikai előadásaiban, melyeket Látomás és indulat a művészetben címen 
gyűjtött kötetbe, kiemeli: a műalkotás nincsen és nem is lehet meg sűrítés nélkül. 

„[.. .] s e m m i k é p p se tesz j ó t az í r á sműnek , ha abba írója művész i érzék né lkü l minél 
több, a valóságra emlékez te tő e l e m e n t u m o t igyekszik be lezsúfoln i - e l lenkezőleg, jobb, 
ha e b b e n csakugyan szerény, ha csak keveset vesz fel, de c s u p a olyat, ami felveri a kép-
zeletet , s anná l inkább, m i n t h o g y képze l e tünk a szabadságot m i n d e n n é l j o b b a n szere-
ti, úgy lehet , ta lán m é g szabadságszere tőbb is, min t mi m a g u n k . " 1 0 

Bár Kaszab Ilonára sem a részletgazdagság, a valóságos elemek beemelése jel-
lemző, hiszen maga is a „belső szemlélet" szerzője - ahogyan Füst már 1909-ben, 
a Nyugatban megjelent elméleti tanulmányában „a belső" és a „külső szemlélet 
szerinti" szerzőket elkülöníti.11 Ellenben jellemző Kaszab verseire egyfajta él-
ményszerű bőbeszédűség. A költőnő természetesen és természete szerint addig és 
annyit írt, ameddig az ihlete és az élménye tartott. Ennek a „belső szemlélet" sze-
rinti bőbeszédűségnek és részletgazdagságnak Füst minden esetben (a legrövi-
debb, néhány soros versek kivételével) véget vet. 

Példaként lássuk az Őszirózsa című verset. Az eredeti hat négysoros versszakról, 
mely tehát összesen 24 sort tett ki, Füst 13 sorba sűríti a verset; három versszak-
ba. A művet a lírai Én önjellemző versei közé sorolnám. Ezen a művön megfigyel-
hetjük, hogy Kaszab Ilona maga is a nagy szavak költője, a Végtelen, az idő, az örök-
lét és a jelen szavak az élet és halál motívuma mellett meghatározóak. Ezt a 
létértelmező önértelmezést Füst is meg fogja tartani a vers esszenciájaként, ellen-
ben erősen csökkenti az absztrakt fogalmiságot, és a négy elvont fogalom helyett 

111 FÜST Milán: látomás és indulat a művészetben. Fekete Sas, Bp., 2006. 92. 
11 FÜST Milán: Gondolatok vázlata a külső és belső szemléletről [1. és 2. változat]. In UŐ: Tanulmányok. Feke-

te Sas, Bp., 2007. 13-23. és 186-193. 
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már csak egyet, a Végzet kifejezést helyezi el a kompozícióban. Mint látni fogjuk, 
ennek a szónak is egy erősen hétköznapi kifejezéssel („megszoktam már a Vég-
zetet") próbálja elvenni az élét, mellyel azonban nem tompítja, inkább erősíti a 
költői képet magát. Itt a Füst Milán-féle átirat szerepeljen most: 

10. Őszirózsa 

Késői v i rágzás ra szántál, 
Ősz i rózsának tél előtt, 
Hogy a b l a k á b a n álljak á rván , 
Egy őszi söté t délelőtt . 

N e m fá j l a lom. H á n y százszorszépet 
Szemem lá t t á ra máris letarolt 
Az őszi szél, - mely mind a t é r n e k 
Csodás és színes dísze volt . . . 

S én itt vagyok, a fagyot á l lom 
S az e lmúlás t m á r nem csodá lom, 
Mert m e g is szok tam már a Végze te t . . . 
S d é r k é n t r a g y o g körö t tem, m i n t az á lom 
És csil logón a bús emlékezet . 

A vers különösen erős zárlata maga is kaszabi ihletésű, de míg a költőnő ezt a ké-
pet a giccs jegyében verse közepén hagyja más hasonló képek között burjánzani, 
addig Füst kiemeli azt onnan, és ezzel a mozdulattal az egész mű súlyát bízza rá. 
Általában is elmondhatjuk, hogy Kaszab Ilona metaforái gyakran képzavarokká 
bonyolódnak, míg ezek Füst átköltései nyomán kisimulnak, egyszerűsödnek, cél-
juk markánsabbá válik. Míg a metaforák kifejtése Kaszab Ilonánál zavaros és ön-
célú, Füstnél azáltal tisztul le, hogy általában a vers egész mondanivalójának szol-
gálatába szegődik. 

Következő önérteimező (és egyben poetológiai ihletésű) verspéldánk Л cirkusz. Ez 
a mű az Atköltések kötetben annak is ritka példája, hogy Füst a munka során nem 
rövidített, hanem az alapötlet kifejtésével hosszabb művet hozott létre (az erede-
ti 8 sor helyett 18, részben új sor). Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, bogy 
Füstöt megihlette a cirkusz témája és motívumkincse. Az átköltés a költőnő majd-
nem összes képét eltörölte, egyedül a „megbomlott, [K. I.-nál „bomlott"] munkát-
lan agy" kifejezés maradt a Füst Milán-i sorokban is. A skizofrén jellegű zavarodott-
ság mint a művészi tevékenység allegóriája a Füst-féle átköltés középpontjába 
kerül, de míg Kaszab Ilona verszárlatában egyértelmű és rezignált azonosulás megy 
végbe az Én és annak számos, cirkuszian groteszk Én-töredéke között, addig Füst 
Milán a művészt, annak szuperegóját a bomlott ego torz cinkosai fölé helyezi. Egy 
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számomra nem teljesen motiváltnak tűnő mozzanattal, az erő reprezentációjával 
fejezi ki a rendezőelv hatalmát a káosz erői fölött. Összehasonlításképpen most 
álljon itt a két verszárlat: 

Kaszab Ilonáé: 
„O m e n n y i tévedés, zür-zavaros l á rma 
száz évek anyát lan, anyjával is árva 
és m e n n y i lá tható p i ros kendős apacs 
b u j k á l ó r e n d b o n t ó b o m l o t t , m u n k á t l a n agy, 

És m i n d n e k én a d o k helyet és kenyeret 
ez m i n d én m a g a m vagyok és mindegyik helyet t ." 

Füst Miláné: 
„ N o h a j r á haj , ti torzak, átkozottak! 
For tyogjon m i n d e n együt t , százezer varangy! 
N e m kell több bölcsesség, 
O h abból r ég elég! 
H a d d lássalak há t le lkem, hogy ki vagy 
S mi t tud a m e g b o m l o t t , m u n k á t l a n agy! 

N o gyat ra nép , n e fé l tse tek, tombol ja tok! 
Úgyis magasból néz lek én s mihelyt u n o m , 
O h akkor egy sóhajjal m i n d e n t i t thagyok." 

Az érdekesebb versek sorába tartozik még a 29., Л csönd hercege című is, hiszen en-
nek a műnek az esetében szintén a megihletett Füst Milánnal mint át-költővel ta-
lálkozunk, aki az eredeti 8 soros ötletből 33 soros hosszú költeményt szerkesztett. 
Kaszab Ilona versének alcímét (A papír), mint értelmező, de ügyetlen alcímet, 
Füst természetesen ez esetben is törölte, de amennyiben az átköltés olvasása köz-
ben is szemünk előtt marad ez a momentum, könnyen irányulhatunk a költészet-
elméleti, a versírást magát tematizáló olvasat felé.12 A vers abból a szempontból 
érdekes most számunkra, hogy az egyszerű allegóriát, mely szerint a csönd her-
cege a papír, mely „felissza" a költőszubjektum egész „gazdagságát", Füst rend-
kívül képgazdagon kifejti, és eközben elejti azt a szót is, melyet Kaszab Ilonánál 
ebben a költeményben nem, és egyébként is csak egyszer, egy vers címében talá-
lunk: a gajdol kifejezést. Ezt a szót Füst az egész kaszabi költészet jellemzésére al-
kalmazni fogja. A gajdol játékos, félig pejoratív, félig népies kifejezés a természetes, 
közvetlen és reflektálatlan dalolás, a természetesen áradó líra produktivitásának 
hangfestő-szimbolikus megjelölésévé lép elő. 

12 Poetológiai versekként olvashatjuk még: 1. Prédikáció, 35. Sóhaj, 45. Pázsiton, 49. A gajdoló. 
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A 49. Gajdoló című vers mind eredeti, mind átköltött változatában az önértei-
mező és a poetológiai versek egyesítőjeként, költői önvallomásként olvasható. 
Csakhogy: míg Kaszab Ilona leplezetlenül bevallja, mintegy az olvasó elé tárja 
költői impotenciáját, a líra területén való járatlanságát és impertinenciáját, addig 
Füst az önvallomást a saját gyengeség bevallása helyett pozitív mérlegűvé fordít-
ja . A keresetlenséget, spontaneitást és a költői öntudat hiányát - melyet Füst 
amúgy is e költészet kidomborítandó erősségének tarthatott13 - A gajdoló című 
vers Füst Milán-i átköltésében éppen e líra erősségeként állítja az olvasó elé. 

Kaszab Ilona verskezdetéhez („Tulajdonképpen nem is értem, amit irok") ma-
gyarázatként illeszkedik az az erős hasonlat, melyet Füst Milán is megtart, csak ép-
pen saját lírai érvelésének elemeként: 

„oly nehéz tisztát adn i a szavak le lkének, 
m i n t a h á z m e s t e r n é kis gyerekének , 
ki kézzel, lábbal kalapál , 
m i d ő n vasá rnap i ingét 
fe jé re bor í t ják!" 

Füst Milán átköltésében az ének maga lesz az, amely „hangos és illetlen", „mint 
házmesternénk rossz fia". Bár ez esetben a hazug paradoxonával állunk szemben, 
hiszen a poetológiai vers, amely a költészet céljára, helyzetére, minőségére való 
reflexió, így azt állítja, hogy ez az „ének" maga természetes és öntudatlan. A ka-
szabi helyzetet, a költői mizériát, mely képei vallomása szerint a tragédia felé tart 
(„Nem fogom befejezni Babyloni szótornyomat, / köveim reám vissza zúdulnak, / 
pedig a kövek élnek!") Füst egy Petőfi-féle öntudatos („a természet vadvirága va-
gyok én!") öntudatlanság álarcába bújtatja. 

„De semmi baj , én ga jdo lok tovább 
S ki megha l lga t , o h a r ra r ámoso lygok . . . 
S ki n e m szeret? - Mit b á n o m én az ostobát! 
H o g y n e m szereti azt, mi b o l d o g 
És bo ldogan s u h a n e semmiségen át!" 

A Kaszab Ilona-féle költői hangoltságok Füst Milán átköltéseiben részben meg-
őrződtek. A prófétai nagyformátumúság és a szerény játékosság egyszerre van je-
len ebben a költészetben, néhol a versen magán belüli feszültséget teremtve, lásd 
például a 35. Sóhaj című művet. Ebben a versben a „csipkebor" Kaszab-féle toll-
hibáját (metaforáját?) Füst „csipkebokorra" javítva (átírva?), újfent biblikus kontex-

1 3 Vö. levélrészlet Somlyó Györgynek: „Csodálkozva olvastam n e m r é g e verseket [már a saját átköltései-
ról van szó] s megál lapí tot tam, hogy körülbelül hetvenszer é rnek annyit mint az a mindenféleség, 
amelyet itt mostanában versek formájában olvasok." In Füst Milán Összegyűjtött Levelei. 542-543. 
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tusba állítja a költői önértelmezést.14 Mindezzel egyetemben véleményem szerint 
az átköltések eredménye az irányító szemlélet, egy egységes poetológia hiánya, 
melynek jegyében a kötet kötetként, azaz egységes lírai szubjektum kompozíció-
jaként lenne olvasható. A lírai Én önértelmezéseinek átírása folytatásaként és 
eredményeként az átköltések folytán nem jelenik meg egyértelműen az az egysé-
ges lírai hang, mely a kötet egészéért - és nemcsak egyes művek ihletettjeként -
felelőssé tehető lenne.1 5 falán éppen ebből az okból válik az átköltés azzá az ér-
tékké, ami: a lírai szubjektivitás komolyságától mentes költői játékká, Dieter 
Lamping más helyen használt fogalmával: kéthangú költészetté. 

4. Rilke/Labé 2. 

Mireille Huchon Louise Labé. Une créature de papier című 2006-ban megjelent 
könyvében annak bizonyítására törekszik, hogy a lyoni Louise Labé költőnő való-
jában csak egy csapat kortárs virtuóz férfiköltő papírteremtménye. Egyik eléggé 
erősnek tűnő érve az, hogy a szonettciklus túlságosan tudatosan is követi a hagyo-
mányos felépítést: „az első szonett az invokáció, a tizenkettedik önnön lantjának 
megszólítása, az utolsó az önigazolás az olvasó előtt."16 Emellett „némely szonett 
szabályos antipetrarkiánus vagy antimanierista kompozícióként íródott; a mérhe-
tetlenül sok belső utalásról már nem is szólva".17 A tervezettségnek és költői körmön-
fontságnak mindezek a megnyilvánulásai nem várhatók egy szenvedélyes költő-
asszony tollából, akinek versei a szerelmi őrület (folie) jegyében fogantak. 

Rilke számára mindez a tervezettség valószínűleg nem volt első ránézésre lát-
ható. Számára a szonettciklusnak az a tulajdonsága lehetett fontosabb, hogy a 
Második szonett-tői a Huszonegyedik-ig megtett lírai úton a szeretett férfi, azaz a vágy 
tárgya fokozatosan átlényegül. Míg a Második szonettben a férfi testrészeinek dicsé-
rete áll a középpontban („Stirn, Haar und Lächeln, Arme, Hände, Finger, / Geige, 
die aufklagt, Bogen, Stimme - ach: / ein brennlich Weib und lauter Flammen-
Schwinger."), addig a Huszonegyedik szonett már a puszta vágy erőteljességét énekli 
meg („Ich weiß nur eins: der schönste Gegenstand // und alle Kunst, die die Natur 
erhöhte, / vermöchten nimmer, wenn man sie mir böte, / mir meine Sehnsucht 
sehnender zu machen."). 

A szerelem Rilke-féle ideológiájába, mely egyben művészetének központi témá-
ja és mimetikus hajtóereje is, a (szerelmi) vágy a tárgynélküliség irányába halad, 

14 FÜST Milán: Átköltések Szántóné Kaszab Ilona verseiből, 44. és 121. Füst: „Oh hát hol a nagy varázs, / 
A varázsló hatalom? Hogy lennék úgy, mint akarom: / Csipkebokor fénye, / Mindig izzó nagy pa-
rázs!" Kaszab: „Oh hát hol hol a varázs, / A varázsló hatalom, / Hogy lennék, mint akarom: / Csipke-
bor fénye, / Világosság 'masina ' / Gyufaszálnak kéne! —" 

15 Egy ilyen egységes, bár fogyatékos esztétikai ér tékű lírai hang fellelhető Kaszab Ilona eredeti ver-
seiben. 

1 6 PÓR Péter: A filológia fityiszt mutat. Holmi 2007/2. 
17 I. M. 
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az „objektlose" vagy „besitzlose I.iebe" eszményéig. Rilke felfogásában Louise 
Labé (mindegy, hogy egy történeti költőnőt vagy csak egy férfiak által kreált szöveg-
ciklus álszerzőjét fedi-e ez a név) maga is egy ilyen „Liebende" (szerető), aki vá-
gyával magának a vágynak teljességét érte el. 

Hugo Friedrich fordításkritikájának egyik fő Rilke-ellenes érve, hogy a német 
fordításban Rilke az Amour kifejezést mindvégig a Gott (Isten vagy isten) szóval he-
lyettesítette. Ez a helyettesítés Dieter Lamping és jómagam szerint nem véletlen: 
Rilke fokozatosan eltörli az összes utalást a tradicionális Amor-mítoszra, tekintve, 
hogy számára a szonettciklus nem a mitikus erőtérből táplálkozik.18 Ha Lamping 
tanácsára megkülönböztetjük Rilkénél a „produktív", azaz motivált és legtöbb 
esetben valóban szándékos, és a „deficiens (azaz a fordítás nyelvi nehézségeiből 
fakadó) eltéréseket", akkor láthatjuk, hogy Rilke Labé-fordításaiban összefüggő 
és tudatos jelenségként mindvégig jelen van a „Liebende" ideológiájának kifeje-
zésére való törekvés. 

A Tizenkettedik szonett után, mely a tradíció szabályát követve saját lantjának meg-
szólítása a ciklusban, találhatunk még egy szonettet, melyet a szonettciklus poéti-
kájaként olvashatunk: ez a Tizennegyedik szonett, mely kimondja: az életnek addig 
van értelme, amíg a szerelmi vágy és az ezt megéneklő dalok még nem apadtak 
el. A szerelem vagy sokkal inkább a vágy és a szenvedély témája Rilkénél is gyak-
ran egybeolvad a dal, a költészet témájával (lásd például Die Gazelle az Új versek-
ből), így tehát az, hogy Louise Labéban (költó)társra vélt találni, hogy vállalta a 
24 szonett formahű fordításának munkáját, egyáltalán nem véletlen. 

Mint mondottuk, Rilke számára a női vágyat megéneklő szonettciklus lényege 
a vágy tárgyától való elvonatkoztatásban, apránkénti elszakadásban rejlik. A (női) 
vágy lényegét Rilke azonban várhatóan nem teljesen abban látja, mint láthatta 
Labé (illetve amint azt a Lábét kifundáló 16. századi tudós lyoni költők láttatni 
akarhatták). A vág)' költői megformálásában való lényeges differenciának a for-
dításban való lelepleződését megmutathatjuk a Tizenhetedik szonett (le fuis la vile, 
et temples et tons Heus) elemzése kapcsán. 

Miután az első sor valóban ideálisan „hűséges" megvalósítása megtörtént né-
met nyelven is („le fuis la vile, et temples et tous lieus," // „Ich flieh die Stadt, die 
Kirchen, jeden Ort,"), onnantól kezdve a fordítás és a francia szöveg párhuzamá-
nak feltárása már egy kisebbfajta kutatóexpedícióba kerül. A szonettciklus fordí-
tásában Rilke gyakran nyúlt az enjambement és az inverzió eszközéhez, így a rilkei 
dikció szaggatottsága inkább áll rokonságban egyes kései Rilke-versekkel, mint a 
Labé-szöveggel. Lássuk erre példaként a 3-4. sorokat: 

1 8 Vö. LAMPING: Wie frei ist literarisches Übersetzen? 60-61. Lamping a rilkei implicit fordításpoétika sa-
játosságait idézett cikkében a Negyedik szonett elemzése kapcsán tárgy alja. 
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„Tu p e u s , e t n o n s a n s force , m e c o n t r e i n d r e 

D e t e d o n n e r ce q u ' e s t i m o i s le m i e u s . " 

„ u n d , wie d u bis t , g e w a l t s a m , i m m e r f o r t 

d e m n ä h e r k o m m s t , was d u zu f o r d e r n wags t . " 

Mint látjuk, Rilke itt megszabadul a „kényszeríteni" ige erőteljes képzeteitől, el-
lenben a „non sans force" kifejezés kettős tagadásával leegyszerűsít, és a „gewalt-
sam" („erőszakos") kifejezést melléknévként/határozószóként (attól függően, hogy 
az állítmány vagy az alany bővítményeként olvassuk-e) helyezi el a német válto-
zatban. 

A szüzesség, illetve a testi érintkezés virágnyelven való körülírása mind Lábénál, 
mind Rilkénél megvan: de nem teljesen ekvivalens módon. Míg a francia szöveg-
ben „kényszerítesz, hogy megadjam neked, amit a legjobban becsülök" vagy a rago-
zás kétértelműsége miatt: „becsülsz", addig a német variáns személyragja egyér-
telmű és a női lírai hang játékos erkölcsi szigort mutat: „közelebb kerülsz ahhoz, 
amit követelni merészelsz". 

A második quartett és az első tercett erős értelmi egybeolvadását Rilke maga 
is utánképzi. Azonban a „szerelmi gondolatokból" („des pensers amoureus") álta-
lánosítva „a szerelmesség állapota" („Verliebtsein") lesz a fordítás során, és a „vágy 
kioltása" helyett Rilke a „saját kívánságok elől való kitérésről" beszél, mely ebben 
a formában már egy sajátosan rilkei paradoxon megfogalmazásaként hat. 

A rilkei valóságszemlélet jelenik meg az első tercett utolsó sorában is, melyet 
magyarra úgy fordíthatnánk: „minden úgy van elrendezve, hogy belássam" - a kül-
ső valóság tehát a belső valóság tükreként jelenik meg: akárcsak egyes Rilke-leve-
lekben, mint például ahol a költő Párizs városának ellenséges arcáról, a jelekről 
beszél, amelyek mind a város elhagyására szólítják fel őt.19 Ugyanez a sor a fran-
ciában: „hosszas bolyongás után felfogom", nem tartalmazza a külső világ jelként 
való olvasását. 

Véleményem szerint az utolsó kép fordításán fordul meg azonban végképp a 
szonett értelmezése: ugyanarról a versről beszélhetünk-e még, vagy egy Labé- és 
egy Rilke-szonettel, tehát két szonettel van dolgunk? 

1 9 „[...] ich muß e ingestehen, daß Paris schon seit einiger Zeit mich abzuschütteln versucht, wie ein 
Pferd seinen Reiter. Du kennst selbst diesen Moment, wo es unerträglich wird: wir haben ihn 
mehrmals erlebt. Aus kleinen M a h n u n g e n setzt sich das zusammen und k o m m t doch zu großer 
Deutlichkeit.. ." „[.. .] be kell vallanom, hogy Párizs már egy ideje megpróbál levetni engem magá-
ról, mint egy ló a lovasát. Te magad is ismered azt a percet , amikor elviselhetetlenné válik: mind-
ketten többször átél tük. Apró figyelmeztetésekből tevődik össze és mégis nagy egyértelműséggel je-
lentkezik..." [ford. Zs. A.] Rilke an Clara Rilke am 2. Oktober 1907. In R. M. RILKE: Briefe über Cézanne. 
Hg. von Clara RILKE. Insel, Frankfurt/M. 1962. 12. 
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„ Q u e si ie v e u s d e toy e s t r e de l i u r e , 
II m e c o n u i e n t h o r s d e m o y m e s m e v i u r e , 
O u fa i s e n c o r q u e l o i n sois e n s e i o u r . " 2 0 

Rilkénél: 

„ I c h m ü ß t e , u m d i c h wi rk l i ch a u f z u g e b e n , 

a u s m i r h i n a u s u n d a u ß e r m e i n e r l e b e n : 

d e n n a ls E n t f e r n t e r b i s t d u d o r t n o c h m e h r . " 2 1 

Látnunk kell, hogy a metafora lábéi változatában a kép viszonylag egyszerű: mi-
vel a szerelmes nő szíve a nőben találtatik, és a férfi (a szerelem tárgya) pedig a 
szívben, ezért aztán az Énnek önmagát kell elhagynia, ha a férfitól meg akar sza-
badulni. A rilkei kép ellenben a következő séma alapján rajzolható le, mely séma 
első ránézésre ráadásul nem is látszik logikusnak, ha a lábéi kép megfelelőjét ke-
ressük benne: az első két sor még (ha nem szó szerint is, de) követi az eredeti szö-
veget, csakhogy: a magyarázat a „denn" kötőszó után már elveszíti magyarázó-
erejét: „mert mint távoli [alakot], csak annál jobban magamban hordalak". Ha ezt 
a költői képet képiségében, azaz térbeli elrendezésében komolyan vennénk, itt ar-
ra a következtetésre kellene jutnunk, hogy a magyarázat teljesen illogikus: ha kívül 
kerülök önmagamon, és messziről veszlek téged szemügyre (?) a szívemben, akkor 
csak még inkább bennem vagy, tehát még nagyobbnak, még inkább tűldimenzionált-
nak látlak. Ez a sor az előbbi kettő magyarázataként valóban nem állja meg a helyét. 

Lássuk azonban, mit sikerült Rilkének ez utolsó sorral kifejezni: véleményünk 
szerint a „denn" kötőszó nem az „önelhagyás" követelményét indokolja, hanem 
az egész előtte található 13 szonettsor összefüggésrendszerére ad magyarázatot. 
A szerelmétől menekülő asszony tapasztalata az, hogy minél inkább kerüli a sze-
retett férfit, minél messzebbi és magányosabb helyekre vándorol, annál erőtelje-
sebben kerül szembe saját vágyaival („Ich suche meinen Wünschen auszuweichen"). 
Rilke tehát ezzel az utolsó sorral azt az implikált mondanivalót fejti ki, hogy a nő 
kísérlete a „szerelmes gondolatok elterelésére", arra, hogy „a szemnek új tárgyat", 
ti. ne a férfit találja, sikertelen volt. Azt a paradox tapasztalatot fejti ki itt tehát 
egyetlen erőteljes sorba sűrítve, hogy a távolba került szerelmes, a szerelmi vágy 
tárgyának eltávolodása csak a vágy felerősítésére, felnagyítására, és nem utolsó-
sorban a vágy mint viszony kidomborítására alkalmas. Ez az utolsó sor az „eredeti" 
fordításaként ugyan nem, de annak átköltéseként, a szonett interpretáló lezárá-
saként állja meg a helyét. 

2 0 Nyersfordításban: „Ha azt akarom, hogy megszabaduljak tőled, / m a g a m o n kívül kell, hogy éljek, 
/ vagy még inkább az kell, hogy tőled távol maradjak." Illetve szintén a ragozás kétértelműsége miatt 
olvashatjuk a harmadik sort felszólító módúként is: „vagy tedd inkább, hogy tőlem távol maradj!" 

2 1 Nyersfordításban: „Hogy téged valóban feladjalak, / magamon kívül kellene, hogy kerüljek, és ott 
éljek, / mer t mint távoli [alakot], csak annál j o b b a n magamban hordalak." 
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A német nyelvű Tizenhetedik szonett kevésbé fordítás tehát, semmint az eredeti 
vers interpretációjának átültetése egy formailag ugyan hű, de új versbe. Olyan 
szövegről van tehát szó, mely az eredetit nem másolja, de arra teljes terjedelmé-
ben és folyamatosan „hivatkozik". Az efféle verseket Dieter Lamping teljes joggal 
„kéthangú" szövegeknek nevezi: 

„Texte, d i e , i n d e m sie s ich j ewe i l s au f e i n e n a n d e r e n Text b e z i e h e n , g r u n d s ä t z l i c h 

»zwe i s t immig« , »hybr id« s i n d - e in P r o d u k t d e r I n t e r f e r e n z v o n e i g e n e m u n d f r e m d e m 

W o r t . " 2 2 

5. Átültetés: fordítás és átköltés 

A fordításnak, amennyiben produktív szövegmunkaként tekintünk rá, határait 
meghúzni, annak lehetőségeit lehatárolni bármely normatív szöveghermeneu-
tika autoritásának igényével, szűkkeblű teoretikus megoldás lenne. Mint Rilke és 
Füst Milán példáján láttuk, a költői munka szabadságának igénye odáig viszi el a 
költőt, hogy egy új lírai szubjektivitás hangjába kapcsolódjék bele, ezt az idegen 
hangot átvegye, átélje és végül át is lényegítse azt. 

Fordítás és átköltés viszonya ezen a ponton a hasonlóság viszonyaként jelenik 
meg. Füst Milánt a költői képek (melyeket ő röviden „szavaknak" nevez) „elme-
bajos találékonysága", virtuozitása ragadta meg. Rilkét Labé szenvedélyének ab-
szolút és egyben poétikai teremtőerővel párosuló volta. Füst a kompozíció általa 
vallott szabályai szerint, a szövegek radikális átdolgozásával teremtette meg a kívánt 
költői hangot. Bár láncok közt kellett táncolnia, hiszen a gazdag zsidó asszony al-
kalmi kívánságának, a kereken hetven versből álló születésnapi kötetkompozíció 
követelményének is eleget kellett tennie: mégis beteljesítette saját személyes vágyát 
is. A női szubjektum hangján való megszólalás lehetőségét látta meg a Kaszab-
ügyben, melyre - talán már Jaulusz Erzsébettel való szerencsétlenül alakult sze-
relmi kapcsolata óta - annyira vágyott. 

Fordítás és átköltés elméleti elhatárolásakor a valóban kényes egyensúly kedvéért 
azonban rá kell világítanunk a két tevékenység viszonyában az idegenség vonására 
is: míg а fordító a vers „szavainak": formájának és a költői képeknek megválasztá-
sakor a kiinduló szöveg (és itt óvakodnunk kellett, hogy ne az eredeti mű kifejezést 
vegyük újra szánkra) talajára támaszkodik, és többé-kevésbé, de mindenképpen 
folyamatosan, tudatosan és következetesen követi azokat, addig az átköltés munkájá-
ban serénykedő költőnek az a teljes, ám éppen ezért sokkal veszélyesebb szabad-

!2 LAMPING: i. m. 65. „Szövegek, melyek, miközben folyamatosan egy másik szövegre vonatkoznak, 
alapvetően azonban »kéthangúak«, »hibridek« - ez a saját és az idegen szó közötti interferencia 
eredménye." [ford. Zs. AJ 
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ság is megadatik, hogy a nyelv konkrét „használati tárgyainak" figyelembevétele 
nélkül vagy azok teljes átdolgozásával, csak a lírai hang által való ihletettsége 
alapján, ám éppen ettől a közös ihlettől el nem távolodva végezhesse szintén ra-
dikálisan produktív szövegmunkáját. 

Az átültetések'-3 (a produktív fordítástól egészen a teljes szabadsággal élő át-
költésig) szélesebb spektrumon való tárgyalásakor felmerült tehát a két jelenség 
közös vonása: a lírai hang24 költői újrateremtésének igénye és végrehajtása, mely 
értelmezési nehézségeik, de szépségeik miatt is sokszorosan érdekes, többhangú 
szövegeket eredményez. 

2 3 A kellően tágan értelmezett „átültetés" fogalom bevezetése enged te meg számunkra , hogy jelen ta-
nulmányban az egynyelvűség és idegen-nyelvűség kérdéseire az elemzések során ne térjünk ki. En-
nek a problémakörnek a kihagyása természetesen egy erősen idealizált (e helyütt a magyar, német és 
reneszánsz francia nyelvben hasonlóan já ra tos) olvasót feltételez. 

2 4 A „lírai hang" foga lmának bevezetésekor megint hangsúlyoznunk kell, hogy az nem esik egybe a 
lírai Énnel, mely versenként és nagyobb szövegegységekként is ú j ra és újra átfogalmazódhat . Külön 
tanulmány tárgya lehetne annak az itt csak hipotézisként megfogalmazódot t állításnak a vizsgála-
ta, hogy Füst Milán Kaszab-átköltéseiben a „kéthangúság" - azaz a lírai hang hiányzó egységessége 
— miként függ össze az átköltésekben megje lenő lírai Én Füst általi újrateremtésével. 



Benyovszky Krisztián 

„NE IZÉJJEN MÁN" 

- Megjegyzések a Pillangó szlovák fordításához -

„Móricz Zsigmondot fordítani rettentő nehéz. Magyar nyelvünk rokontalanságát, 
társtalanságát ki sem érezheti még erősebben, mint az, aki tősgyökeresen magyar 
írót próbál átültetni valamelyik idegen élő nyelvre. Szavak zamatja, szólásmódok 
eredetisége, mondatfűzések különössége és valami a magvar nyelvben szinte szik-
lává összeálló szűkszavúság: mindannyi legyőzhetetlen nehézség annak, aki ide-
gen nemzet irodalmában akarja beleilleszteni azokat a magyar írókat és költőket, 
akik a népi nyelv kincseivel élnek."1 Mohácsi | enő 1930-ban megfogalmazott sza-
vait több kortárs fordításkritika is megerősítette, s hozzátehetjük, hogy ma sem 
veszítettek érvényükből. Az angol, német és francia Móricz-fordításokat szemléző 
kritikusok egybehangzó véleménye szerint a magyar prózaíró regényei fordításban 
pont azokat a tulajdonságaikat veszítik el, amelyek a hazai irodalmi tradícióban 
sajátosságukat és kivételességüket szavatolják: az élőszó és a népnyelv megeleve-
nítő erejét. Király György a Sárarany német kiadását értékelve írja azt Schwarz Armin 
fordításáról, hogy „becsületes, gondos munka, de stílusa lapos, művészietlen és 
távol van attól, hogy az eredeti ízét, zamatját visszaadja; ezt kivált fájdalmasan 
érezzük a párbeszédekben".2 Gyergyai Albert Az Isten háta mögött francia fordítá-
sa kapcsán fogalmaz meg hasonló véleményt: „[...] a fordítók szövege nagyjában 
hűnek és értelmesnek látszik, azonban még a párbeszédekben is sokkal könyvsze-
rűbb és merevebb, hogysem éreztetni tudná Móricz nyelvi erejét és varázslatát. 
[...] a francia mondatok a történést szinte szószerint tolmácsolják, a történés hang-
ja, íze, színe és mazsolája nélkül. Magyaros fordulatokat a fordítók igen sokszor 
ellaposítnak, vagy elsikkasztnak; némely mondat hangsúlyát nagyon is szószerint 
értelmezik; közvetlen, mindennapi kifejezéseket túlságosan irodalmas mondatok-
ban tálalnak fel, ami a francia szöveget sokszor igen nehézkessé s élettelenné mere-
víti."3 Schöpflin Aladár pedig Л fáklya angol fordítását vizsgálva jutott arra követ-
keztetésre, hogy Lengyel Emil szövege „nagyon sokkal laposabb és élettelenebb. 

1 MOHÁCSI J e n ő : Die Fackel. Nyugat 1930. XXIII. évfolyam, 1. szám 
2 KIRÁLY György: Móricz Zsigmond németül. Nyugat 1922. XV. évfolyam, 6. szám 
3 GYFRGYAI Albert : Móricz Zsigmond franciául. Nyugat 1930. XXIII . évfolyam, 14. szám 
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Csak azt közli, ami a jelenetben történik, a történés módjából jóformán semmit".4 

A kritikust azonban még inkább felháborította a fordítónak az a merész és radi-
kális „húzása", hogy bekezdéseket, sőt oldalakat hagyott ki az eredetiből, s ezáltal 
a regényt az egyharmadára rövidítette le. 

Ha a vizsgálni kívánt Móricz-regény, a Pillangó szlovák fordítója nem is ragad-
tatta magát ilyen „kasztrációs" módszerek alkalmazására, az általa készített szöveg 
olvastán ugyanúgy támadhat - a fent idézett irodalmárokéhoz hasonló - hiányér-
zetünk. A Pillangó azon művek közé tartozik, amelyekben a íróra jellemző, az élő-
beszéd természetes lazaságát imitáló stílus mellett gyakran fordulnak elő nyelvjárás-
ban írott részek. A nyelvjárást elsősorban a szereplők párbeszédében alkalmazza 
Móricz. A szlovák fordító viszont erről nem vesz tudomást: szlovák irodalmi nyel-
ven adja vissza a teljes szöveget.5 Sajnos nem bukkantam olyan tanulmányra, 
cikkre, melyben döntését indokolta volna, ezért csak feltételezésekbe bocsátkoz-
hatom arra vonatkozólag, milyen okok és tényezők játszhattak közre abban, hogy 
Ladislav Meislinger a megfelelő részeknél valamely szlovák nyelvjárás helyett 
a standard változat mellett döntött. 

Ahhoz azonban, hogy a fordítást értékelni tudjuk, szükséges előbb kitérni 
a nyelvjárás Móricz prózájában betöltött szerepére és ennek régebbi és újabb meg-
ítélésére a nyelvészeti, stilisztikai és irodalomtudományi szakirodalomban. Csak 
ezek számbavétele után térhetünk rá a szlovák szöveg vizsgálatára. Miként látni 
fogjuk, a fordítás nyelvi oldalának értékelése egy olyan hermeneutikai problémá-
ra irányítja rá a figyelmet, amely nemcsak a fordításszövegek, hanem az eredeti 
művek korabeli és aktuális befogadása közti különbségeket is érinti. A fordítás-
elemzés nem kerülheti meg a Móricz-próza kanonikus helyzetével való számvetést; 
a stilisztikai analízishez irodalomtörténeti és komparatisztikai horizontot kell ren-
delnünk. 

Nyelvjárás és irodalmi elbeszélés 

Irodalomtörténeti közhely, hogy a korai Móricz-művek kedvező fogadatásában 
nagy szerepet játszott az író parasztábrázolásának újszerűsége és merészsége. A pa-
raszti világ „kendőzetlen" és - a korábbi eszményítő próbálkozásokhoz (Jókai, 
Mikszáth, Gárdonyi) képest - „hitelesebb" bemutatása magával hozta a szépiro-
dalmi narráció stílustartományainak kitágulását is, mégpedig a népnyelv irányá-
ba. Ebben Móricz az általa kedvelt Tömörkény nyomdokain haladt. 

Hozzá kell tenni, hogy a nyelvjárásias stilizáció módja és mértéke tekintetében 
eltérések tapasztalhatók az író munkáiban, attól függően, hogy pályájának mely 

4 SCHÖPFI.IN Aladár : A fáklya Amerikában (1931). In RÉZ Pál (szerk.): Schöpflin Aladár Móricz Zsigmond-
ról. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1979. 231. 

5 Ugyanez m o n d h a t ó el az Úri muri — stilisztikai szempontbó l egyébként j o b b a n sikerült - szlovák 
fordításáról is: fímská lumpaíka. Ford. Anton PLEVKA. Slovensky spisovatel', Bratislava, 1957. 
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szakaszáról van éppen szó. Sebestyén Árpád a következőképpen összegzi ezt a fo-
lyamatot: „A kezdeti rikító, olykor naturalista túlzások később lehiggadnak, elv-
szerűen és tudatosan adagolta a népnyelv színeit, úgy, hogy egyrészt segítse a 
környezet és jellem ábrázolását, de ne sértse a mindenkiben közös emberi rezo-
nancia kialakulását. A húszas évektől kezdve már a nagyvonalú ecsetkezelés jel-
lemzi: nem a hangzó külsőségek visszaadására, hanem csak »színek« megvillan-
tására törekszik a dialógusokban, majd a gondolati szövegekben. Mindig többre 
becsülte az észjárást, a gondolatformák, fordulatok, pregnáns kifejezések, sajátos 
jelentésmódosulások, találó tájszók alkalmazását a hangzás szolgai követésénél."6 

A magyar nyelvész szerint a nyelvjárás Móricznál fokozatosan válik az egyénisé-
get és a társadalmi helyzetet egyre árnyaltabban megragadó, tudatosan és mér-
tékkel adagolt stilisztikummá. 

A nyelvjárások szerepével Móricz műveiben Herczeg Gyula foglalkozott rész-
letesen.7 Legfontosabb megállapításai három pontban foglalhatók össze: 

1. Herczeg rámutatott arra, hogy a magyar prózaíró egy köztes vagy közvetítő 
megoldáshoz folyamodott: ha a téma indokolttá tette, beépítette szövegeibe a 
nyelvjárási elemeket, de használatukat nem vitte túlzásba. Móricz elbeszéléseiben 
és regényeiben elsősorban a szereplői szólamok szintjén fordul elő a „tájbeszéd" 
(minden esetben ott sem végig, folyamatosan, hanem a köznyelvvel váltakozva), míg 
az elbeszélői szólam döntő mértékben az irodalmi köznyelvhez igazodik. Herczeg 
szerint a váltásokat az olvasóra gyakorolt hatás motiválta: „Móricznál a tájnyelv 
hullámszerűen jelentkezik, rendszerint csak a megokolható csúcsoknál, míg az át-
hidaló részeknél az író alábbhagy vele, és észrevétlenül visszatér az irodalmi köz-
nyelvhez. Az olvasót újra meg újra meglepi az időről időre felbukkanó tájnyelv."8 

A stíluskutató ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra a tendenciára is, hogy 
Móricz a cselekmény szempontjából fontos szereplőket nem beszélteti nyelvjárás-
ban (vagy csak minimálisan), míg a mellékszereplők szólamában döntő módon vagy 
akár kizárólagosan a tájnyelvi beszédmód érvényesül. 

2. A nyelvjárási elemek „hullámzása" mellett másik fontos stilisztikai jelenség 
az elbeszélői és szereplői szólamok egymásra hatása: a tájnyelv olykor befurako-
dik a narrátor beszédébe is, mint ahogy az is megfigyelhető, hogy a korábban nyelv-
járásban beszélő hősök egyszer csak kódot váltanak, és köznyelven kommunikál-
nak tovább. Az ilyen váltásoknak és nyelvi keveredéseknek (Sprachmischung) 
mindig valamilyen poétikai vagy ideológiai oka van. Ha például az egyéni harag 
kollektív érvényűvé válik, akkor a nyelvjárás visszaszorul az irodalmi köznyelv ja-
vára. Ha viszont ellentétet, szembeállítást akar érzékeltetni az író, akkor „szándé-

6 SEBESTYÉN Árpád: A tájnyelv mint stíluseszköz Móricz Zsigmond műveiben. Magyar Nyelvjárások 1972. 19. 
7 HERCZEG Gyula: Móricz Zsigmond stílusa. Tankönyvkiadó, Bp., 1986. 204-234 . A korábbi írások kö-

zül DÉNES Szilárd (Móricz Zsigmond stílusa. Magyar Nyelvőr 1911. június 15. 254.), és HVRSÁNYI Zol-
tán (Az élőbeszéd irodalmi stílussá emelése. In uő: Stíluselemzések. Prózai művek stílusa. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1975. 87-103.) tanulmányai emelhetők ki. 

8 HERCZEG Gyula: Móricz Zsigmond stílusa. 207. 
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kosán állandósítja a tájnyelvet, és elfordul attól a gyakori eljárásától, hogy azt 
köznyelvvel váltogassa".9 

3. Móricz nem igyekezett következetesen és részletekbe menő pontossággal 
visszaadni valamely vidék, mondjuk az általa legjobban ismert Felső-Tisza-vidék 
nyelvét, hanem sokkal inkább „valamilyen nyelvjárási koiné kialakításra töreke-
dett".10 Ezt a tényt a monográfia szerzője leginkább az író népies mondattaná-
nak vizsgálatával véli bizonyíthatónak. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy nem 
nyelvészeti munkákról van szó, hanem olyan irodalmi elbeszélésekről, ahol a nyelv-
járás alapvetően a couleur locale érzékeltetésére szolgáló kifejezőeszköz. 

Herczeg Gyulának a nyelvjárás és köznyelv kölcsönhatására vonatkozó meglá-
tása (1. pont) bizonyos mértékig már megelőlegezi a későbbi, más nyelvelméleti 
keretben mozgó stilisztikai szakirodalom Móricz-prózára vonatkozó értékeléseit. 
A szociolingvisztikai és antropológiai szempontból vizsgálódó Tolcsvai Nagy Gábor 
szintén a különböző nyelvváltozatok interakciójában véli felfedezni a Móricz-művek 
jellegadó stilisztikai tulajdonságát és újítását: „Móricz [...] a magyar nyelvválto-
zatok regényszerkezetbeli szintetizálásával tűnik ki [...] e tekintetben nagy a je-
lentősége, hiszen elsőként valósította meg magas esztétikai színvonalon a regény-
szöveg keretében a nyelvváltozatok (különösen a nyelvjárás, általában a beszélt 
nyelv) és az elbeszélő narráció egyidejű elkülönülését és együvé tartozását, vagyis 
diskurzusát." Ebben tér el Veres Pétertől vagy Szabó Páltól, akik „nem tudták fel-
dolgozni saját nyelvjárási hátterük és az irodalmi nyelv közötti, a minta szerint 
jelzett elkülönülését".11 A szociolingvisztikai fordulat előtti és utáni tanulmá-
nyokban azonban eltérés mutatkozik a nyelvjárások státusának és az irodalmi szö-
vegekben betöltött funkciójának megítélésében, ami kihatással van némely Móricz-
mű újraértékelésére is. 

Míg a stíluskutatók korábban a nyelvjárási elemek mértéktartó használatát 
szorgalmazták és üdvözölték a szépírók műveiben,12 addig az újabb társasnyelvé-
szeti belátásokra támaszkodó tanulmányok szerzői már sokkal megengedőbbek a 
népnyelv és bármilyen más nyelvváltozat irodalmi szerepeltetését illetően. Ez össze-
függ azzal, hog)' az elbeszélő művek szereplői szólamaiban érvényesülő nyelvjá-
rásias beszéd funkciója az előbbi nézőpontból tekintve elsődlegesen a miliő han-
gulatának hitelesítésében és a szereplők egyénítésében ragadható meg, míg a 
másik, társadalmi és antropológiai álláspont felől nézve abból kell kiindulni, hogy 

9 I. m. 2 2 1 . 
1 0 I. m. 227. SEBESTYÉN Árpád vitatja egy ilyen koiné kialakításának a lehetőségét, mivel szerinte 

„olyan népnyelvi sajátságok, amelyek országszerte általánosak és mégis köznyelven kívüliek, nor-
ma alattiak, nehezen képzelhetők el". A tájnyelv mint stíluseszköz Móricz Zsigmond műveiben. 21 . 

11 TOLCSVAI NAGY Gábor: „Nem találunk szavukat". Nyelvértelmezések a mai magyar prózában. Kalligram, 
Pozsony, 1999. 24. 

12 Ezen nyelvszemléleti álláspontot j ó l példázza BÁRCZI Géza intése: „[...] a nyelvjárási e lemeknek az 
irodalmi nyelv vérkeringésébe való bevitele csak mértékkel történhetik, hogy mérgezővé n e váljék, 
ne veszélyeztesse az egész magyarságot egybefuzó, legszorosabb kapocs egységét, a nyelv egysé-
gét." Nyelvjárás és irodalmi stílus. In KÖVES B. (szerk.): Stilisztikai tanulmányok. Gondolat, Bp., 1961. 
110. 
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a nyelvjárás a hősök sajátos világlátást hordozó elsődleges nyelve, anyanyelv-vál-
tozata, így szerepe nem korlátozódhat a népies környezet illusztrációjára. Ezért a 
már idézett Tolcsvai szerint nem az a fő kérdés, hogy az író (például Móricz a Ró-
zsa Sándorban) milyen pontosan rekonstruál művében valamely nyelvjárást, sem 
az, hogy milyen arányban keveri az irodalmi nyelv és a tájnyelv elemeit, és ez mi-
lyen mértékű eltérést eredményez a kodifikált irodalmi nyelvhez képest, hanem 
az, hogy „a különböző nyelvváltozatok milyen esztétikai értékkel hoznak létre a 
regényben beszédformákat a hozzájuk tartozó nézőpontokkal és igazságokkal".13 

A nyelvjárások fordítási problémái 

Az. előadásom felvezetésében idézett Mohácsi Jenő dicsérőleg emeli ki a német 
/aA/ya-fordítással kapcsolatban azt a tényt, hogy Horvát Henrik nem „valamelyik 
német nyelvjárás eszközeit alkalmazza", hanem „ragyogó, magvas németségével, 
de mentesen minden nyelvjárási különcködéstől, építi újra A fáklya eseményeit". 
Ha nem így tett volna, akkor az „valami idegen jelleget hamisítana a magyar mű-
vekbe, idegen hangsúlyt kényszerítene rájuk". A recenzens szerint a fordítónak 
sikerült érzékletesen megragadnia a vidéki magyar kisváros és a falu világának 
hangulatát. „Dialektus nélkül, minden eredetiségében nyüzsög ez a tömeg" - írja 
Mohácsi. 

Hasonló álláspontot képvisel később Bárczi Géza is, aki hivatkozott tanulmá-
nyának zárórészében néhány bekezdés erejéig kitér a nyelvjárások fordításának 
„megoldhatatlannak látszó" kérdésére. Még az olyan művek fordítása esetén sem 
javasolja a nyelvjárásban írott részek egy konkrét magyar nyelvjárással való visz-
szaadását, ahol a két kultúra között hasonlóság feltételezhető a paraszti életfor-
mát illetően. Azért nem, mert még a mérsékeltebben adagolt dialektizmusok is 
„túlságosan magyar milieut idéznek föl" az olvasókban, ami „disszonáns hangot 
vegyít az idegen környezetben játszódó történéshez alkalmazkodó stílusba".14 

Bárczi szerint a legtöbb, amit a fordító tehet, hogy az idegen nyelvjárásban be-
szélő szereplők jellegzetes kifejezésmódját itt-ott a magyar köznyelvben is ismert, 
népiesnek ható alakok és szólások alkalmazásával próbálja meg érzékeltetni. 

Az újabb magyar nyelvű szakirodalomban nem találkoztam olyan tanulmány-
nyal, amelyik kimondottan a nyelvjárások irodalmi szempontú fordításának prob-
lémáját tárgyalta volna. A cseh szakirodalomban Zlata Kufnerová és Dagmar 
Knittlová foglalkozott a kérdéssel.15 Kufnerová szerint a nyelvjárásban írott szöveg-

1 3 TOLCSVAI NAGY Gábor : „Nem találunk szavakat." 246 . 
14 BÁRCZI Géza: Nyelvjárás és irodalmi stílus. 109. 
1 5 Zlata KUFNEROVÁ: Jak prekládat náfecí. In Zlata KuFNEROVÁ-Milena POLÁÉKOVÁ-Jaromír Povbjsii .-Zdena 

S K O U M A L O V Á - V l a s t a STRAKOVÁ: Pfekládání a cestina. H & H , P r a h a , 2 0 0 3 . 6 8 - 7 1 . D a g m a r KNITTLOVÁ: 

К teórii a praxi pfekladu. Univerzi ta Palackého v Olomouci , O l o m o u c , 2003. 11 l - l 14. A két cseh 
cikkre SÁNDOR Anna hívta fel A f igyelmemet a b b a n A boldog ember szlovák fordítását vizsgáló tanul-
m á n y á b a n (A nyelvjárások, nyelvjárási adattárak és a fordítás - kézirat), amely nagy m é r t é k b e n hozzá-
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rész(let)ek fordítását alapvetően három tényező nehezíti: 1. A dialektusoknak na-
gyon erős a konkrét tájegységeket felidéző képessége (szemiotikai terminusok-
ban fogalmazva ügy is mondhatnánk, hogy erős a földrajzi konnotációja), ami félre-
vezető és ezzel együtt nemegyszer humoros képzettársításokhoz vezethet. Vegyünk 
egy példát: azon nem akadunk fel, hogy egy fordításban olvasott olasz regény 
szereplői magyarul beszélnek (mivel ezt a fordítások olvasására vonatkozó hallga-
tólagos „egyezmény" vagy „szerződés" természetes velejárójának tekintjük), ha 
viszont mondjuk valamelyikük egyszer csak palóc nyelvjárásban szólal meg, az 
már zavaróbban hat, mivel egy ilyen megnyilatkozás önkéntelenül is „lokalizálja" 
a történetet, és egy nemkívánatos földrajzi „áthelyezést" hajt végre (az itáliai tenger-
partról a Kárpát-medence bizonyos régióiba).16 2. Számot kell vetni azzal is, hogy 
a nyelvjárási elemek túl nagy arányban való használata könnyen mehet a szöveg 
érthetőségének a rovására, különösen, ha az író (majd az б példáját követve a for-
dító) egy szűkebb régió tájszókban gazdag nyelvét igyekszik reprodukálni. 3. Az 
egyes nyelvekben eltérő a nyelvjárások státusa, s ennek megfelelően különböző-
képpen viszonyulnak a nyelvjárás és az irodalmi nyelv kapcsolatához is. Tegyük 
hozzá, hogy vannak nyelvek és irodalmak, amelyek megengedőbbek (olasz), míg 
mások tartózkodóbbak (cseh, magyar), vagy egyenesen elutasítóak (francia) a dia-
lektusok irodalmi használatát illetően. Ha az utóbbi esetről van szó, akkor egy, a 
nyelvjárásiasságot hűen visszaadó fordításban a szereplők vagy a narrátor nyelv-
járási beszéde akaratlanul is komikus vagy gúnyos felhangot kaphat.1 7 

Kufnerová szerint a modern cseh fordítói gyakorlatban két eljárás honosodott 
meg: a dialektizmusok részleges, csupán jelzésértékű visszaadása és azok társal-
gási köznyelvvel való helyettesítése. Dagmar Knittlová ezt további két eljárással 
egészíti ki. Az egyik a metanyelvi információt tartalmazó betoldás, mely a szerep-
lő megnyilatkozásának tájnyelvi jellegére reflektál (például „mondta erős vidéki 
akcentussal"). A másik a nyelvjárási beszéd tényét kifejező pragmatikai informá-
ció áthelyezésén alapul: ilyenkor a fordító vagy úgy próbálja meg kompenzálni a 
dialektus részleges vagy teljes kiiktatásából származó veszteséget, hogy a táji ko-

j á r u l t jelen írás megszületéséhez. Ezúton is köszönöm neki a segítséget. (A hivatkozott szöveg elő-
ször előadásként hangzot t el 2007 novemberében a nyitrai Konstantin Egyetem közép-európai Ta-
nulmányok Kara által rendezet t fordításelméleti konferencián.) 

1 6 Sok függ persze a befogadó ismereteitől és személyes tapasztalataitól is: minél já r tasabb valaki a dia-
lektológiában, annál erőteljesebben fogja érzékelni az alkalmazott nyelvjárásból adódó „földrajzi 
kényszer" abszurditását. 

1 7 Bármilyen nyelvjárás komikus volta nagyban függ attól a távolságtól, ami a be fogadó anyanyelv-
változata és az adot t dialektus között feszül. Minél nagyobb ez a távolság, anná l erőteljesebben ki-
ütköznek a két nyelv közti különbségek, s annál nagyobb a valószínűsége a n n a k is, hogy a táji ko-
lorit komikus színezetet nyer. Számolni kell azonban az egyén nyelvjárásokkal szembeni attitűdjével is: 
a skála az érdekestől a különösön át egészen a bizarrig és a torzig ter jedhet , amit m á r csak egy paraszt-
hajszál választ el a nevetést kiváltó komikustól vagy groteszktől. A nyelvjárások kigúnyolására, nevetsé-
gessé tételére Móricz műveiben is akad példa . Ehhez lásd BENYOVSZKY Krisztián: A nevetés szemiotiká-

ja. Idegenség, nevetés és nyelv összefüggései Móricz Zsigmond Vidéki hírek című elbeszélésében. Literatura 
2006/1. 66^80. 
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lórit stílusértékét az egyik szóról áttolja egy másikra, vagy pedig úgy, hogy a lexi-
kális szinten jelentkező tájnyelvi stilisztikumot a szöveg egy másik, lehetőleg mi-
nél közelibb helyén hangtani vagy alaktani sajátosságokkal adja vissza. 

Móricz szlovák hangja(i) 

Ha az első alfejezetben ismertetett szociolingvisztikai szemléletmód felől közelí-
tünk a szlovák fordításhoz, akkor a nyelvjárás elhagyása nem csupán a népies mi-
liő atmoszférájának visszaszorítása miatt kifogásolható, hanem azért is, mert egy 
sajátos világlátás nyelvi képét „hamisítja" meg. További veszteségként könyvelhe-
tő el a regények stilisztikai rétegezettségének egyszerűsítése (nivellizáció), ami 
nem teszi lehetővé az elbeszélő és a szereplők szólama közti nyelvi interferenciák 
(„hullámzás", ideiglenes kódváltás) érzékelését.18 Az irodalmi nyelv-nyelvjárás 
oppozíció kiiktatása miatt néhány esetben a Móriczra oly jellemző szabad függő 
beszéd ambivalens, kevert hanghordozása is csak csökkentett mértékben tud érvé-
nyesülni. Nem nagyon sikerült továbbá a cigányok jellegzetes magyar beszédmód-
jának visszaadása sem. A hangulatfestő erővel bíró tájszókat sem mindig helyet-
tesíti a Pillangó fordítója egy nekik megfelelő stílusértékkel rendelkező szlovák 
ekvivalenssel, ami tovább csökkenti a nyelvjárás hiánya miatt amúgy is meggyen-
gült nyelvi és táji kolorit stílushatását. 

A továbbiakban a fordításból vett kiragadott példákon keresztül igyekszem meg 
bizonyítani e globális jellemzés indokoltságát. Csupán arra vállalkozom, hogy né-
hány, a nyelvjárási és az élőnyelvi elemek átültetése szempontjából érdekes vagy 
problematikus szöveghelyre irányítom rá a figyelmet, miközben nem a kimerítő 
összehasonlító analízis elvégzése, hanem a fordítói megoldások különböző válto-
zatainak az érzékeltetése lesz a célom.19 

„ O c s ó n ve t te a g é p é s z úr, ó c s k a v a s n a k , ű j av í to t t a m e g , d e b i z o n y k á r vó t t , m e r csak 

r o z s d á s vas m a r a d e m á n . Vett m o s t egy t e h e r a u t ó t , n e m t u d o m , m i lesz b e l ő l e . " (647 . ) 

P á n s t ro jn ík h o k ú p i l l a c n o , a k o s t a r é ze lezo , p o t o m h o o p r a v i l , a l e s k o d a n á m a h y , l e b o 
z o s t a r é h o ze leza n i k d y nie n e b u d e . T e r a z si zase k ú p i l n á k l a d n é a u t ó , k tov ie , со z n e h o 
vyear í . " (9.) 

18 Ugyanezen okból n e m válik követhetővé az sem, ahogy például Szakhmáry Zoltán a partnertől , té-
mától és beszédhelyzettől függően hol nyelvjárásban, hol köznyelven beszél. 

1 9 Az eredetit a következő kiadás alapján idézem: MÓRICZ Zsigmond: Pillangó. In uő: Regények II. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1975. A szlovák fordítás adatai: Zsigmond MÓRICZ: Motylik. Ford. 
Ladislav MEISLINGER. Smena , Bratislava, 1979. Az idézetek után megadot t oldalszámok ezekre a ki-
adásokra vonatkoznak. 
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A szlovák szöveg, az eredetitől eltérően, teljes egészében irodalmi nyelven van írva, 
ami azt eredményezi, hogy nélkülözi mind az irodalmi szövegbe transzponált táj-
nyelvvel, mind a beszélt nyelvvel együtt járó stílusminőségeket. Ezt a hiányt kü-
lönösen érezzük Darabos Jóska és Hitves Zsuzsi csipkelődő-évődő dialógusainál: 

„ - N e m muszá j n e k e d a kazal alat t há ln i . 
Hát hun? 
H á t másut t , ahun j o b b a n szeretsz. 
O, mennyik má. 
Zsuzsi, Zsuzsikám, az iccaka m a j d m e g d ö g l ö t t e m mia t t ad . 
Mir? 
Szerettelek vóna. 
Mir szeretett vóna} 
Csak . 
H o g y ilyen m a j o m vagyok? 
Igen . " (653.) 

N e m u s e l a by si spa t ' p o d tou s l amou 
A kde? 
N u z inde , kde by sa ti väcsmi pácilo. 
Ale chodte ! 
Zuzka, Zuzka, v noci som div nezomre l . 
Preco? 
С heel som t'a. 
Naco ste ma chceli? 
L e n tak. 
Z e som taká opica? 
A n o . " (14.) 

A fenti részlet kiemelt tájnyelvi elemei közül egy sem kerül át a célnyelvbe. Az 
„iccaka majd megdöglöttem miattad" esetében pedig nemcsak a nyelvjárás veszik 
el, hanem a kijelentéssel együtt járó nyerseség is: a szlovák változat („v noci som 
div nezomrel") irodalmiasabb és szelídebb is egyúttal; visszafordítva annyit jelent: 
csoda, hogy meg nem haltam. Az expresszív erő csökkentése és a durva él tompí-
tása figyelhető meg az egyes átkozódási formák fordításában is. íme egy példa: 

„Gyí, a b ű r essen le rul lad!" (714.) 

„Hi jó ! Bodaj si vzkazu vzal" (74.) 

A tajigás kirobbanóan expresszív és nyers kifakadása mellett a szlovák változat 
(azon túl, hogy nem nyelvjárásban fogalmazódott) emelkedettségével mesterkélt-
nek hat. 
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Külön figyelmet érdemelnek az olyan szakaszok, ahol a magát zömmel köznyel-
ven kifejező narrátor és a nyelvjárásban beszélő szereplő hangja keveredik (nem-
egyszer szétbogozhatatlanul) egymásba: 

„De Jóska t i tkon a r ra gondolt, vajon m e g t a r t j a - e a másikat is m a g á n a k , a többi t m i n d , 
a legényeket , a gazdát , a gépészt , m i n d e n fé r f i t ? . . . 

J a j , csak egyszer szólani lehessen, elnyeli, elnyeli! Soha t öbbe t e m b e r h e z n e m f é r ez 
a lány, d e soha . . . Csak egyszer k imondhas sa szíve szerelmét . De m é g nem mer szólani , 
míg any ja -ap ja m e g n e m e n g e d i k . . . 

N e m is lehet azt ilyen k ö n n y e n , b izonyság kell neki, tiszta bizonyság! hogy é p p e n 
úgy szereti az őtet, m i n t ő szereti azt a csitri lelkit!..." (661-662 . ) 

„Pota jomky vsak p redsa myslel na to, ci si Zuzka n e p o n e c h á a j t o h o d r u h é h o a vsetkych 
os ta tnych mládencov, gazdu , strojníka, vsetkych muzskych. . . 

Jo j , keby aspon raz m o h o l prehovor i t ' . Zhl tol by ju, nacisto by j u zjedol , n ikdy by uz 
nepr is la d o blízkosti n i j a k é m u chlapcovi, n ikdy! . . . 

Móct ' jej tak aspon raz vyznat ' lásku! Ale zatial ' sa neodvazuje. Kym nepr ivo l ia o tec 
a m a t k a . . . 

A n e b o l o by to ani t aké l ' ahké: musí mat' istotu, bezpecnú istotu, ze ho l 'úbi takisto, 
ako l'úbi on toto drobné, zlaté dievcatko". (23.) 

A kiemelt szavak (az egyes szám harmadik személyű grammatikai alak révén) a 
narrátornak a szereplővel és annak szólamával szemben elfoglalt külső nézőpont-
járól árulkodnak, ami egyben a fölérendeltséget is kifejezi. Ezt sikerült visszaad-
nia a fordítónak, az idézet zárlatában létrejövő széthangzást azonban már kevésbé. 
Azzal, hogy lemond a szubjektív mondattagolásról (a felkiáltójel kétszeri, nem 
teljesen hagyományos használata, illetve a nyitottságot jelző három pont), nem tud-
ja kellőképpen érzékeltetni, miképp furakodik be a pszichonarráció tárgyilagos 
regiszterébe a szereplőnek, Darabos Jóskának indulattal és izgalommal teli hang-
hordozása. Az eredetiben megfigyelhető, hogy a mondatot ugyan a narrátor be-
széde uralja (neki, őtet, ő), a szereplő viszont megpróbálja átvenni a hangot, de 
ez csak egy-egy „kibukó" szó erejéig sikerül neki. A legátütőbben a mondatot záró 
„csitri lelkit" fordulattal. (Az „őtet" ebből a szempontból egy átmeneti alaknak te-
kinthető, hisz még az egyes szám harmadik személyt megtartva nevezi meg a sze-
replőt, de ezt már a szereplő nyelvén teszi.) Az élőnyelvszerű és a nyelvjárásias 
stilizáció elhagyása a szlovák fordításban nem teszi lehetővé ennek a hullámzás-
nak az érzékeltetését. A „drobné, zlaté dievcatko" nemcsak, hogy irodalmi nyel-
ven szól, hanem sem jelentésében (aranyos kislány), sem hangulatában nem azt 
az - önmaga női vonzerejét éppen felfedező, kamaszos szemtelenséggel nyelvelő 
- Hitves Zsuzsit állítja elénk, akit a történetből ismerünk. 

Külön fejtörést okozhat a Móricz-fordítóknak a magyarul beszélő cigány szerep-
lők sajátos kifejezésmódjának visszaadása egy másik nyelven. Különösen akkor, 
ha az adott célnyelvi kultúrának nem volt és jelenleg sincs közvetlen kapcsolata 
ezzel a népcsoporttal. A szlovák irodalom esetében nem ez a helyzet, vélemé-
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nyem szerint lehetett volna találni egy-két olyan fordulatot, amely érzékeltethet-
te volna a szlovák nyelv sajátosan „cigányos" ejtésmódját és szófordulatait, ami, a 
magyarhoz hasonlóan, részben épp nyelvjárásinak tetsző elemek beiktatásával 
lett volna elérhető. A Pillangó fordítója mégsem tett erre kísérletet, ami a regény 
stílusbeli variabilitásának további szegényedését vonta maga után. Az alábbi idézet 
Hitves András barátjának, egy Laci nevű cigányprímásnak a szavajárását rögzíti: 

„ h a d d el .Andriskám, f ize tnek az u rak : neked szere te tbűi heged i lek , m e r én is vó tam á m 
nígy e sz t ende ig muszkafogo ly . . . ot t se fizettél, há t itt se s í r tegesd a t e r m í s z e t e m . . . " 
(761.) 

„nechaj tak, Ondrík, zaplat ia pán i , tebe vyhrávam z lásky, ved ' i j a som bol styri roky 
v ruskom zaja t í . . . Ani tani si nep la t i l , ani tu m a n e u r á z a j . . . " (120.) 

Az „Ondrík" megőrzi az eredeti „Andriskám" bizalmas hangütését, az enyhén pe-
joratív „muszka" azonban már a semleges „rusky" (orosz) szóval helyettesítődik. 
A legnagyobb hiányérzetünk azonban abból ered, hogy sem a „szeretetbűi hege-
dilek" fura tájnyelvi (vagy csak annak ható?) magyarsága, sent a „ne sírtegesd a 
termíszetem" kissé sután korholó fordulata nem jön át a fordításban. A prímás meg-
nyilatkozása ezzel sajátos színét veszíti el, s beleolvad a vele egyező nyelvi környe-
zetbe. 

Az elenyésző tájnyelvi vagy élőnyelvi stilisztikumot Meislinger helyenként meg-
vető értelemben használt szlenges szitkozódással próbálja meg kompenzálni: 

„Jaj, azt a m a r h a fe j i t . . . " (654.) 
„Trúba!" (16.) [ostoba] 

„Micc ki! "(690.) (730.) 

„Zmiznite!" „Practe sa!" (36.) [ tűn je t ek el, h o r d j á t o k el maga toka t ] 
„Kus" (51.) [kuss] 

Az eredetiben mind a három esetben ugyanaz a fordulat szerepel („Micc ki!"): 
Darabos Jóska gúnyolódó testvéreit (690.) és a rá acsarkodó kutyákat (730.) ugyan-
azokkal a szavakkal próbálja elzavarni. 

Néhány példa a hangulatfestő erővel bíró tájszavak köznyelvi változattal való he-
lyettesítésére: 

„Ha az egész világ megcsikkan is!" (673) 
„(...) aj keby mai zahynút' cely svet" (34.) [elpusztul] 

„Látod mi lyen szeginysígbe cürhölődtünk egy í l e ten ." (686.) 
„A vidís, d o akej biedy sme zapadli na cely zivot." (47.) [ n y o m o r ú s á g b a es tünk] 
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M é g virtyogott e , h é ! (687 . ) 

Akos i pistí (48.) [ s ípo l , c s i p o g ] 

„(...) a sparhert is az u r a s á g é volt , m e g a k o n y h á b a n a stelázs. " (730.) 

„ ( . . . ) p á n im d a l a j spórák apolicu d o k u c h y n e . " (90. ) [ tűzhely , po lc ] 

Felvetődik a kérdés, hogy mi történt volna, ha a fordító valamely szlovák nyelvjá-
rás elemeit szőtte volna bele a szereplők beszédébe? Nagy valószínűséggel az, 
amiről Bárczi és Kuffnerová is beszélt: nem kívánt hazai (értsd: szlovák) felhangok-
kal gazdagodott volna a történet. S ez a nyelvváltozaton alapuló földrajzi „csúszta-
tás" annál markánsabban érvényesült volna, minél jobban eltér az adott nyelvjárás 
a szlovák irodalmi nyelv alapját képező közép-szlovákiai nyelvjárások családjától. 
Ha például Darabos Jóskát sárosi nyelvjárásban beszéltette volna a fordító, akkor 
ez a kelet-szlovákiai regióhoz való kötődést juttatta volna kifejezésre, annak miliő-
jét idézte volna föl. A sárosi nyelvjárás a szlovák irodalmi nyelvhez képest perife-
rikus helyzetben van, s mint ilyen, komikus konnotációt hordoz magában. Ami 
magával vonja azt is, hogy az ilyen fordítás nem is vehető teljesen komolyan. 
Nem véletlenül említettem épp ezt a nyelvjárást. Ez a negatív attitűd érhető tet-
ten Petőfi szlovák fordítójának, Ján Smreknek abban a nyilatkozatában, melyben 
a magyar költő Hírős város az afődön Kecskemét című, Duna-Tisza közi nyelvjárás-
ban írott versének kétféle fordítását magyarázza. Azt írja, az eredeti minél hívebb 
tolmácsolásának szándéka ösztönözte arra, hogy az úgymond „normális" fordítás 
mellett készítsen egy olyat is, amely nem szlovák irodalmi nyelven, hanem az ál-
tala ismert sárosi szlovák nyelvjárásban szólaltatja meg a költeményt. Szerinte a 
„szigorú művészi kritériumoknak csak az első verzió feleltethető meg, a túlságo-
san labilis nyelvjárásban készült változat csak afféle érdekes kísérletként és kurió-
zumként könyvelhető el".20 Visszatérve a Pillangóhoz: a komikus hatás talán elke-
rülhető lett volna, ha Meislinger egy kevésbé periferikus nyelvjárást választ a 
szereplők idiolektusának megszólaltatására. Mint ahogy az is némileg közelítette 
volna a szlovák szöveg stílusát az eredetihez, ha alkalmazott volna koinészerű 
nyelvjárási kifejezéseket (mint tette ezt Л boldog ember szlovák tolmácsolója)21 és 
bátrabban élt volna a beszélt nyelvi és a szlenges kifejezésmód adta kompenzációs 
lehetőségekkel. 

2 0 Idézi .Anton POPOVTC: Poétika umeleckého prekladu. Tatran, Bratislava, 1971. 91. 
2 1 Zsigmond MÓRICZ: Stastny dovek. Fordította: Hana PONICKÁ. Spolocnost ' Priatel'ov Krásnych kníh, 

Bratislava, 1960. Lásd hozzá SÁNDOR Anna hivatkozott (egyelőre) kéziratos tanulmányát . 
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A Móricz-múvek kétféle idegensége 

A Móricz-művek eddigi fordítóinak (mint ahogy a magyar olvasóknak is) a nyelvi 
idegenség mellett szembesülnie kellett egy másik, nevezzük ügy, referenciális idegen-
séggel is, ami az író által ábrázolt paraszti világ fokozatos „történelmivé válásából" 
ered. Míg a szlovák Úri muri megjelenése idején ez talán nem volt még annyira 
érzékelhető, a Pillangó esetében azonban már igen. Mára pedig még inkább meg-
nőtt a távolság a móriczi világ és a mai szlovák és magyar társadalmi valóság kö-
zött. Idézettségi indexét tekintse akár már klasszikusnak is minősíthető érvénnyel 
fogalmazta meg ezt a tapasztalatot Esterházy Péter: „Itt áll előttünk egy író, akit 
kifosztott az idő; az, amiről beszél, az, akiről, és az a nyelv, amelyen ott - mind-
ez már nincs. Baja nem bajunk, illetve nem így [...] talán mindenki kollégánál 
jobban foglya és kiszolgáltatottja saját tárgyi világának."22 Az írói oeuvre újraértel-
mezési esélyeit latolgató újabb tanulmányok szerzői közül is többen utaltak erre 
a - művek párbeszédképességét szűkítő - körülményre. Két éve pedig egy interjú 
alkalmával Bojtár fűidre fogalmazott meg hasonló véleményt: „Móricz. Nagyon 
nagy írónak tartom, mégis, úgy tűnik nekem, hogy életművének olyan darabjai, 
mint a Rokonok, maradandóbbak, mint az eltűnt paraszti világot ábrázoló művei: 
a mai emberek nem ismerik ezt a világot, és annyi történeti érdeklődés nincs ben-
nük, hogy a szépirodalmon keresztül ismerkedjenek meg vele."23 

Ennek fényében megfogalmazható a feltevés, mely szerint az említett referen-
ciális idegenség csökkentésének szándéka is közrejátszhatott abban, hogy a Pil-
langó (illetve az Úri muri) fordítója „kispórolta" a fordításból a dialektizmusokat. 
Hisz lehet úgy is érvelni, hogy egy nyelvjárási elemeket is tartalmazó szlovák szö-
veg nemhogy közelebb hozta volna a művek világát az olvasók világához, hanem 
éppen ellenkezőleg: újabb legyőzendő akadályt gördített volna az útjukba. Kér-
dés viszont, hogy a stílus homogenizációjából eredő könnyítés képes-e valamit is 
érzékeltetni a Móricz-regények nyelvi világai közti átjárásokból, keveredésekből 
és ütközésekből? Ha a Pillangóval kapcsolatban újabban kiemelt szerkezeti feszes-
ség és arányos drámai megkomponáltság24 nem szenved is csorbát a fordításban, 
az elbeszélő és a szereplők szólamai között zajló többnyelvű kölcsönhatásból25 aligha 
érzékelhet bármit is a szlovák olvasó. 

2 2 ESTERHÁZY Péter: Utószó, szó, szó. In nő: írások. Magvető, Bp., 1994. 183. 
23 Nem kanonizált kánonok. Bán Zoltán András beszélgetése Bojtár Endre irodalomtörténésszel. Ma-

gyar Narancs 2006. 18. évfolyam, 8. szám. http://www.mancs.lni/index.php?gcPage=/public/hirek 
/h i r .php&id= 12792 Letöltve: 2008. 3. 20. 

2 4 GRENDEI. Lajos szerint A Pillangó „Móricz egyik legtökéletesebben megkomponált regénye [...], amely-
ben az epikus és d rámai elemek optimális arányban oszlanak meg [...]. A narráció lendülete egy 
pil lanatig sem lankad, s a kompozíció feszessége is végig kitart. A Pillangó sodró erejű, sűrű leve-
gőjű, nag)' próza, méha 'csak' kisregény is." Magyar líra és epika a XX. században (6). Irodalmi Szemle 
2006/5. 24-25. 

2 3 „A többnyelvű kölcsönhatás során a különböző nyelvek kölcsönösen változásokat idéznek elő egy-
más szerkezetében." BK.ZKCZKY Gábor: Metafora, narráció, szociolingvisztika. Akadémiai Kiadó, Bp., 
2002. 276. 
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Tanulság, avagy a fordítás görbe tükre 

Miként azt már más alkalommal is megjegyeztem,26 a fordításelemzést az erede-
ti mű értelmezéstörténetének integráns részeként képzelem el: magyar művek 
idegen nyelven való olvasása és azok reflektálása az értelmezések értelmezését je-
lenti. Olyan nyelvi és irodalmi konfrontációt, amely az eredeti (jelen esetben egy, 
de akár több Móricz-regény) jobb megértéséhez vezethet el, megerősíthet, vagy 
megkérdőjelezhet vele kapcsolatban megfogalmazott korábbi vélekedéseket. A szlo-
vák Pillangó vizsgálatának legfontosabb tanulsága a következőképpen körvonala-
zódott előttem: a nyelvjárás elhagyása ébresztett rá igazán arra, mennyire fontos 
és elidegeníthetetlen összetevője is a Móricz-művek stílusának a nyelvjárási be-
széd, s mennyire másképp „szólnak", ha ezt irodalmi nyelvvel helyettesítjük. Más-
ként fogalmazva: a szlovák célnyelvi elidegenítéssel párosuló hiány villantotta fel 
előttem a nyelvi változatok rétegezettségének valódi poétikai (megkomponált-
ság) és esztétikai (hatás) jelentőségét. A fordítás görbe tükrében valamelyest az is 
érzékelhetővé vált, mi történne a Móricz-szövegekkel akkor, ha belső fordításnak 
vetnénk alá őket, és a nyelvjárási beszédet imitáló részeket a kor irodalmi nyelvé-
re vagy az élőbeszédhez közelebb álló köznyelvére fordítanánk le. Elveszne belő-
lük az, ami miatt Móricz prózája (a történeti távolság és részleges kulturális ide-
genség ellenére) ma is erős hatást kiváltó szépirodalmi elbeszélésként és nem 
néprajzi kuriózumokat tartalmazó szöveggyűjteményként olvasódik. 

2 6 BENYOVSZKY Krisztián: „Nehéz ezt megmagyarázni idegennek." Az Iskola a határon szlovák fordítá-
sáról. In jóZAN Ildikó—JENEY Éva (szerk.): Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön. Balassi, 
Bp., 2008. 205. 



Jeney Éva 

FORDÍTÁS, SZERELEM 

N o o the r spot in all the world 
can touch your hea r t as h o m e 

(Watson Kirkconnel fordítása) 

C a n a d a , af ter all, it's moi et toi 
qui sont perfectly bi l ingue 

(Endre Farkas) 

- Are you happy? 
- Yes, aber glüklich bin ich nicht! 

A kanadai irodalomból mifelénk kevés látszik. Nyilvánvalóan várható úgynevezett 
áttörés: a 20()7-es nemzetközi könyvfesztivál díszvendége Kanada volt, s ugyan-
ebben az évben jelent meg egy magyar nyelvű irodalomtörténet is a francia-ka-
nadai irodalomról. Linda Hutcheont vagy Marshall McLuhant is többen vélik is-
merni, és talán többen is idézik, mint amennyien tudják, hogy kanadai. De még 
az elméletírók viszonylagos ismertsége sem jár azzal, hogy kanadai irodalmat ol-
vasnánk. Ha mégis, itt van rögtön a megnevezés kérdése. A Világirodalmi Lexikon 
'Kanada irodalma' címszava angol nyelvűre és francia nyelvűre osztja „a hatalmas 
terület, a végletes időjárás, az állandó hideg északi szél, a három tenger és a 
számtalan folyó" földrajzi tényezői által meghatározott irodalmat.1 A 2007-ben 
megjelent irodalomtörténeti kézikönyv' figyelmeztet arra, hogy még a francia-kana-
dai és a québeci sem egészen ugyanaz, előbbi ugyanis történeti, utóbbi földrajzi fo-
galom, mivel a québeci jelző csupán a Csendes forradalommal (1960) kezdődő 
időszakban illeti meg ezt az irodalmat.2 Ezzel az elhatárolással sem oldódik meg 
minden: vannak angol nyelven író québeci írók is. 

Érthető hát, hogy Jacques Poulin kanadai regényíró sem mondható túlzottan 
ismertnek magyar nyelvterületen. Az 1937-es születésű szerzőt Québec kortárs al-
kotóinak egyik legjelentősebbikeként ismeri el mindenekelőtt a „francia" Kanada. 
Pályáját kereskedelmi fordítóként kezdte, szépirodalmat 1967 óta ír, és második 
(Jimmy, 1969) regényének sikere óta él írásból. Mintegy hét irodalmi díj nyertese, 
köztük magáénak tudhatja a rangos Athanase-David életműdíjat is. 

Jacques Poulin tizenegy regényt írt, melyek önálló művekként is olvashatók, és 
fölfoghatók úgy is, mint egy olyan sorozat darabjai, amely az önazonosságot, an-

1 Kanada irodalma. In Világirodalmi Lexikon VI. Főszerkesztő KIRÁLY István. Akadémiai Kiadó, Bp., 
1 9 7 9 . 1 5 . 

2 VI'GH Árpád : Kék mezőben fehér liliom. A francia-kanadai irodalom története. Akadémiai Kiadó, Bp., 
2 0 0 7 . 2 2 . 
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nak átjárhatóságát, az elveszett és megtalálható egységet firtatja. Tizenegy regé-
nyéből kilencet a neves Sheila Fischman fordított angolra. Foulin meséit olvasva 
az értelmezőnek az a kellemes képzete támadhat, hogy Kanadában a francia és 
az angol nem csupán hivatalosan, de kulturálisan is egyenlő nyelv. Amint azon-
ban figyelmesebben olvas kárpát-medencei, azaz nyelvileg, tehát ideológiailag is 
meghatározott szemüvegén keresztül, érdekes kettősségre lesz figyelmes. A csön-
des, bensőséges, minimalistának is nevezett francia nyelven született stílusgya-
korlatok mintha éppen a nem nemzetállamban gondolkodó, hanem egyszerre és 
folyamatosan legalább két kultúrából építkező viszonyrendszerben élő elbeszélő 
több szálon és több történelmi hagyományban gyökerező nagy elbeszélését írnák. 
A grand récit írója annak a két nyelvi közösségnek a történetét olvasztja egybe, 
amely bő három évtizede még két alapító, erősen európai kötődésű „nemzetként" 
került szóba, ám már jó ideje nem számít többséginek Kanada lakosságában. Ez 
a kettős összefonódás jelenik meg a Volkswagen Blues című regényben, amely már 
a címből teljesen nyilvánvaló. Még inkább azzá válik a történetben: az öreg Volks-
wagen busz, amely bejárta egész Európát, majd átkelt a Csendes-óceánon, magán 
viseli a beutazott terek jelképeit, kagylókat, színes kavicsokat és graffitiket. Utób-
biak közül legszembetűnőbb a „die Sprache ist das Haus des Seins". Egy a graf-
fitik közül, az elbeszélő nem emeli ki, nem hangsúlyozza, az értelmező tekintete 
azonban nem véti el: a Levél a humanizmusról híres Heidegger-mondata ez, az euró-
pai kultúra nyelvhez kötöttségéről tanúskodó mondat. Úgy alakul tehát a mese, 
mintha európai és amerikai hagyomány összeszövése biztosíthatná a kettő együt-
tes fönnmaradását a sokféleség (inuitok, ukránok, mennoniták, izlandiak, ma-
gyarok, olaszok, görögök) közepette. Ez volna a megvalósult multikulturalizmus 
sajátossága? A befogadás és az értelmező közösségek kérdése ennél azért bonyo-
lultabbnak látszik: a szerző francia, illetve angol nyelvű értékeléseit végigfutva 
olyan, mintha azok két különböző életműről beszélnének. A francia nyelvű olva-
satok az utóbbi három évtized legjelentősebb regényeit emlegetik, az angol nyelvű 
recepció lényegesen visszafogottabb, és túlértékeltnek ítéli az előbbieket. Poulin 
munkásságának tehát tulajdonképpen két befogadása van, a kettő két különböző 
nyelven alapszik. Érdekesen veti ez föl eredeti mű és fordítás viszonyának kérdé-
sét. Az angol nyelvű Poulin-olvasat, noha egyértelműen a fordított művekből in-
dul ki, nem fordításkritika, sőt nem is feltétlenül vesz tudomást arról, hogy tárgya 
fordítás-, netán újraírás-irodalom. Mielőtt Poulin regényeit angolra fordították, 
mindössze két figyelemreméltó cikk látott róluk napvilágot angolul. Aligha vélet-
len, hogy az egyik Sheila Fischmannak, a québeci irodalom legtermékenyebbnek 
mondható angol fordítójának tollából született, aki elsőként hívta fel a figyelmet 
az általa fordítandó szerző írásaira.3 Zion-Ben Shek „ígéretes és természetes író-

3 „Poulin könnyedén, kecsesen és humorra l ír; úgy tetszik, nem osztozik québeci regényíró nemze-
déktársainak szokványos érdeklődési körén, mint pé ldául az egyház, a (menekülésre késztető vagy 
újrafelfedezett) haza, továbbá a québeci politikai ügyek szférája. [...] ugyanakkor különösképpen 
lenyűgöző ez igen jelentős, méltánytalanul mellőzött fiatal szerző szereplőinek jellem- és maga ta r -
tásbéli ember i mivolta." Sheila FISCHMAN: Jacques Poulin. Supplement to The Oxford Companion to 
Canadian History and Literature. Fd. William TOY к. Oxford University Press, Toronto, 1973. 269. 
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ként" emlegette.4 Érdemi méltatás angol nyelven csak az első három lefordított 
mű nyomán született. A fordító és a kiadó döntésének megfelelően azonban a 
szerző első három regényét együtt, trilógiaként jelentették meg (The Jimmy Trilogy, 
1979), s ez hatott a befogadásra is. Mivel trilógiaként olvasták, eleve másként kö-
zelítették meg, mint a francia nyelvű Kanada. A legérdekesebbnek mégis az tet-
szik, hogy Pat Merivale úgy emelte ki Poulin nyelvjátékainak leleményességét, 
mintha nem vett volna tudomást arról, hogy az általa méltatott érték nem azon 
a nyelven született, melyen ő ír.5 A kanadai angol befogadás jellegzetessége, hogy 
a lehető legkülönbözőbb szerzők műveihez próbálja közelíteni, hasonlítani a re-
gényeket. Beszélnek Joyce-ról (Dublini emberek), Boris Vianról (Tajtékos napok), 
Kafkáról (71 per), Camus-ről (Közöny), de fölmerül Salinger és Bulgakov neve is. 
Az egyik méltató szerint a hasonlítgatásoknak az a célja, hogy Poulin művét egye-
temes összefüggésbe helyezzék, úgy, hogy a regényt a québeci és észak-amerikai 
irodalomban egyként helyére tegyék, azaz abban a hagyományban mutassák föl, 
amely ellen maga a szerző sem tiltakozhatna.6 Az angol nyelvű olvasó előzetes el-
várásait úgy igazolja, hogy az szövegközöttiségként többnyire olyasmit érzékel, 
ami a québeci regényt a francia irodalomhoz köti.7 Ennek a hatástörténetnek 
vannak közös nevezőként megfogalmazható jellegzetességei: szinte nincs olyan 
írás, amely ki ne emelné az írásműbeli szereplők viselkedésének gentleness (finom-
ság, kedvesség) elemét; az írás önmagáról szóló elmélkedéseit; a hétköznapiságnak 
képzeletté lényegítését; s mindezekkel összefüggésben az önazonosság kérdésé-
nek állandó jelenvalóságát. Bizonyára nem véletlen, hogy a „trilógia" után lefor-
dított és egyértelműbb elismerést kiváltó regény (Spring Tides [Grandes Marées], 
1986) esetében már többször fölmerül a fordításnak mint fordításnak értékelése. 
A mű főszereplője - Teddy - maga is fordító.8 A méltatások sora mindenekelőtt 
a fordítót dicsérő stiláris jegyek fölsorakoztatásából áll, de akad olyan is, amely 
azt mondja, éppen a fordítás mutatja meg a regény korlátait, mivel a nyelvjáté-
kok és a kétnyelvű szójátékok egyértelműen elvesznek az egynyelvű olvasó számá-
ra. Sőt, a fordítást is bírálja, amennyiben Sheila Fischmant annak a fordítóiskolá-
nak képviselőjeként említi, amely azt tartja, a fordításnak mindenáron meg kell 
mutatnia, hogy ő fordítás. Hornel fölöslegesnek tekinti ezt a fajta erőlködést, 
mert úgy véli, a fordított művek mássága-idegensége a legkevésbé érhető tetten 
idegen szavakban, sokkal inkább rejlik az egymástól eltérő teremtett, kitalált 

4 Ben-Zion SHF.K: The French-Canadian Novel, 1967-1972: An Overview, Creative Literature in Canada 
Symposium. Eds. Grace BULLER et I rma MCDUNOUGH. O n t a r i o Ministry of Colleges and Universities, 
1974. 18-26. 

5 Patricia MERIVALE: Potpourri. Canadian Literature (88) 1981. 127-133. 
6 André LAMONTAGNF.: F autre Poulain. In TTR: traduction, terminologie, redaction. Volume 15, numero 1, 

ler semestre 2002. 45-63. 
7 Wayne GRADY: Accent on the soul. In Books in Canada. 9. kötet, 1. szám, 1980. 14-15. 
8 „Biztosan élvezetes lehetett fordítani. [...] Sheila Fisehman gyakorlott fordító, és gyönyörűen ragad-

ja meg az árnyalatokat." Lásd D. O. SPETTIGUE: Recent Canadian Fiction. Queen ' s Quarterly 94/2. 
1987. 366-375. 
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világokban.9 Fbulin angol nyelvű befogadástörténetében föllelhető olyan, ideológiai-
nak mondható olvasat is, mely szerint a fordító alakja Québec megszemélyesíté-
sévé növekedik: elszigetelt, kommunikációs nehézségei vannak, elszenvedője az 
eseményeknek, jogait érvényesíteni képtelen.10 Ez az értelmezés nemcsak a figu-
rának, de a regénynek is nagyobb jelentőséget tulajdonít a megérdemeltnél. Egy 
dolog azonban biztos: azt példázza, mennyire könnyű az ideológiai köntöst az ér-
telmezésre húzni, másrészt azt, mennyire eltérően látnak műveket az egymástól 
eltérő nyelvi közösségek. A francia Kanadában a nyolcvanas évek legfontosabb 
regényeinek egyikeként méltatott Volkswagen Blues angol nyelvterületen rendkívül 
hűvös fogadtatásban részesül: felszínesnek, szövegközötti kapcsolatait és földrajzi 
referenciáját önmagáértvalónak ítélik.11 A magát függetlenségi vagy önazonossá-
gi szempontból elemzésre leginkább fölkínáló két Poulin regény (My Horse for a 
Kingdom, Volkswagen Blues) önellentmondásos módon mégsem terem ilyen jelle-
gű értelmezéseket, ellentétben a semlegesebbnek tetsző (Jimmy; Spring Tides) írá-
sokkal, melyekben igencsak hangsúlyos szerepet kapnak a beléjük olvasott Kanada-
és Québec-metaforák. 

Az itt vázlatosan ismertetett befogadástörténetből az derül ki, hogy az angol-
szász olvasónak nehézséget okoz Poulin regényeinek olvasása. Nem otthonos számá-
ra a regényvilág - vagy ahogy azt Teresia Quigley megállapítja - , nem felel meg 
azoknak az elvárásoknak, melyeket az angol nyelvű olvasóközönség a québeci iro-
dalommal szemben támaszt. Az olvasó és a szöveg párbeszéde valamiképpen a 
süketekére emlékeztet, az olvasó egyszerű, gyermekded, lecsupaszított szöveggel 
találja magát szemben, mely nem tesz föl neki kérdéseket Salinger, Brautigan, 
Kerouac vagy Hemingway után. A kilencvenes évektől kezdve a helyzet változni 
látszik, ami talán a kétnyelvűség kiterjedtebbé válásával, az egyetemközi kapcso-
latok szorosabbra fonódásával, azaz elsősorban művelődéspolitikai okokkal ma-
gyarázható - v a g y legalábbis hajlamosak vagyunk azzal magyarázni. 

Poulin új, 2006-ban megjelent regényének címe akár meglepőnek is mondható: 
La traduction est une histoire d'amour (A fordítás szerelmi történet), de tulajdonkép-
pen semmi furcsa nincs abban, hogy a fordítás főszereplővé lépett elő. Egyrészt 

9 „Ami já ték a nyelvvel, és a kétnyelvű szójátékok valószínűleg hozzáférhetetlenek a nem kétnyelvű 
olvasók számára." Lásd David HOMF.L: Drifting Off Art. Essays on Canadian Writing 1988/36. 87-89 . 

1(1 „Elszigeteltségben él, nehezen kommunikál a többi emberrel [...] jogai védelmét illetően passszív 
és közömbös; többször is marginális f iguraként emlegetik." Lásd Barbara LECKIE: Spring Tides by 

Jacques Poulin. Rubicon 1987/8. 196. Továbbá: „Ez a Jimmy-trilógia szerzőjének tollából származó 
f inoman allegorikus regény irodalmi figyelmeztetés egész Québec számára az elszigetelődés elve-
szejtő erejéről." Lásd Rachel RAFELMAN: Spring Tides. Quill a n d Quire 1986. 52/10. 46. 

11 „[...] ők inkább csak a felszínt sajátították el. Olyan, mintha Poulin úgy vélné, a kartográfia helyet-
tesítheti a kulturális földrajzot, s további példaként: mintha egy texacói ú t t é rkép ábrázolhatná az 
Egyesült Államokat [.. .] Kétségtelen: mások sokkal inkább összhangban vannak ezzel a könyvvel, 
mint j ómagam. A hemingwayi hangvételt esetenként k imondot tan nevetségesnek találom, de rög-
tön utána Hemingwayt is ugyanolyan rossznak érzem. Ezzel együtt is élvezettel olvasom az Úton-1, 
még attól függetlenül is, mennyire elavult. Ugyanígy volna létjogosultsága egy hasonló könyvnek, 
amelyben a québeciek megtalálják Amerika lelkét, együtt saját amerikai gyökereikkel. De itt nem 
ez történik." Lásd Terry GOLDIE: Transcontinental. Books in Canada 1988/17. 6. szám, 29. 
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jól illeszkedik a fordítást témául választó szépirodalmi művek sorába (Leila Aboulela: 
La Traductrice, ford. Christian Surber, Cenéve, Zoé, 2003; Claude Bléton: Les Négres 
du traducteur, Métailié, 2004; Nicole Casanova: LOiseau vert du bonliew; Belfond, 
1988; Julio Cortázar: 62. Maquette á monter, ford. Laure Cuille-Bataillon, Callimard, 
1971; Rosie Delpuech: Insomnia, Actes Sud, 1998; Jacques Gélat: Le Traducteur, 

JoséCorti , 2006; ErikOrsenna: Deux étés, Fayard, 1997; Jean-Bernard Pouy: 1280 
ámes, Seuil, 2002; Héléne Rioux: La Traductrice des sentiments, Montréal, XYZ, 
1995; Pablo de Santis: La Traduction, ford. René Solis, Métailié, 2000 - hogy csak 
a franciául megjelentek közül mazsolázzunk). Másrészt az életművet kezdeteitől 
átszövik azok a kérdések, amelyek a nyelvek közti közvetítés mibenlétével foglal-
kozó szakembereket is foglalkoztatják: a kultúrák/nyelvek közötti állapot, a cím, a 
tulajdonnév és a helynév fordíthatósága vagy fordíthatatlansága, a megnevezé-
sekben rejlő értékvilágok átvihetősége. A fordíthatóság állandó ambivalenciájának 
tudata - minden fordítható, ami olvasható, illetve: a művek fordíthatatlanok -
jellegzetes sajátossága ezeknek a regényeknek, melyek mindegyikében jelen van 
a kultúra és nyelv százados összefonottságának hagyománya, az, hogy a fordított 
nyelv jelentésmezei korántsem azonosak azokkal, melyeket a másik nyelv életre 
kelt. Mintha ugyanazt a történetet írná, vagy írná újra a regények sora, ezzel sok-
szorozva meg a már amúgy is sokrétű kulturális önazonosságot. Más állandónak 
mondható eleme is van ezeknek a meséknek: elbeszélőjük mindig írástudó: for-
dító, író, kutató, egyedülálló, egyedül élő, negyvenes vagy idősebb, hasonlít Cousteau-
hoz, fáj a háta, örökké az alteregóját keresi, önnön mását, akit egy álomnyi idő-
re megtalál - összemosható, vagy eleve össze van mosva a szerzővel: az ő nevének 
fordításait viseli: Jack, J im, Jimmy, s ezek utazgatnak a fiktív és az önéletrajzi tér 
között, bejárják Észak-Amerikát és Európa eg)' részét, de Québecben laknak. 
Mindezzel együtt Poulin természetesen nem esszét vagy tanulmányt ír, hanem re-
gényt. Olyant, amelyben az imént fölsorolt és korábbi írásaiban is jelen lévő kér-
dések az elbeszélés különböző szintjein bukkannak föl. Az 1984-es Volkswagen 
Blues például francia nyelven íródott ugyan, mégis többnyelvű mű. Nemcsak 
azért, mert több angol nyelvű részletet és szép számú indián törzsfőnök-, törzs-
és helynevet vonultat föl, de az előbbiekkel jelzett történelmi rétegek okán is: az 
eseményeket indiánok, franciák, britek és más emigránsok nézőpontjaiból láttat-
ja az elbeszélő. 

A La traduction est une histoire d'amour másképp többnyelvű regény. Az öregedő 
író, Jacques Waterman Québecben él. A liatal, vörös hajú, „akár a lánya lehetne" 
Marine ír származású fordító, akinek édesanyja még a Maureen névre hallgatott, 
s akit Waterman, „végletes tulajdonságaira" utalva időnként Ultramarine-nak szó-
lít. (Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy az U.S. Census 1990-es felmérése 
szerint ez a névváltozat angol nyelvterületen 1930 és I960 között divatozott, ami 
történetileg-nemzedékileg elhelvezi a regényt.) Első pillantásra az egyik név nyil-
vánvalóan a francia, másik az angol nyelvhez tartozik, s ez mintegy aláhúzza a 
szereplő fordítói mivoltának, nyelvközötti azonosságának fontosságát. A Maureen 
ír eredetű női név, az angol Marynek felel meg, melynek jelentése a latin Stella 
maris kifejezésre megy vissza. A latin kifejezés Mária nevének héber jelentését tár-
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sítja: a Mirjam tengeri csillagot jelent. Mivel rendkívül gyakori keresztnév, min-
den nyelvben nagyon sok változata van, sőt, második-harmadik névként férfiak 
is viselik, és történetileg is rengeteg a magyarázata, az értelmező szófejtése part-
talanná is válhat. Mindenesetre a köznévi jelentés mindkét nyelvben úgy hozza 
közös nevezőre a tulajdonneveket, hogy különösebb szófejtés nélkül is érzékelhet-
jük az eltérést és azonosságot: Waterman esetében a 'víz'. Marine esetében a 'ten-
ger' jelentést működtetve a szereplők összetartozását hangsúlyozza (akár az élet-
műbeli összefüggéseket, hiszen szinte nincs olyan Ponlin-regény, melyben a víz 
képzete ne kapcsolódna össze valamely szereplővel), és kijelöli az olvasás irányát, 
annak tudatát, hogy eleve közvetítettségben vagyunk. Az állandó tolmácsolás, 
oda-vissza közvetítés fontosságát támasztja alá az is, hogy a „hivatásos" fordító a 
többnyelvű és -kultúrájú Svájcban tanulta a mesterséget. Az író és a fordító meg-
ismerkedésének színtere a St. Matthew anglikán templom melletti temető, ahol a 
fordító édesanyja nyugszik. (Ez a legrégebbi protestáns temető Québecben: 1771 
és 1860 közt temetkeztek ide, mára a templom könyvtár és a sírkert park, ugyan-
is a város 1979-ben jelképes összeg, egy dollár fejében megvásárolta mindkettőt.) 

A Québecben élő öregedő író tehát bérbe ad egy nyári lakot lie d 'Orléans szi-
getén, egy autót és legutóbb írt regényét a zöld szemű és vörös hajú fiatal fordító-
nak, aki nő. S akinek macskák, mosómedvék, királygémek és ökörbékák társaságá-
ban írással töltött idilli hétköznapjait fölkavaija egy titokzatos kamaszlány, akinek 
megmentéséért nyomozásba kezd az író segítségével. Valami ilyesmi a történet. 
De mi itt a fordítás? És mi a szerelem? 

A cím egy kicsit olyan a regénynek, mint kávézónak a cégér - mondta Poulin 
egy beszélgetés alkalmával. Valami olyasmi, ami fölkelti érdeklődésünket, és kedvet 
csinál ahhoz, hogy bemenjünk, és eltöltsünk ott valamennyi időt. A La traduction 
est une histoire d''amour címekkel jelzett rövid fejezetek egymásutánja, s egyik mél-
tatója szerint „kis, homeopátiás adagokban olvasandó" (Nicolas Grendon). íme 
néhány „cégér": La petite füle du bout de la route (A kislány az utca végéről); Jules 
Verne et le jus de citron (Jules Verne és a citromlé); Un refuge en haute montagne (Me-
nedék a havason); Le cceur d'Anne Hébert (Anne Hébert szíve). A huszonöt „adag" 
közül a negyedik közvetlenül szól a fordításról. Címe: La meilleure traductrice du 
Qiiébec (Québec legjobb fordítója). A könyvtárban üldögélő és fordítgató Marine-hoz 
odalép az író, akinek könyvét fordítja. Szövege angol változatának tanulmányo-
zása után a szerző annyit mond: „Éljen! Hallani benne a kis zenét." Munkája mi-
kéntjéről pedig azt meséli az elbeszélő: „Egyszerű és konkrét szavakat választok... 
Igyekszem rövid mondatokat írni, és amennyire csak lehet, kerülöm a fordított 
szórendet. Nem írok nagyon rövid szót többszótagú szó mellé... Ha egy szó mással-
hangzóra végződik, olyat keresek szomszédjául, amely magánhangzóval kezdő-
dik. Majd hangosan fölolvasom a szövegem, hogy halljam, miként szól." Aligha 
tudtunk meg lényegeset a fordítás titkáról. Valamely nyelvi igényszinthez tartva 
magát az ember általában anyanyelvén is így fogalmaz. Vagy? A baj az - folytatja 
a fordító - , hogy az angolban nem mindig az a legmegfelelőbb szó , amely a leg-
inkább összhangban volna szomszédaival, s így a zene már nem ugyanaz. A hang-
nem a lényeg - válaszol az író, s érdemes figyelnünk arra, miként teszi: „A lé-
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nyeg, hogy ugyanabban a hangnemben maradjon. Tulajdonképpen hogy hívják 
magát? - Marine-nak. - Kedves Marine, a hangnem számít leginkább az irodalom-
ban. És senki nem beszél róla soha. Majdnem olyan fontos, mint a zöld szem és 
a szeplők!" A tulajdonnévre irányuló kérdés előrevetíti azt, hogy a hangsúly az egye-
di sajátosságokon van, a kötöttségen: az ír származású Marine zöld szeme és szep-
lői foghatók ahhoz, milyen fontossága van a tónusnak az irodalomban. A hangnem 
azonban mindenekelőtt zenei fogalom, korokhoz és kultúrákhoz kötött jelenség. 
Nem is mindig létezett, s a hangnem-nélküliség fontossága a modern zenében is 
nyilvánvaló. Legalább két következtetésünk adódik tehát. Az irodalom és a fordí-
tás lényege szerint tehát ugyanaz, s ez az „ugyanaz" megkülönböztető sajátosság: 
„a kis zene", a hangnem. Amikor az író elméletileg fogalmazza újra a fordítás 
gyakorlatáról beszélő Marine gondolatait, nem fordításról, hanem irodalomról 
beszél. Az irodalom és fordítás tehát kötöttség választása szabadon, ugyanaz a nyelv 
iránti szenvedély fűti. Irodalom és fordítás azonosságát támasztja alá a két szereplő 
összetartozása, s az az érdekes mozzanat is, hogy a regény a francia nyelv angol-
ra fordításáról szól - franciául. Két nyelv, kétféle nyelvtan. Marine már a regény 
elején, látszólag a vadvirág képzetéből következő társítással megfogalmazza azt 
is, csak és kizárólag a nyelvtan szabályainak engedelmeskedik: „Magam is vad va-
gyok kicsit, ha szeretnék megtudni. Mindig azt teszem, amit akarok. Csak a nyelv-
tan szabályainak engedelmeskedem" (13-14.). Első olvasatra a mondatban mosolyt 
fakasztó önellentmondás rejlik. A természeti elem vadsága látszik ellentmondani 
a nyelvtani szabályozottságnak. Közelebbről nézve inkább az érzékelhető, hogy 
ugyanannak a dolognak két különböző oldaláról van szó. A nyelvtan szabályrend-
szer, de valamely nyelv beszélőinek többsége észrevétlen, különösebb erőfeszítés 
nélkül, a szabályok tudatos megfogalmazása és hangoztatása nélkül használja és 
működteti. Amint tehát a vadvirág nem tudja növekedésének szabályait, de nö-
vekszik, az anyanyelvi használó is szabálykövetés alapján teremti nyelvhasznála-
tát, anélkül, bog)' a szabályrendszert megfogalmazná. A fordító esetében viszont 
mintha a nyelvtan közkeletűbb jelentése, az előíró jelleg kerülne inkább előtérbe, 
a követendő, kívánatos nyelvi viselkedés. A nyelvtan kötelékének hangsúlyozott 
elfogadása értelmezhető elkülönülésként is attól a világtól, amelyben a beszélők 
nem valamely normatív nyelvtan előírásainak megfelelően teremtenek nyelvet. Pél-
dául irodalomként. „Csak"? A megszorítást kifejező határozószó azt nyomatéko-
sítja, hogy a kiemelt szóval, a nyelvtannal jelölt jelentésen kívül az állítás másra nem 
vonatkozik. A nyelvtan szabályainak való engedelmeskedés visszautal a heideg-
geri graffitire, arra a mondatra, amely e regény 88. lapján franciául is megjelenik, 
s amelyből egy interjúban az író egész regényelméletet bont ki: a lét nyelvi jelen-
ség, s mint ilyen archaikus tudást őriz a létről. A gondolat meghatározza a maga 
nyelvi kifejezését, s a nyelv is meghatározza a gondolatot, tehát a nyelvben, a nyelv 
által gondolkodunk. Az irodalom, a fordítás, a lét, mind a nyelv és a nyelvtan sza-
bályainak engedelmeskedik és semmi másnak: tapasztalat, amely a nyelv anyagá-
val bánik, szóvá teszi, s ezáltal fogalommá változtatja az ember világba vetettsé-
gét, idegenségét, a lét értelmét. Egybehangzik mindez például azzal, ami Claude 
Roy 1968-as, Defense de la littérature című humanista írásában elhangzik: „Az iro-
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dalom tökéletesen haszontalan: egyetlen haszna, hogy élni segít." Waterman sze-
rint a regény a múlt anyagából, „holt hamvakból" és a jövőéiből, „termékeny virág-
porból" építkezik, fölemelésének legfontosabb eleme pedig a stílus. „Stílusos az 
ember, hajói ír, azaz, amikor mintához alkalmazkodik. De hogy valakinek van stílusa, 
az éppen ennek az ellenkezőjét jelenti: ha saját módján ír, anélkül, hogy figye-
lembe venné a szabályokat!" (87.) 

És melyik nyelvtannak engedelmeskedik a mesélő, a fordított vagy a fordító 
nyelvének? Van ennek a nyelvhez, nyelvtanhoz való kamaszos, elfogadó-elsajátí-
tó, de lázadó viszonynak másik érdekes vonatkozása is: a szótárhasználat. A kézi-
könyvek állandó használatban vannak, a Le Petit Robert például, melyhez Marine 
„szakmai elferdülés miatt ösztönszerűen" (88.) nyúl, de az is igaz, „bizonyos, ér-
zelmektől és indulatoktól terhelt szavak esetében kikezdi" (uo.) a szótár utasításait; 
amint Waterman nappalijában is mindig készenlétben nyitva áll ugyanaz a szótár. 
A Petit Larousse is keze ügyében van, akár a nyaraló teraszának asztalán macskák 
társaságában állomásozó Harrap's vagy a Webster. A szótárak éppúgy szereplői az 
elbeszélésnek, akár a róka, a mosómedve vagy a gémek. Más Poulin-regényben is 
így van ez. A Grandes Marées főhőse, Teddy Bear például a találó, a helyénvaló 
szó, a mot juste és a ritka, kéziszótárban föl nem lelhető szó nyomában járja be a 
Petit Robert, a Grand Larousse, a Webster, az Harrap's és a Grand dictionnaire d'améri-
canismes oldalait. Nem véletlen, bog)- mindkét hivatalos nyelv egynyelvű szótárai 
szereplői az elbeszélésnek. S ha nem is föltétlenül értünk egyet Cocteau-val ab-
ban, hogy „az irodalmi mű csupán rendetlen szótár" (Jean Cocteau: Le Potomak 
1913-1914, Stock Delamain-Boutelleau, Paris, 1931. 244.), az biztos, hogy az el-
beszélő kiemelt helyet biztosít e kézikönyvek számára, amelyekkel ő és a szereplők 
is felemás kapcsolatban vannak. Nélkülözhetetlennek tartják, de felülbírálható-
nak. Olyan nyelvi öntudat-túltengést jelenítenek meg ezek a szereplők, amely 
soknyelvű környezetben természetesnek mondható. 

És a szerelem? A szerelem is irodalom, a fordítás ugyanis a szerelem metaforája. 
A regény mottóját az algériai születésű - többkultúrájú - regényíró, fordító, rennes-i 
egyetemi tanár Albert Bensoussan Traduction et création című írásából kölcsönzi: 
„Végeredményben ez ügyben éppenhogy párosról van szó, és szerelemről beszé-
lünk. Igen, fordításról szólunk, amelynek a meghatározása mindenekelőtt az, hogy 
fuvarozás/átvitel. Nyelvátvitel vagy szerelmes átvitel." (Nem hagyható említés nél-
kül az a mondat, melyben Marine dőlt betűkkel írja le az urna „igazi nevét": 
transplantoir (19.). Átültető - mondhatnánk. A történetnek ezen a pontján család-
járól mesél az elbeszélő: az árva nagymama ír volt, ő telepedett le elsőként Ka-
nadában. Az б sírjába szórta Marine az édesanyja hamvait az urnából, annak az 
„igazi" neve az imént idézett szó.) 

Az erotika belengi a regényt. Hogy a főszereplők közt nincs testi kapcsolat, még 
inkább arra irányítja a figyelmet, ami a szöveg öröme. Nem véletlen, ha eszünk-
be jut Barthes. Egyrészt olvasás és erotika kapcsolata, másrészt a szövegközöt-
tiségek miatt. Bár az elbeszélő többször is közli, író és fordító kapcsolata nem sze-
xuális, a gyöngédségen és plátói kiszólásokon túl valamiféle érosz meghatározza 
a regényt, amely a „Meztelenül, mint egy pisztráng" fordulattal indul. „Nem egye-



1 0 4 Jeney Éva 

sével kell megítélni a könyveket. Akarom mondani: nem egymástól független 
dolgokként kell tekinteni. Valamely könyv soha nem teljes önmagában: ha meg 
akarjuk érteni, más könyvekhez kell viszonyítani. Nem csupán ugyanazon szerző 
más könyveivel, de mások által írottakkal is. Amit egy könyvnek hiszünk, legtöbb-
ször csak egy sokkal teljesebb könyv része, melyben tudtán kívül több szerző közre-
működött." (Volkswagen Blues, 186.) Érdemes idéznünk azt, amit Barthes ír az 
Encyclopedia universalis 'théorie du texte' szócikkében: „Minden szöveg szövegkö-
zöttiség; változó szinteken, többé vagy kevésbé fölismerhetően más szövegek van-
nak jelen benne: az őt megelőző kultúra és az őt körülvevő kultúra szövegei; min-
den szöveg letűnt idézetek új szövete" (372.). A többféle utalás ellenére Poulin 
nem elméletgyártó író, mint például Michel Bútor, hanem mesél, és meseszövése 
kijelöli elméleti meghatározottságát Heideggertól Sylvie Durastantiig. De elhe-
lyezi magát regényként is az írás a szövegben megjelölt szerzők által (a már emlí-
tett Verne, Hemingway, Steinbeck, John Fante, Erik Orsenna, Hubert Mingarelli stb.). 

A regény címe az elbeszélés szerint a fordító svájci tanulmányainak, egy geníi 
fordításkurzusnak a címe. Az előadó ajánlotta olvasmányként Franz Kafka és 
Milena levelezését is, melyet azóta mindig magával hordoz Marine. „Hogy szöve-
géhez hű lehessek, szavaim minden napon magukévá teszik írásának íveit, mint 
szerető, ki szerelmesének karjába simul" - így Milena Kafkához. Fordítani annyi 
- így Marine - , mint „belefolyni a másik írásába, valahogy úgy, ahogy egy macs-
ka tekeredik össze a kosarában". Nem érdektelen a francia igehasználat: az 'ösz-
szetekeredik, összegöngyölődik' jelentésű se lover egyes szám harmadik személyű 
alakja se love. írott alakja teljesen azonos az angol love-xal, s a két nyelv közti lé-
tét a francia visszaható se támasztja alá.) Nem testi, hanem képzeletbeli egyesü-
lés, amelyet bizalomra méltó női elbeszélő hang szólaltat meg. 



Németh Zoltán 

AZ EREDET ELTÖRLÉSE 

- Posztmodern műfordítási eljárások a magyar irodalomban -

A legutóbbi évtizedek magyar irodalmában gyors kanonizációs képességről tet-
tek tanúbizonyságot azok a szövegek, amelyek a „saját" és az „idegen", valamint 
az „eredeti" és „átirat" közötti határokat próbálták fellazítani. E pozíciók játékba 
hozása persze nem falrengető újdonság az irodalmiság folyamataiban, hiszen a 
romantika eredetiségkoncepciója által nem érintett, régebbi szövegformálási el-
járások gyakran hozhatók összefügésbe az említett fogalmakkal. Gondolhatunk 
itt a görög drámaírók által felhasznált közös mitológiai háttérre, a római szerzők 
által fordított és saját szöveggé tett görög szövegek sorsára, a Bibliára mint az euró-
pai irodalomban rendszeresen idézett és felidézett textusra - vagy akár azokra a 
felvilágosodás korabeli magyar költőkre és prózaírókra, akik például hexameterbe 
írták át a Szigeti veszedelem kezdősorait, illetve szabad prózafordításaik, átirataik 
által nagyobb elismertségnek örvendtek, mint az „eredeti" műveket író szerzők. 
Hogy a romantikus eredetiségkoncepció és szubjektumfelfogás által kétségessé 
tett átírási hajlam tovább élt a 19. század folyamán is, arra Szigeti Csaba hoz szép 
példákat (ilyenként említhetjük a Szigeti veszedelem átírásával bajlódó Aranyt vagy 
Greguss Ágostot), s eljárásukat a „belső fordítás" terminusával illeti.1 

Van azonban egy alapvető különbség az említett fordítások, átírások, belső for-
dítások és a posztmodernség hasonló vagy azonos szövegformáló eljárásai között: 
ez pedig az, hogy az utóbbi évtizedek játékai tudatos identitásjátékként reprezen-
tálják magukat, s ezt a játékot az irodalmiság egészével folytatott szövegjátékként 
prezentálják. Mindez persze nemcsak textuális stratégiaként jelenik meg, hanem 
általános művészeti gyakorlatként. Boris Croys megjegyzéséből, miszerint „A kor-
társ művészet tehát ugyanabba a szürke zónába kerül, mint a menekült: egy látha-
tatlan tartományba a norma és a normától való eltérés, a saját és az idegen, az auten-
ticitás és a szimuláció közé",2 bennünket különösen a saját és idegen, valamint az 

1 SZIGETI Csaba: A belső fordításról. Je lenkor 1999/3.; http:/ /www.c3.hu/scripta/jelenkor/1999/03/17 
szige.htm 

2 Boris CROYS: A menekült esztétikája. Lettre 1998/28.; http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre28/04groys. 
htm 
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autenticitás és a szimuláció kategóriái érdekelnek. Hiszen - mint az majd megfi-
gyelhető lesz - a posztmodern szövegformálás során a szimuláció stratégiája a 
hibriditás esztétikájával keveredik a saját és az idegen határtartományainak fella-
zításával járó szövegjátékokban. 

Azonban azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az idegennel és a sa-
játtal folytatott kortárs posztmodern identitásjátékok nemcsak műfordítási eljárá-
sokkal kapcsolatban jelennek meg. Egyik legkorábbi példaként Weöres Sándor 
Psychéjét említhetjük, amely egy fiktív 18-19. századi identitással - Lónyay Erzsé-
betével - mint nyelvvel játszik el. Erre a vonulatra kapcsolódik rá Esterházy Péter 
Csokonai Lilijének Tizenhét hattyúk című regénye vagy Parti Nagy Lajos Sárbogárdi 
Jolánjának A test angyala című kisregénye is. Mindhárom szöveg nevek játéka ál-
tal helyezi köztes állapotba a nyelvet és az identitást, amelyet működtet. De az is 
megfigyelhető, hogy a szimulációs stratégia nem eltörölni akar mindenféle fel-
idézett valóságot, hanem inkább kontradiktórius, ellentmondásos helyzetet kíván 
létrehozni, amelyben az idegen sajátként, a saját pedig idegenként tárul elénk. 
Ez a szövegalkotási paradigma a kortárs műfordítás-irodalomban is jelentős sze-
repetjátszik, Polgár Anikó találóan intertextuálisként3 emlegeti monográfiájában. 
Tanulmányomban olyan szövegekre összpontosítok, amelyek tudatosan függesz-
tik fel saját és idegen szétválasztását, s a szövegek pozíciójának, elhelyezhetőségé-
nek kontradiktórius természetére utalnak. 

Mint például Csehy Zoltán Hárman az ágyban (2000) című fordításkötete, ponto-
sabban a Caius Valerius Catullus neve alá sorolt versfordítások, amikor is felidéző-
dik a szerző 1998-as könyve, a Csehy Zoltán alagyái, danái, elegy-belegy iramatai című 
verseskönyv Catullusi című verse. Amennyiben összevetjük a fordításkötet Catullus-
verseit a szerző saját kötetének Catullusi címet viselő versével, meglepő játékba 
bonyolódunk. A Csehy-vers első négy strófája a fordításkötet első Catullus-versének 
négy strófájával feleltethető meg, pontosabban a latin eredeti fordításának tűnik 
mindkettő, két fordításnak, amelyből az egyik Csehy-versként reprezentálódik, 
míg a másik Csehy-műfordításként: 

„ H o g y h a n e m sértés, az a v é l e m é n y e m 
fö ldre szállt is ten, vagy az i s tenektő l 
is szerencsésebb, aki ott ül szemközt , 
s látja az a r cod , 
hal l ja méz ízű nevetésed." 

(Csehy Zol tán: Catullusi) 

3 POLGÁR Anikó: Catullus noster. Kalligram, Pozsony, 2003. 46-47. 
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„Is ten, azt h i szem, vagy az i s t enekné l 
is nagyobb ő (bár ti los így beszélni) , 
m e r t veled szen tben ül, a k á r m i k o r r ád 
nézhe t , az édes 

kuncogás t is ha l l j a : " 

(Catul lus : Azt hiszem, isten) 

Még radikálisabb döntést hoz a szerző-fordító a szöveg identitásával és pozíciójá-
val kapcsolatban akkor, amikor ugyanazt a szöveget 1998-ban saját verseként pre-
zentálja, majd 2000-ben már fordításként. Catullus elhíresült, Lesbia madara című 
verséről van szó a Hárman az ágyban című fordításkötetből, amely az 1998-as 
Csehy-vers második részét alkotja. Mivel szó szerint ugyanarról a szövegről van szó, 
s csak három vessző az eltérés (ezeket jelölöm), csupán egyszer idézem a szöveget: 

„ M a d á r k á m , s z e r e t ő m parányi k incse , 
j á t é k o s csodalény, ö l ébe e n g e d (,) 
és úgy élvezi, h o g y h a cs ipdesed c s ö p p 
uj jbegyét! Nosza, cs ípd , h a r a p d , ha kéri. 
Szívem csücske, h a szórakozgat , é d e s 
j á tékába merülve viccelődik, 
úgy tűnik (,) t a k a r é k o n ég a k ínok 
l áng ja (,) s balzsam a sebre m i n d e n óra . 
J á t s z h a t n á n k mi is, ó , m a d á r k a , h á t h a 
szívem, mely csupa g o n d , meg in t v idu lna . " 

(Csehy Zoltán: Catullusi - Catullus: Lesbia madara) 

Mind eltérő fordítói megoldást, mind az előzőekhez hasonló szó szerinti egyezést 
többet is találhatunk a két szövegkorpuszban. Előzőekre a Lesbia madara halott, utób-
biakra a Lesbia szid vagy Л női eskü című Catullus-vers nyújt jó példát. Bár az 1998-as 
kötetben közölt vers a „(Catullus-variációk, -átköltések, -félreértések, -fordítások)" 
alcímet viseli, s a 2000-es fordításkötet is eljátszik a szerzői név lehetőségeivel,4 

megdöbbentő lehet ez a játékos szabadság a szerzőiség kérdésében. Mi dönti el 
tehát, hogy ugyanazt a szöveget Csehy- vagy Catullus-szövegnek tartjuk-e, tehetjük 
fel a kérdést. Ha ugyanaz a szöveg egyszer fordításként, máskor viszont a szerző 
saját szövegeként jelenik meg, akkor saját eredetének és státusának, valamint a 
szerzői pozíciónak a radikális átértelmezésére tesz javaslatot. Hasonló, csak fordí-
tott irányú játék figyelhető meg Csehy Zoltán Hecatelegium című verseskötetében, 

4 A Csehy Zoltán név szerzői névként szerepel a borí tón - ezzel e l lentétben a belső oldalakon a 
„Válogatta, fordította és az utószót írta / Csehy Zoltán" megoldás jelenik meg. 
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amely Pacificus Maximus álarcában íródott, s ezért - mint arra Csehy egy beszélge-
tésben utal is - „Sokan ma is azt hiszik, ez egy fordításkötet, pedig minden sorát én 
írtam".5 Míg tehát a Hárman az ágyban fordításkötet fölött szerzői névként a 
Csehy Zoltán név szerepel, a szerző „eredeti", saját versei fölé a szerzői név pozí-
ciójába a Pacificus Maximus név nyomul be. Érdekes, hogy Csehy nem teoretikus, 
hanem etikai kérdésnek tekinti az előállt problémát: „A kérdéskörhöz még egy 
dilemma járul: vajon meddig terjed a műfordító etikai univerzuma? Ez az etikai 
imperatívusz dönt kinél-kinél, hogy mit tart fordításnak, mit átköltésnek vagy or-
gazdaságnak. Etikai kérdéseket pedig a fordításkritika nem szeret boncolgatni. A for-
dításelméletek irodalmi verziói mérhetetlen távolságra vannak a gyakorlattól. Az 
értelmezői pluralizmus pedig még jobban ellehetetleníti az esetleges kritikus fel-
lépést: egy találékony elemző számára a félreértés lehet akár kreatív dolog is, a 
közvetítő nyelvből készült fel-felékített szöveg pedig impozáns költői vállalkozás."6 

Kovács András Ferenc a saját és az idegen kontradiktórius természetének meg-
alapozását illető identitás- és szövegjátékai során szintén szükségét érezte, hogy 
Hazatérés Hellászból című verseskötete alcímmel együtt jelenjen meg: a kötet a 
„Kavafisz-átiratok" alcímet viseli. Az „átiratok" terminus technicusa ebben az 
esetben Derrida-féle törlésjelként funkcionál: áthúzza és érvényteleníti „saját" és 
„idegen" párba állítását, megkülönböztethetőségét, bináris oppozícióját, s ezáltal 
törlésjel alá kívánja helyezni az „eredetet" érintő esetleges kérdéseket is. Az átira-
tok „műfaja" számára ugyanis lényegtelen, hogy a Hazatérés Hellászból mely versei 
tarthatók egy filológiai, éles határokat kereső szempontból Kovács András Ferenc 
„saját" verseinek, és melyek sorolhatók be Kovács András Ferenc fordításai közé. 
Az „átirat" mindkét esetben elbizonytalanítja a befogadót. Kovács András Ferenc 
„saját" versei ugyanis nyilvánvalóan Kavafisz stílusában, a Kavafisz-élmény hatásá-
ra, egy jelentős lírai életmű továbbírásának ihletésében születtek. Kovács András 
Ferenc „nem saját" versei, tehát fordításai pedig olyan szabadon írják át a Kavafisz-
szövegek intonációját, írnak bele díszítő jelzőket, néha egyenesen plusz sorokat 
az eredeti Kavafisz-szövegbe, bogy gyakran túlmennek a szigorú értelemben vett 
fordítás határain. Kovács András Ferenc fordításainak sorai ugyanis szinte minden 
esetben hosszabbak Kavafisz sorainál, sőt: nem egy vers akár több sorral is hosz-
szabb. Ráadásul ezt azzal is tetézi a költő, hogy - mint Csehy Zoltán egyik kritiká-
jában megjegyzi - „a valódi Kavafisz-versekre visszavezethető költemények közve-
títő nyelvből, egy román Kavafisz-fordításból készültek".7 Vagyis filológiai értelemben 
nem fordításról, hanem a fordítás fordításáról van szó, s ez újabb problémákat 
vethet fel a fordításként értelmezhető szövegek státusát illetően. Mindent össze-
vetve: a költő nyelvteremtő erejét nem kötötték meg a fordításról alkotott meg-
előző paradigmák szabályai. Példaként az Odüsszeuszról szóló sorok álljanak itt: 

3 NÉMETH Zoltán: A fordítás mint „az örök átváltozás képességével megáldott szöveg" (Beszélgetés Csehy Zol-
tánnal). Kalligram 2007/3. 80. 

6 Uo. 
7 CSEHY Zoltán: Ékszerészek rímtelen álmai. Kall igram 2007/10. 102. 
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„Télemakhosz gyöngédsége , h ű s é g e 
P é n e l o p é n a k , atyja öregsége , 
a régi b a r á t o k , a nép, 
az o d a a d ó n é p szeretete, 
bo ldog megnyugvása a h á z n a k 
át jár ták, m i n t ö römsugarak , 
szívét a t e n g e r j á r ó n a k . 

És mint s u g a r a k nyugodtak is le." 

(Kavaftsz a filológiailag p o n t o s a b b Déri Balázs ford í tásában) 

„Télemakhosz gyermeki ragaszkodása , P é n e l o p é 
hitvesi h ű s é g e , apja haj lot t ö regkora , 
ha jdan i ba rá t a i , a nép o d a a d ó szeretete, 
önfe lá ldozása , az alattvalók tisztelete, 
a lakóhely nyuga lma , békebeli kénye lme -
min t ö r ö m s u g a r a k , besü tö t tek a szív falán át, 
sze r te ragyogtak a bölcs ha jós szívében. 

Később m e g g y ö n g ü l t az a p a r t t a l a n sugárzás, 
m á r l ehanya t lón fogytak a f ények . " 

(KAF) 

A kétféle, tehát „saját" versként és „idegen" fordításként szóba jöhető versek stá-
tusát azáltal is elbizonytalanítja Kovács András Ferenc, hogy egy fiktív lírai napló 
keretébe illeszti azt be. Mint Dunajcsik Mátyás megállapítja: „az időrendi szer-
kesztésmód az egyetlen útja annak, hogy a pszeudo-kavafiszi költemények telje-
sen észrevétlenül illeszkedhessenek be a meta-kavafiszi versek közé: az olvasó, fő-
leg ha csak a Somlyó-Vas-féle Kavafisz-kiadást ismeri (így pedig nem rendelkezik 
támpontokkal az eredeti, de magyarul csak Déri kötete óta hozzáférhető szöve-
gekből kiinduló meta-kavafiszi versek felismeréséhez), a kötet olvasásának során 
egyetlen szövegkorpuszként érzékeli a két, státusát tekintve nagyon is különböző 
szövegegyiittest, hacsak nem bogarássza végig a szövegeknek az életműben elfog-
lalt eredeti helyét megadó mutatót, hogy az ott szereplő verscímek alapján kike-
resse a tartalomjegyzékből az egyik vagy másik típus oldalszámait; ez azonban, 
amennyiben az ember nem alexandriai filológus vagy a kötet belső működés-
módját szétszálazni kívánó kritikus, túlságosan is nagy erőfeszítést kíván ahhoz, 
hogy számba jöhessen az első befogadói élmény során."8 Vagyis a kétféle korpusz 
státusa egymásra kopírozódik, célja az „idegen" és a „saját" eltüntetése, törlésjel 

8 DUNAJCSIK Mátyás: Kavafisz - hányszor is? Holmi 2007/4.; hrtp://www.holmi.org/2007/04/k.avafísz-
hanyszor-is 
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alá helyezése egy differenciálatlan szövegjátékban. Itt is feltehető a kérdés, vajon 
milyen mértékben Kavafisz, mennyiben Kovács András Ferenc és milyen mérték-
ben egy közvetítő műfordító nyelve lép működésbe ezekben a versekben. Egy, az 
„eredetet" kísérő filológiai munka a fordítói-szövegalkotói eljárás tudatos össze-
zavarása miatt nem annyira a szövegből, mint inkább az életrajzi szerző esetleges 
elszólásaiból találhat önmaga számára értékelhető jelentéseket. 

Parti Nagy Lajos életművében is rendkívül fontos és összetett jelentéseket hordoz 
„saját"-nak és „idegen"-nek a műfordítások terében, kontextusában való megren-
dítése, összeolvasztása. Parti Nagy esetében ez a tevékenység a dráma műfajára 
korlátozódik, viszont nem lehet egységes fordítói szemléletről beszélni, ahány da-
rab, annyiféle koncepció: a fordítás, átirat, totális átirat, átköltés, átírás, adaptáció, 
parafrázis Parti Nagy által is emlegetett terminusainak felhasználásáról van szó.9 

A „saját" és „idegen" szövegváltozatainak egyik végpontján a filológiailag is pon-
tos drámafordítások találhatók - például Hauptmann Patkányok vagy Max Frisch 
Biedermann és a gyújtogatok című darabjai - , a másik végponton viszont az írás olyan 
lehetőségei jelennek meg, mint Michel Tremblay Sógornők című színműve, amely-
nek „előállítási munkálatairól" így vall a fordító: „Azt csinálok, amit akarok, mond-
ták, csak legyen belőle élvezhető darab. Turbózzam föl, kérdeztem. Hát, ilyesmi, 
mondta a színház. Én akkor fogtam Alföldi Aliz nyersfordítását, s elkezdtem be-
lőle írni a magam változatát. Nagyjából írtam tehát egy saját darabot, ad notam 
Sógornők. Félve mondom, mert, nem tudván jualul, nem olvastam az eredetit, de 
a darab nem túl jó. Azt gondolom, mint darab, magyarul se, vagyis az én átira-
tomban se túl jó - a történethez nem igazán nyúltam hozzá - , viszont a szöveg jó 
lett. Magyar szöveg lett, szólt, élt, sugárzott, és nem hiszem, hogy ellenkezett vol-
na az eredeti mű szellemiségével. Hegedűs D. Géza, aki rendezte, még egy gro-
teszk antik kórust is rendelt a történet egy pontjára. Rendben, kórus rendel, ír-
tam bele egy másfél oldalas betétet, hexameterben, aminek az eredetiben 
természetesen nincs nyoma, miért is lenne, de ez a betoldás nem igazán tűnt fel, 
hisz az egész egy nagy „betoldás", az egész saját szöveg. Máig így gondolok rá. 
Jó, a mű nem saját, hisz a szituációt, a sorsokat, az előtörténeteket Tremblay ta-
lálta ki, de a szöveg az enyém. A szerző Tremblay, de a mű írója én vagyok."10 Ez 
a koncepció a szerzői nevek játékának szintjén is megjelenik, például a „Moliére: 
Tartuffe, írta: Parti Nagy Lajos" formulában. 

Parti Nagy fordításainak nagy része a nyolcvanas évek végén kikísérletezett 
„nyelvhús"-poétika kiterjesztéseként is értelmezhető. Maga a szerző említi azt az 
eljárást, hogy már lefordított szövegeket jut tatnak el hozzá megnyelvezés, feltur-
bózás céljából.11 A „megnyelvezés" nagyszerű szó a Parti Nagy-féle szövegát-
alakító eljárásra, ugyanis mint terminus kapcsolatban áll egyrészt az oltásnál hasz-

9 Lásd például PARTI NAGY Lajos Qualtinger-cédulák című esszéjét. Carl MERZ-Helmut QUALTINGER: 
Kari úr. Korona Kiadó, Budapest , 2005. 7-28. 

10 PARTI NAGY I.ajos: A magyar szöveg (a szerzővel műfordításairól Józan I ldikó és Németh Zoltán be-
szélget). Kall igram 2007/12. 37." 

11 VARGA Emese: Párbeszédes prózaszövegek. Új Szó 2003. április 11. 13. 
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nált eljárásokkal, másrészt erotikus konnotációkkal is bír. Parti Nagy is „beoltja" 
az eléje kerülő szövegeket, vírusként forgatja fel a bemerevedett „eredeti" fordí-
tásszöveg jelentéseit, és az eredmény olyan Parti Nagy-szövegmutáns lesz, amely 
parodisztikus, átpoetizált, regisztereken áthatoló nyelvként kelti életre a szöveget. 
A „megnyelvezés"-ben rejlő erotikus jelentések pedig arra utalnak, hogy az érzé-
kennyé, kívánatossá, csábítóvá tett fordításszöveg az olvasó nyelvének felszabadí-
tójakéntjelenik meg. Ennek a kettős stratégiának az eredményeképpen a legtöbb 
Parti Nagy-fordításban olyan „közöttes" világ jelenik meg, amelyben az „idegen" 
és a „saját" hangja egymást felerősítve működik. Jevgenyij Svarc A sárkány című 
drámájában például az orosz irodalomból ismert „galambocskám" vagy a „dácsa" 
mellé nemcsak a Parti Nagy-versekből ismert egyéni szó- és nyelvhasználat („privá-
tim", „Minden a legnagyobb ólrájtban", „A házasság nem habroló") lép, hanem 
a magyar irodalom kontextusa is: Kisfaludy-, Vörösmarty-, Berzsenyi-, Arany- és 
Petőfi-idézetek jelennek meg az orosz drámaíró szövegében, s váltanak ki paro-
disztikus hatást. Az idegenségnek és a saját kultúrának az egymást értelmező her-
meneutikai, illetve egymást destruáló és dekonstruáló attitűdjei azokban a szín-
darabokban is „együtt mozognak", amelyek még inkább „kézhez állnak": Ion Luca 
Caragiale Farsang, Michel Tremblay Sógornők, Oliver Bukowski Londn —L.Ä- Lüb-
lenau vagy Werner Schwab Elnöknők című darabjának szociokulturális világa (kül-
város, lecsúszott kisemberek, szubstandard nyelvhasználat) anynyira közel áll a Párti 
Nagy-drámák (leginkább a Mauzóleum és az Ibusár, illetve a Sárbogárdi Jolán: A test 
angyala) világához, hogy nyelvtárgyként a Parti Nagy-féle „nyelvhús"-poétika 
folytatásaként, kiteljesítéseként értelmezhetők. Tompa Andrea olyan nyelvi Rubik-
kockához hasonlítja a Parti Nagy-féle drámafordítást, amelyben „Lenne egy ar-
chaikus oldal, egy patetikus, egy trágár, egy idegen szavas, egy mai szlenges és egy 
idézetes (elvileg megvan a hat, de tudnék még párat). Csakhogy szemben a Rubik-
kockával, ahol egyszínű oldalak összeállítására törekszik az ember, a Parti Nagy-
kockánál arra kellene törekedni, hogy minden oldalon minden színből legyen."12 

Például a már említett Sógornők kevert magyar-angol nyelve a parodisztikus kon-
taktusváltozatokat a szubstandard nyelvhasználat elemeivel variálja: „az egész 
brekfösztmaradék az asztalon, én pongyolában, se kimozsdval, se semmi", „mert 
látja is az ember a fésztufészt". Mindehhez a Parti Nagy-Sárbogárdi Jolán-féle di-
lettáns „lírai" nyelvhasználat szinte szó szerinti idézetek formájában társul („Mikor 
a kelő nap rózsaujja fölkel és megcirógatja a rétek virágát"), kiegészítve hexame-
terekkel („csörget a vekker a kurva, tántorgok ki az ágyból") és az alsó nyelvi re-
giszterek poétikus megoldásaival („Odaáll smárolni egy ilyen pinalinával", „Hát 
akkor fakjú, bazmeg", „Egy csóró szürke kis picsa akarsz maradni? Egy nasszing?"). 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy mindhárom szerző fordításainak eseté-
ben törlésjel alá helyeződik a „saját" és az „idegen", nemcsak a szöveg, de a szer-
zői név szintjén is. Három változat lehetséges ebből a szempontból: 

12 TOMPA Andrea: Hol kamebál van, ott kamebál van. Színház 2005/8. 32. 
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1. Az idegen nyelvű szöveg fordítását saját neve alatt mint saját művét közli a 
szerző - például Csehy Zoltán Catullusi című verse vagy Kovács András Ferenc Haza-
térés Hellászból című verseskötetének fele. Legfrappánsabban a ,Moliére: Tartuffe, 
írta: Parti Nag)' Lajos" formula utal ebben az esetben az „eredeti" megrendült 
helyzetére. 

2. A forrásnyelvi szöveg alapján készített nem fordítás jellegű célnyelvi szöveg-
nek a forrásnyelvi szöveg szerzői neve alatt történő közlése - például Parti Nagy 
Lajostól Tremblay Sógornők című darabja, amelynek filológiailag kevés köze van 
az eredetihez. (Talán KAF is ezt akarta megvalósítani eredetileg: a Hazatérés Hel-
lászból-1 Kavafisz neve alatt megjelentetni.) Az „eredeti" szöveg ebben az esetben 
eltűnik a célnyelvi szövegben. 

3. A célnyelvre fordított szövegnek egyszer a fordító neve alatt, máskor a forrás-
nyelvi szerző neve alatti közlése - például ugyanazok a sorok, strófák az 1998-as 
kötetben Csehy Zoltán, a 2000-es kötetben Catullus neve alatt szerepelnek. Itt az 
„eredet" és az „eredetiség" kijátszásáról, játékba hozásáról van szó. 

A szerzői név, illetve az auktor autoritásának megrendülése - gondoljunk csak 
Roland Barthes elhíresült kijelentésére, illetve Baudrillard szimulációfogalmára 
- a műfordítás területére is áthelyeződött, eltörölve „saját" és „eredeti" szigorú 
értelemben vett elkülönítését, egymásra kopírozva szerzői neveket és szövegeket. 
Itt térhetünk vissza Groys bevezetőnkben idézett gondolatához, hiszen az elem-
zett technikákkal olyan zavart keltő hibrididentitások jelennek meg, amelyek 
mesterséges szétválasztása csak időigényes filológiai munkával valósítható meg -
amellyel nem biztos, hogy a szöveg intencióinak szellemében járunk el. Persze az 
így előállt szimulációs technikák, parazitaszövegek és hibrididentitások jogi kér-
déseket is felvetnek13 - ebből a szempontból Párti Nagy Lajos szövegei tűnnek való-
di istenkísértésnek, amennyiben kortárs szerzők szövegein élősködnek, eltérően 
Kovács András Ferenc Kavafisz- vagy Csehy Zoltán Catullus-szövegmunkáitól. De 
ez már egy másik történet. 

1 3 Lásd A hasonló kérdésekkel szembesítő Esterházy-vitát A litera oldalán: AJTÓ ABLAK NYITVA VAN - SZÖ-
VEGKERESŐ TÁRSASJÁTÉK, ki m i t l e l a H C - b e n , h t t p : / / w w w . l i t e r a . h u / o b j e c t . 8 2 5 8 5 b c 7 - b b 6 7 - 4 4 c f - 8 f 3 2 -
6ec7fe9c8fe8.ivy 



Műhely 

Hites Sándor 

A JÖVŐRŐL VALÓ BESZÉD BÖLCSELETI KERETEIRŐL* 

A következőkben annak a kutatási programnak az előfeltevéseit igyekszem vázol-
ni, amelynek során az előrejelzés és a jóslás beszédaktusait veszem szemügyre iro-
dalmi alkotásokban, történeti és politikai szövegekben az 1820-tól 1920-ig terjedő 
időszakban. Mégpedig azon gondolkodástörténeti hagyomány magyar fejlemé-
nyeinek eredve nyomába, amelyben a történeti megértés és önértelmezés, vala-
mint a politikai tervezés lehetőségeihez egyrészt a saját idő jövőperspektíváinak 
felvázolása, másfelől pedig a (változóan régi) múltak és a jelen közötti (egyszerre 
konstitutív és szubverzív) prognosztikus viszony tételezése is odatartozott. Azt kísér-
lem meg majd igazolni, hogy a jövőről való beszéd vizsgálata az irodalmi és a po-
litikai nyelvben, valamint a jövőirányultságé a történeti tudatban lehetőséget 
nyújt annak újraértésére, hogy ez a nyelv és tudat miként alapozott meg, illetve 
alkalmazott olyan szerteágazó, gyakran mégis közös értelemcsoportba vont fogal-
makat, mint történeti és politikai érzék, történeti és politikai felelősség, képzelő-
erő és valóságismeret, retorika és logika, nemzet és sors, haladás és hanyatlás, fel-
emelkedés és bukás. 

Nem elméleti vizsgálódásra törekszem tehát, hanem lokális és történeti átte-
kintésre, jóllehet a jövőről való beszéd formáinak vizsgálata elválaszthatatlan ál-
talában az idő iránti, egyszerre réges-régi és új keletű bölcseleti érdeklődéstől. Ki-
indulásul az a felismerés szolgálhat, amelyet Herder - szemben az időnek a Kant 
által kidolgozott, azt az emberi megismerés apriori, vagyis „szükségszerű" és „szi-
gorúan általános" belső formájaként megragadó fogalmával - A tiszta ész kritikájá-
ról adott bírálatában úgy fogalmazott meg, hogy a teremtett világban „egy idő-
ben" megszámlálhatatlanul sok idő s azok számos mértéke létezhetik egyszerre.1 

A természeti létezők ilyen jellegű differenciáltsága mellett az emberi társadalmak 
ugyancsak megalkotják a maguk jellemző időjét, illetve annak számos kiterjesz-

* A dolgozat meg í rásá t a Bolyai-ösztöndíj támogat ta . 
1 A Metakritik zur Kritik der reinen Vernunflot idézi Reinhart KOSELLECK: Elmúlt jövő. A történeti idők sze-

mantikája. Ford. HIDAS Zoltán. Atlantisz, Bp., 2003. 10. 
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tését.2 Az időérzékelésnek kulturális feltételei is vannak, s ezek vizsgálatához a 
történésznek valamelyest etnográfussá is kell válnia.3 Továbbá, a vizsgálódás lép-
tékének megválasztása önmagában is differenciált időrétegeket hozhat felszínre: 
az Annales-kör történészei a történelmi időn belül megkülönböztettek földrajzi, 
társadalmi és egyéni időt, amelyeket a hosszú időtartam lassú ütemével, a kon-
junktúrák közepes sebességével, illetve az események gyors ritmusával jellemez-
hetni.4 A történészi perspektívának ez az osztottsága a léptéket illetően hellyel-
közzel megfeleltethető az időnek azzal a rétegződésével, amelyben maguk az 
események vagy tartamok valahai ágensei is megtapasztalhatták, vagy elgondolhat-
ták a maguk időit, úgymint (1) a mindennapi tudat és a hétköznapi cselekvés, 
(2) a személyen túli feltételek és a logikai szubjektumok (nemzet, osztály, nemzedék), 
valamint (3) a metahistorikus tartamok (korszaktudatok, átfogó történelmi cél-
képzetek) szintjén.5 A mindenkor forgalomban lévő (a „megfigyelteket" és a „meg-
figyelőket" egyaránt jellemző) időképzetek között az egyes rétegeken vagy lépté-
keken belül egyidejűen is lehetnek markáns eltérések, illetve ezek fokozatos vagy 
földindulásszerű átrendeződései társadalmi változásokhoz is kötődnek. Az egyéni, 
a közösségi, illetve a hivatalosan kodifikált emlékezetek és várakozások szerkezete 
és tartalmai között azért is mutatkoznak különbségek, mert az időben is módosuló 
időképzetek kölcsönhatása a hatalom és a rend legitimációs összefüggéseiben, 
nevezetesen az uralkodó és az alávetett időképzetek viszonyában is tetten érhető.6 

Mindazonáltal jelen kutatás nem törekedhet általában a mindennapi tudat időisé-
gének feltárására a maga historikumában, hiszen ehhez kivételes társadalomtörté-
neti jártasságra volna szükség. Legfeljebb annak megvilágítására tehetek kísérle-
tet, hogy az idő- és a társadalom- vagy nemzet-felfogások kölcsönösen konstitutív 
és szubverzív viszonya milyen formákat ölthetett egyes, jövőprojekciókat nyíltan 
vagy rejtetten megfogalmazó irodalmi, történetírói és politikai szövegekben. Okkal 
feltételezhetni ugyanakkor, hogy a gondolkodástörténeti események kifejeznek 
valamennyit a vonatkozó társadalomtörténeti fejleményekből is, vagy éppenség-
gel előidézték őket. 

Mint elórebocsátottam, a kutatás során vizsgálandó anyag az 1820-as évek de-
rekától az 1920-as évek elejéig terjed. Közelebbről pedig négy olyan történeti-
politikai csomópontot (1848/49, 1867, 1896, 1919) veszek majd szemügyre, ame-

2 Az idő szociológiájáról á t fogóan Émile Dürkheim a társadalmi időre vonatkozó koncepciójától Niklas 
Luhmann rendszerelméletének világidejéig: Werner BERGMANN: AZ idő a szociológiában. Ford. KISBALI 
László. In GELI.F.RINF. LÁZÁR Mária (szerk.): Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Akadé-
miai, Bp., 1990. 117-174. 

:i .Az idő kulturális differenciáltságának antropológiájáról Lévi-Strauss nyomán: Francois HARTOG: A tör-
ténetiség rendjei. Prezenlizrnus és időtapasztalat. LHai mattan-Atelier, Bp., 2006. 33-49. 

4 Vö. Fernand BRAUDEL: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Ford. R. SZILÁGYI Éva. 
Osiris—Akadémiai, Bp., 1996. I. 4 -6 . 

5 Vö. Reinhart KOSELLECK: Die unbekannte Zukunft und die Kunst der Prognose. In uő: Zeitschichten. 
Studien zur Historik. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2000. 203—221. 

6 Erről Dürkheim nyomán a francia szociológiában: J ean LEDUC: A történészek és az idő. Kailigram, 
Pozsony 2006. 17-18. 
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lyek korábbi várakozásokkal való radikális szembesülésre adtak lehetőséget. Kö-
vetve az időérzékelés lépték- és irányváltásait, először a nemzet identitását annak 
történeti múltjából nyerő elgondolások kiegészülését a Széchenyi István fellépé-
séhez köthető jövő-orientációval, majd a nemzeti és társadalmi jövő megtervezé-
sének különböző reformkori, az ún. „önkényuralom" idején létrejövő, illetve dua-
lizmusbeli koncepcióit, az idő „elindulását", majd felgyorsulását és szakadását 
(1848/49), a „kivárásban" való újraindulását (1850-es évek), visszacsatlakoztatását 
a megszakadt folytonossághoz (1867), lelassulását (1870-80-as évek), majd meg-
állását (1896). illetve 19. századi gyökerű szerkezetének és percepciójának végső 
beomlását (1919), arra keresem a választ, hogy mi volt ajövőről való beszédnek 
(illetve az egyes küszöbhelyzeteken túlról tekintve az „előre megmondtam/uk" és 
a „ha tudtam/uk volna" retorikájának) a szerepe a forradalom és szabadságharc, 
a kiegyezés, a millennium, valamint Trianon tapasztalatában, illetve az erre adott 
politikai és irodalmi válaszokban. 

A kutatás fogalmi kereteinek tisztázásához, lehetőségeinkhez mérten, az idő, 
azon belül a jövő történetén is végig kell tekintenünk. Azt találjuk, hogy az antik-
vitásban a múlt valamifajta örökké fönnálló eredetet képviselt, amely azért nem 
különbözött lényegileg a jövőtől, mert a kettő viszonyában a történetiség szá-
munkra adott fogalma jószerivel semmilyen szerepet nem játszott. Ez világlik ki 
a jóslás ókori gyakorlatából is: a múlt, a je len vagy a jövő a látnók számára „adott 
tudás egyforma, ugyanabban az idősíkban elhelyezkedő darabjai, amelyeket a 
hozzá intézett kérés értelmében hív elő".7 A görög mitológia és történetírás ese-
ményeinek zömében szerepet játszó jóslat-mozzanatok annyiban tükrözték a vi-
lág rendezettségét, amennyiben az általuk közvetített tudás híján volt a bizonyta-
lanságnak: előrejelzéseik bekövetkezte csupán idő kérdése volt.8 Ezzel szemben a 
zsidó-keresztény kultúrát az idő üdvtörténeti kettéosztása jellemzi, mégpedig az 
egyetlen lényegi esemény, a Megváltás megtörténte mentén. Eszerint a múlt ab-
ban az értelemben válik a jövő ígéretévé, hogy Jézus Krisztus megjelenésével „már 
minden beteljesült", noha „még nem végződött be": a végső eseményekig, Jézus 
második eljöveteléig terjedő időt az előre tekintő remény tölti ki.9 Az. antikvitás 
időtlen, örök jelenével szemben a keresztény filozófiában az emberi idő az örökké-
valóság felé törekvéssé lett. Ennek linearitását a Biblia szerkezete is megjelení-
ti, lévén a világ teremtésével kezdődik és a vég látomásával végződik: a Genezis 
is „vég-determinált" képzeteink közé tartozik, János Jelenései pedig egyrészt össze-
fogják az egész szerkezetét, másrészt figuratív alakzatokkal megjósolják a törté-
netileg még be nem következett, megjelenítetlen részeket és eseményeket.1 0 

A „várakozásra nyitás" teológiája azzal az ágostoni időfilozófiai fordulattal össze-
függésben állhatott elő, amellyel az idő benső folyamattá, a lélek kiterjedésévé (dis-

7 Francois HARTOG: A történetiség rendjei. Prezentizmus és időtapasztalat. 52. 
8 KARSAI György: A jós a görög tragédiában. Café Bábel 4 (Határ) 1992. 47. 
9 Francois HARTOG: A történetiség rendjei. Prezentizmus és időtapasztalat. 66-69. 

10 Frank KERMODE: The Sense of an Ending. Oxford University Press, Oxford, 1967. 3. 
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tentio animi) lett, amelyet az emlékezésben, a szemlélésben és a várakozásban adó-
dó hármas jelen idő tagol.11 

Az üdvtörténeti idő jegyében a múlt „visszavetített próféciává" vált, amely a va-
laha történteket „a jövő értelemmel teljes előkészítéseként" mutatta be.12 Mint 
Reinhart Koselleck számos elemzésében megmutatta, a 18. század derekáig az el-
múlt és az eljövendő ismeretének összekapcsolása ezért alapulhatott azon a meg-
győződésen, hogy az időben kizárólag már valaha bekövetkezett konstellációk is-
métlődhetnek, vagy teljesedhetnek ki. Ennek a hitnek a jegyében fejlődött ki a 
reneszánsz idején a politikai prognózis-alkotás művészete is, s lett része az állam-
férfi azon törekvésének, hog)- ismételje meg elődei sikereit, s kerülje el hibáikat. 
Ez még annak az üdvtörténeti meggyőződésnek a folyománya volt, miszerint a 
jövőben nem bukkanhatnak föl eddig ismeretlen vagy újszerű mozzanatok, hiszen 
a politikai prognosztikában a jövő lehetséges fejleményei továbbra is múltbéli, 
antik vagy bibliai példák ismétlődései lehettek. A 18. században azonban a törté-
nelem „kollektív gyűjtőfogalmának" megjelenésével a megelőzően példázatos tör-
ténetek sokaságaként értett históriák helyét az önmagáért való, egyszeri folyamat-
ként értett történelem foglalta el, amely immár nem lehetett példaszerű. A haladás 
világi elvének a térnyerésével a történelem már nem pusztán a múlt eseményei-
ről szóló beszámolókat jelentette, hanem a jövő felé mutató, megtervezett társa-
dalmi és politikai cselekvés fogalmával került rokonságba. Az új (mint valami az 
eddigieknél jobb) innentől nem pusztán elképzelhetővé vagy lehetségessé vált, de 
egyenesen az emberi tevékenységek ösztönzőjévé lett, illetve azok hatékonyságát 
jelölte. A francia forradalom ugyanakkor a már megtörtént és a még eljövendő e 
viszonylag stabil, a természeti rendhez kötődő szerkezetének beomlását hozta 
magával, vagyis a múlt és a jövő közti folytonosság megszakadását. A tapasztala-
tok ismétlődhetőségének hite, amelyen a történelmet az élet tanítómesterének 
tekintő felfogás nyugodott, átadta a helyét annak a benyomásnak, hogy az idő 
végletes felgyorsulásával a jövő elszabadult. A múlt innentől már nem világította 
meg a jövőt, s a lehetséges jövő pragmatikus prognózisait a radikálisan újfajta jö-
vők iránti, hosszú távú várakozás írta felül. A történelem (a Gondviselés helyére 
lépve) ugyanakkor éppen ezért vált felső hatalommá, amelyben terv szerint moz-
dul és kapcsolódik egymásba minden mozzanat. Immár nem példákat, hanem 
szabályokat nyújtván tartva ítéletet a világ felett, a történelem a maga hatalmának 
kifejeződése, a korszellem révén szorít engedelmességre. Ezért lehetett az emberi 
cselekvés és felelősségvállalás hivatkozási alapjává. Az emberrel szemben „túlerő-
ben" lévő történelem ugyanakkor egyszersmind alakíthatóvá is vált, hiszen a fel-
gyorsult időben a radikálisan ismeretlenre nyíló jövő kifejezetten tervezésre, sőt 
befolyásolásra szorul. Amennyiben a jelen immár nem tapasztalható jelenként, 
hanem mindig „tova szökik" a tapasztalhatatlanná váló jövőbe, úgy csak történet-

11 Paul RICOEI R: Time and narrative. Transl. Kathleen MACLAUGHLIN-David PELLAUER. T h e University 
of Chicago Press, Ch icago-London , 1984. Vol. I. 5-30 . 

12 Kari LÖWNN: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. Ford. BOROS Gábor 
é s M I K L Ó S l i t m á s . A t l a n t i s z , B p . , 1 9 9 6 . 4 4 . 
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filozófiai módon, vagyis az egy-egy nemzedék horizontját meghaladó, hosszú tá-
vú prognózisok formájában lehet a nyomába eredni. A 19. században mind a he-
geliánus, mind a pozitivista történetfilozófiák ezért számoltak azzal, hogy a múlt 
alapvetően meghaladottá válván, többé már nem orientálja a jelent, sőt, immár 
az ember által teremtett jövőtől várhatni nem csupán a múlt megvilágítását, ha-
nem a cselekvés mikéntjére vonatkozó útmutatást is.13 

Sajátos módon még azok a gesztusok is ennek a beállítódásnak az erejét jelez-
ték, amelyek elhatárolódtak a jövőbeli előrejelzésétől. Jakob Burckhardt szerint, 
míg az antikvitás a jövőt mindig eredendően megjósoltnak tekintette, addig a mo-
dern időkben a jövő előrelátása „a megismerésnek vágyainkból, reményeinkből 
és félelmeinkből fakadó tévelygése" okán nemcsak valószínűtlen, hanem egyenesen 
elkerülendő, hiszen „óhatatlanul minden akarás és törekvés zűrzavarához vezet-
ne".14 Ám annak ellenére, hogy szemében „az előre ismert jövő képtelenségnek" 
számított, megvoltak a maga lesújtó jóslatai az európai civilizáció sorsáról. Con-
dorcet-től és Hegeltől Tbcqueville-ig és Marxig, Spenglertől Toynbee-ig és Fukuya-
máig szinte mindegyik történetfilozófusra jellemző, hogy a próféta beszédhely-
zetéhez folyamodik, ha nem mindegyikük kísérelte is meg kidolgozni az „előre 
jósló" vagy „a priori történetírás" elvi lehetőségeit, mint tette Kant A fakultások 
vitájának egy szakaszában.15 

A „hátrafelé néző próféta" beállítódása, amelyre Friedrich Schlegeltől Walter 
Benjaminig számosan utaltak, ugyanakkor a történész szemléletétől sem állt tá-
vol. Ennek kapcsán módszertani beidegződésekkel is számot kell vetni. Elsőként 
azzal, hogy a történetírás vajon pusztán állító kijelentésekből tevődhetik-e össze. 
Roland Barthes a történetírás elmarasztalásának szánta azt a megállapítást, mi-
szerint a történelmi diskurzus „általánosan állító és megállapító", s más modali-
tások „csak nagyon ritkán és rendkívül excentrikus módon" juthatnak benne sze-
rephez.16 Nehezen volna cáfolható ugyanakkor, hogy a „valójában történteknek" 
a (legnagyobb hatással Leopold Ranke és a német historizmus által előirányzott) 
narratív konfigurációja elválaszthatatlan a lehetséges történések vagy a „lehetsé-
ges történelmek" körvonalazásától vagy odaértésétől. A história „diskurzusai" 
(rejtett vagy nyílt módon) nem csupán azzal foglalkoznak, ami megtörtént, hi-
szen az, ami volt, annyiban jeleníthető meg, amennyiben a történész gondol vala-
mit arról is, hogy mi lehetett volna, vagy minek kellett volna lennieM Történetének 

1 3 A bekezdésben foglaltakat lásd Reinhart KOSELLECK: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. 1 7-40 . , 
5 1 - 7 0 . 

1 4 Jakob BURCKHARDT: Világtörténelmi elmélkedések. Bevezetés a történelem tanulmányozásába. Ford. BÁTHORI 
Csaba és HIDAS Zoltán. Atlantisz, Bp., 2001. 39. 

15 Immanuel KANT A fakultások vitája három szakaszban. Ford. MEST ERHÁZI Miklós. In uő: Történetfilozófiai 
írások. Ictus, Bp., 1997. 415-432. 

1 6 Roland BARTHES: A történelem diskurzusa. Ford. SZABÓ Piroska. In KISANTAL Tamás (szerk.): Tudomány 
és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. THarmat tan-Atel ier , Bp., 2003. 93. 

1 7 Arra nézve, hogy a kijelentő mód n e m az egyetlen tör ténet í rói modali tás, szemléletes pé ldákkal 
szolgál Dávidházi Péter egy tanulmánya, amely a feltételes mód irodalomtörténészi használatával fog-
lalkozott, mégpedig a nemzeti eposz megszületése iránti, Csokonai emlékezetének, meg n e m való-
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valahai szereplőivel szemben a történész óhatatlanul „látja, hogy mi készül", ám 
nem változtathat az események menetén: alakját ezért jellemzi bizonyos „átkos 
látnoki képesség".18 

Mindezzel szemben az is fölvethető, hogy valamely tett vagy esemény követ-
kezményeinek, utóéletének az ismerete mennyiben érvényes módja a történelmi 
analízisnek, illetve a jelentés és a jelentőség efféle összekapcsolása a magyarázat 
előnyére vagy hátrányára válik-e. Lehetséges amellett érvelni, hogy amennyiben 
meg kívánunk érteni egy cselekedetet vagy egy szöveget, akkor el kell vágni a ma-
ga (hatástörténeti) jövőjétől - vagyis az egykori kontextusok megértéséhez ép-
penséggel el kell tekinteni az utóbb „győztesnek" bizonyuló jövő ismeretétől.19 

Nebezen volna cáfolható azonban, hogy az egykori tettek, vélekedések, esemé-
nyek maguk is rendelkeztek prognosztikus perspektívával. Ha ezeket összevetjük 
az események valóságos lefolyásával, vagy legalábbis annak utólagos interpretá-
cióival, akkor könnyen arra juthatunk, hogy valamely jövő „győzelme" a legkevés-
bé sem örök időkre szól. Ugyanazon időszaknak vagy eseménynek az egyes jövők 
történetében igencsak változó „győztesei" lehetnek, átformálva magukat a kiin-
duló események mibenlétét és jelentőségét, vagy másokat helyezve előtérbe. Ebben 
a tekintetben irányulhat a kutatás a valahai je lenek „időközben elmúlt egykori jö-
vőjére", illetőleg jövőire.20 

A valahai tettek, vélekedések, események rekonstrukciójához ezeknek az intencio-
nált jövőperspektíváknak a felvázolása is odatartozik, akár a racionális tervezésen 
alapultak (mint a politikai prognózis esetében), akár irracionális mozzanatokhoz 
kapcsolódtak, mint a félelem, a vágy, a sejtelem esetében. Ezek tekintetbevételé-
vel éppenséggel nem olyan leírást adunk, amely „nem lehetett volna elgondol-
ható a cselekvő szántára",21 hanem annak lényegi mozzanatát ragadjuk meg, 
ahogy adott cselekvő a maga cselekvését elgondolta. Hogy egy-egy társadalmi ré-
teg „miként tagolja a történelmi időt", az a maga jövőképétől, illetve a maga 
„utópiájától" függ, s az utópia és a „történelmi korérzékelés" viszonya, mint vala-
mely tudat „legbelső struktúrája" úgy tehető világossá, ha „a korról alkotott képét 
reményei, vágyai és értelmi céljai felől értelmezzük. Hiszen nemcsak a jövőbeli 
eseménysort, de a múltat is értelmi céljaiból és várakozásaiból kiindulva tagol-
ja".22 A valahai rekonstrukciójának ez annyiban része, amennyiben „egy emberi 

suit alkotói terveinek kezelésén begyakorolt, évszázados várakozás tükrében. Vö. DÁVIDHÁZI Péter: 
Csokonai és az irodalomtörténet feltételessége. In HERMANN Zoltán (szerk.): „S végre mivé leszel?" Tanulmá-
nyok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenár iuma alkalmából. Ráció, Bp., 2007. 11-36. 

18 Linda ORK: Iintimate Images: Subjectivity and History - Stael, Michelet and Tocqueville. In A New Philosophy 
of History. F.d. Frank ANKF.RSCHMIT, Hans KELLNER. Reaktion Books, London , 1995. 103. 

1 9 TAKÁTS József: Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett. In uő: Ismerős idegen terep. Irodalomelméleti ta-
nulmányok és bírálatok. Kijárat, Bp., 2007. 82. 

2 0 Vö. Reinhart KOSELLECK: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája.12. 
2 1 Amint azt Takáts József Quent in Skinner nyomán kifogásolja: TAKÁTS József: Nyolc érv az elsődleges 

kontextus mellett. 81. 
2 2 MANNHEIM Károly: Ideológia és utópia. Ford. MEZEI I. György, Atlantisz, Bp., 1996. 239-240. 
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helyzet csak azáltal jellemezhető, ha számba vesszük a benne résztvevők rá vonat-
kozó elképzeléseit is", amelyekhez a jövőről alkotottak is hozzátartoznak - vagyis 
a jövőprojekciók vizsgálatakor éppen annak a vonatkozási rendszernek a mé-
lyebb feltárásáról van szó így, amelyből a valahai aktor a maga „cselekvéséhez 
szükséges tájékozódást végső soron levezette".23 

Az utólagos előrelátás gyakorlata a történetírás módszertanát sem hagyta, hagyhat-
ta érintetlenül, még akkor sem, ha ez voltaképp a historista módszertan történeti 
érzékre vonatkozó követelményeinek a megszegését jelentette. Az efféle „vissza-
menőleges prognózisok" ugyanakkor, amint Eric Hobsbawn felhívja rá a figyel-
met, a maguk fonák jólértesültsége révén szolgálhatnak modellül valóságos idejű 
előrejelzésekhez, éppen a valahai kortársi prognózisoknak az utólagos tudáshoz 
mért elemzésével.24 A fordított irányú előrejelzés kontrafaktuális („tényellenes") 
vagy hipotetikus történetíráshoz vezethet, amely a valahai események meg nem 
valósult, bár lehetséges lefolyását vizsgálva nyújthat általánosítható analógiákat, 
akár a történeti kutatás, akár a politikai cselekvés számára. A megtörténhető, de 
elmaradt szcenáriók elemzése kapcsán a végül megvalósult kifejletet illető törté-
neti-politikai felelősség megállapítására (vagy viszonylagosítására) is lehetőség nyí-
lik, jóllehet tagadhatatlan, hogy ennek mikéntjében a történész aktuális politikai 
elkötelezettsége is szerepet játszik.25 Mindezt könnyen lehet merőben ideologikus-
nak bélyegezni, ám aligha kiiktatható a történeti megértésből. Jelentősége a ma-
gunk kutatására nézve is világos lehet, hiszen a felelősség kérdése, illetve a „mi 
lett volna, ha" szempontja nemcsak korszakunk politikatörténeti feldolgozásait, 
de a kortársak egyidejű reflexióit is átszövi. 

A jövőre irányultság értelemteremtő szerepe elsősorban a történelembölcselet 
eszkatologikus-hermeneutizáló hagyományán belül számít eminens összefüggés-
nek. Hiszen ennek jegyében „a történelemmel való egzisztenciális találkozás" al-
kalmaival a jelenségek ahhoz „a jövőhöz való viszonyukban" jeleníthetőek meg, 
„amelynek számára jelentőséggel bírnak".26 Innen nézve a valamely esemény és 
annak jövője közt tételezett értelem-összefüggés azon teológiai gyökerű meggyő-
ződésen alapul, miszerint a történelem vége hozza el a megértés végérvényessé-
gét. A jövőirányultság feltáró-megnyilvánító jelentősége ugyanakkor nem pusz-
tán a szekularizálódó üdvtörténeti felfogásból előálló történetfilozófia öröksége. 
Hasonló beállítódás érvényesült a logikai pozitivizmus tudományfilozófiájában is. 
Ebben a gondolatkörben a magyarázat és az előrejelzés logikai struktúrájának azo-
nosítása a természet- és humán tudományok módszertanának egyeztetését céloz-

2 3 I. m. 54., 57. 
2 4 Eric HOBSBAWN: Pillantás előre: a történelem és a jövő. In uő: A történelemről, a történetírásról. Ford. 

GÖBÖLYÖS Magdolna és PÁLVÖLCYI Lídia. Napvilág Kiadó, Bp., 2005. 49 -68 . 
2 5 Hobsbawn példája Oroszország lehetséges jövőiról 1917-ben szemlátomást arra szolgál, hogy a ne-

ves marxista történész a bolsevik állam létrejöttét mint a legkisebb rosszat, vagyis a lehetőségekhez 
képest üdvös fejleményt értelmezze: Francois HARTOG: A történetiség rendjei. Prezentizmus és időtapasz-
talat. 57-61 . 

2 6 Rudolf BULTMANN: Történelem és eszkatológia. Ford. BÁNKI Dezső. Atlantisz, Bp., 1994. 131-132. 
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ta. Azt az összefüggést, miszerint a magyarázat esetében a végső esemény ismert 
és annak okait keressük, az előrejelzés esetében pedig az előzetes feltételek ismer-
tek és e feltételek kimenetelére vagyunk kíváncsiak, a Popper-Hempel-törvény-
ként ismeretes feltevés terjesztette ki a történeti vizsgálódásokra. Ez a történeti 
magyarázat modelljét arra alapozta, hogy adott esemény sohasem véletlenszerű, 
s így voltaképp meglepő sem lehet, hanem a törvényszerűségek felismerésére 
alapuló racionális megelőlegezés alapján várható.27 Eszerint az előrejelzések va-
lójában megmagyarázni igyekeznek bizonyos egyidejű eseményeket, hiszen a ma-
gyarázat akkor teljes, ha egyszersmind előrejelzéssé alakítják. 

Arra a feltevésre vonatkozó kritikájában, miszerint a történelem gazdasági, 
társadalmi vagy lélektani törvényszerűségeinek ismeretében a még meg nem tör-
téntjelenségek is levezethetők, vagy akár az emberiség jövője is megelőlegezhető 
eddigi történelme alapján, Arthur С. Danto azt kifogásolja, hogy a történetfilo-
zófia nem pusztán állításokat, hanem történeti állításokat tesz ajövőről. Amit Danto 
átfogóan „szubsztantív" (vagyis nem „analitikus") történetfilozófiának nevez, a 
történelmi idő egészéről kísérel meg számot adni, s a történetfilozófus, azelőtt 
igyekezvén megírni valamely történetet, mielőtt megtörtént volna, a jövőbeli ese-
mények előzetes magyarázatául a múlt esetében használatos kauzális mintázato-
kat (folytatás, ismétlés, beteljesítés) vetít ki az eljövendőbe, holott valójában már 
a múltat is a jövő hipotetikus célképzeteire alapozva közelíti meg.28 Bírálata mel-
lett ugyanakkor Danto sem tekint el valamely esemény jövőjének relevanciájától, 
hiszen a történeti magyarázat általa adott, narratív mondatokra vonatkozó modell-
je szerint akkor foglalhatunk érvényes módon történetbe egy eseményt, ha tud-
juk, hogy milyen későbbi eseményekhez kötődik, ám ezek relevanciája a koráb-
biakjelentésére és jelentőségére nézve csak a már bekövetkezett, tapasztalhatóvá 
lett jövők esetében felismerhető. Mikor és miként lehetünk ugyanakkor bizonyosak 
abban, hogy melyik lesz is az a köztes, magyarázó érvényű esemény (explanans), 
amelyre a korábbi és a későbbi esemény összefüggése (explanandum) vonatkoz-
tatható?29 Nem lehetséges végső leírás, mivel a jövő változásainak fényében új és 
új múltbeli explanansokra vetődbet fény, s ezek rendre átírhatják a korábbi és a 
későbbi összefüggését. 

Az analitikus megközelítéshez képest, amely szerint a még be nem következett 
bevonásától a maga megalapozhatatlansága miatt tartózkodni kell, a fenomenoló-
gia a jövőt kifejezetten konstitutív mozzanattá tette. Edmund Husserl fogalmai-
val élve, a tudat a jelent csak a múlt retenciójaként (megőrződéseként) és a jövő 
protenciójaként (előrevetítéseként) képes megragadni. A mindenkori most „felfa-
kadási pontjához" tartozó benyomásoknak az elsődleges emlékezetben való reten-
cionális módosulása, illetve a következő észlelési fázisra vonatkozó protencionális 

2 7 Magyarázat és előrejelzés egybeeséséről: Carl G. HEMPEL: Aspects of Scientific Explanation. 1'he Free 
Press-Collier-MacMillan, New York-London, 1965. 234-235. 

2 8 Arthur C. DANTO: Analytical Philosophy of History. Cambridge UR Cambridge, 1965. 1-16. 
2 9 1. m. 233-256. 
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várakozás nélkül ugyanis egy tárgy egymást követő pillanatokban adódó megje-
lenéseit nem is láthatnánk egyazon tárgynak. Husserl nevezetes példája a hangsor 
dallamként való felfogásáról arra világít rá, hogy a jelent retenciók és protenciók 
folyamatosan módosuló szerkezete környezi: a „mintegy most hallott hang felfo-
gásával összeolvad a mintegy éppen most hallott hangokra való elsődleges emlé-
kezet és a hátralevők elvárása".30 Ennek a jelentősége abban áll, hogy a tudat a 
maga egységét szintén a protenciók és retenciók sorozata révén, azok „időudva-
rában" alkotja meg. 

A magunk kutatása, vagyis a valahai politikai és irodalmi jövő-projekciók histo-
rikumának vonatkozásában még lényegesebb, hogy Husserl szemében a proten-
ciók a másodlagos vagy felidéző emlékezet működésében is szerepet játszanak. Még-
pedig azért, mert a visszaemlékezés ugyan „nem elvárás, mégis van egy jövőre, 
mégpedig az emlékezettben újra felidézett [dolog] jövőjére irányuló horizontja", 
amely a felidézés során „újra megnyílik, eleven és gazdag lesz", s új, „az emléke-
zetben felidézett eseményekkel töltődik".31 Mivel az „elvárásszemlélet" ilyenformán 
voltaképp „kifordított emlékezésszemlélet", ezért lehet „ugyanolyan eredeti és sa-
játságos, mint a múltra vonatkozó szemlélet".32 Ennélfogva a történeti prognózisok-
ban megelőlegezett vagy a politikai diagnózisokban odaértett jövő sem pusztán 
„fantazma", hiszen még „az önkényesen elképzelt jövő" iránt is támasztható az a 
követelmény, hogy (amennyiben meggyőzőnek kívánjuk elgondolni vagy elfo-
gadtatni) az „objektív időn belüli szakaszként álljon fenn".33 Ebben a tekintetben 
képviselhet határfogalmat Husserl számára a prófétai tudat. Elemzése szerint elvi-
leg elgondolható olyasféle tudat, amelynek „az elvárt, a valóságossá váló minden 
jellemzője a szeme előtt lebeg", hasonlóan ahhoz, mint amikor pontos tervvel 
rendelkezünk valamire nézve, s ebben „a tervezettet szemléletileg elképzelve, azt 
úgyszólván hús-vér jövőbeli valóságában vesszük", jóllehet, mint azt az elemzés 
sugallja, a prófétai tudat általában pusztán elgondolja önmagát ilyenként. A pró-
fétai beállítódás ideologikus jellegére tett utalásként is értékelhetjük Husserl 
meglátását, miszerint még ha „idealiter" lehetséges is volna, bogy a várakozás „a 
legkisebb összetevőkig világos lenne", ám mivel „a jövő szemléleti anticipációjá-
ban" az elemek többsége mindig olyannak bizonyul, amely „másként is lehetne", 
ezért a várakozás maga eredendően „nyitottságként jellemezhető".34 

Számos tekintetben az időtudat husserli elemzésében gyökeredzett a lét időisé-
gének mint a végesség tapasztalatát adó jövőhöz való előreszaladásnak heideggeri 
fenomenológiája. A Lét és idő lapjain az önmagát tulajdonképpeni módon a sajál 
halál-felé-való-létében megértő jelenvalólét ebben az „előlegezésben" válik saját-
lagosan „eljövendővé".35 Az egzisztenciális analitika mellett a műnek az időbeliség 

3 0 Edmund HUSSERL: Előadások az időről. Ford. SA]Ő Sándor és ULLMANN Tamás. Atlantisz, Bp., 2002. 48. 
3 1 I . M . 6 6 - 6 7 . 
3 2 I . M . 7 1 . 
3 3 I . M . 8 5 . 
3 4 I . M . 7 0 . 
3 5 Martin HEIDEGGER: Lét és idő. Ford. VAJDA Mihály et al. Gondolat , Bp., 1989. 536. 
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és történetiség viszonyáról szóló felismerései szolgálhatnak vezérfonalul a magunk 
kutatása számára. Hiszen a történeti és politikai gondolkodás alapjait azért is ke-
reshetjük a jövőről alkotott felfogás változó formáiban, mivel a lét időbeliségét 
nem a történelemben való benne-állása szolgáltatja, hanem azért lehetséges tör-
ténetiség egyáltalán, mert e lét a maga alapjában időbeli. Heidegger elemzésé-
ben a történelem súlypontja ezért nem a múlt vagy a jelen, vagy a kettő valamely 
összefüggése lesz, hanem a jövőből származó történés. Maga ez a „jövőbe ágazás" 
adhatja egyáltalán a múlt jelentőségét a történelemben, jóllehet nem az (akár 
történetfilozófiai igényű) megjósolhatóság értelmében, hanem amennyiben a jövőre 
vonatkozás mutatja meg a jelenvalólét végességét a maga történetiségének, mint 
sorsnak az alapjaként.36 

Heidegger történetiség-kritikája annál inkább lehet az 1820 és 1920 közti tör-
téneti-politikai értelmezési események elemzésébe vágó mozzanat, amennyiben 
pontosan annak a historizmusnak a „valós történetiségtől", mint mondja, elidege-
nítő gyakorlatára irányult, amely a vizsgálandó korszak észjárását idehaza is 
nagyban meghatározta. Félrevezető volna ugyanakkor elfeledkezni arról, hogy az 
általa adott értelemben nem arról a mindennapi nyelvben használatos „jövőről" 
van szó, amelyik úgyszólván „egyszer majd lesz", de még nincs, hanem a jelenvaló-
lét önmagához való eljövetelének egzisztenciális vonatkozásáról. Ezt a magunk kér-
déseit illetően nyilván csak korlátozottan érvényesíthetni, hiszen tervezett vizsgá-
lódásainkjobbára pontosan abban a körben mozognak majd, amelyet Heidegger 
a „vulgáris" időfogalom (az időbeniség) alkalmazásában marasztalt el. Nem azt ke-
ressük majd, hogy korszakunk irodalmi, politikai vagy történeti szövegei mennyi-
ben mutatják annak sajátosságait, hogy (Heideggerrel szólva) az ember saját el-
múlásához előrefutván túllép a mindennapi időn, hogy ebben az előrefutásban és 
visszajövetelben saját sorsává váljék. Sőt, számunkra pontosan az általa „vulgáris-
nak" ítélt időfelfogás és jövőképzet működése lesz a mérvadó.37 Ezért lesznek fel-
használhatók valamiként az inautenticitás olyan formáira vonatkozó elemzései is, 
mint a történeti megértés mindenkori, könnyű kézzel kivitelezett aktualizálásai, 
vagy az egyre újdonságokra váró „akárki" alakja, aki beleveszvén a ma „megje -
lenítésébe", a múltat, úgymond, „a jelenből érti meg". Másrészt a vizsgálandó 
szövegek és gyakorlatok jórészében pontosan a „gondozó számolás és tervezés" 
értelmében vett jövő-projekciókkal számolhatni, amelynek legfőbb érdekeltségei 
éppen a „majd meg kell csinálni", a „mielőtt elintézzük", a „most pótolni azt, ami 
akkor elmaradt" mozzanatai voltak.38 A „majd-ha", az „akkor-amikor", a „most-hogy" 
struktúrái világosan kirajzolódnak a szabadságharc, a kiegyezés, a millennium és 
Trianon tapasztalatának politikai és történeti tudatában. 

Heideggernek a jövő egzisztenciális vagy megértésbeli elsőbbségéről vallott 
nézeteiben könnyen észrevehetni Husserl intencionalitás-fogalmának az ösztön-

3 6 I. m. 600-643 . 
3 7 Amennyiben, Mannheimmel szólva, n e m az általában vett, hanem „a társadalmi lét konkrét törté-

nelmi alakját" vizsgáljuk. MANNHEIM Károly: Ideológia és utópia. 223. 
3 8 Martin HEIDEGGER: Lét és idő. 643-676 . 



A jövőről való beszéd bölcseleti kereteiről 1 2 3 

zését.39 Husserl okfejtéseinek gondolkodástörténeti termékenységét jelzi, hogy ér-
vényesíthetőnek bizonyultak még a történelemelmélet 1970-80-as évekbeli „nyel-
vi fordulata" idején is. Ekkor (többek közt Louis О. Mink vagy Hayden White 
munkái nyomán) azok az elgondolások nyertek teret, melyek szerint a történész 
az adatok „káoszába" a történetformájú cselekményesítésnek elsősorban az iro-
dalomból kölcsönzött alakzataival visz narratív rendet, olyan képzeletbeli formát 
helyezve rá az eseményekre, amellyel azok maguk nem rendelkeztek. David Carr 
ezzel szemben Husserl alapján érvelt amellett, hogy a narratív struktúra nem kül-
sődleges, hanem a (történeti) tapasztalat eredendő szerkezetét alkotja. Carr a 
(történeti) elbeszélésben nem hozzáadott esztétikai invenciót lát, hanem az elme 
működését, aminél fogva a mindennemű történeti reprezentációkban nem a ko-
herencia iránti vágy utólagos beteljesítéséről van szó, hanem a mindennapi ta-
pasztalat és cselekvés eredendő narrativitásának kiterjesztéséről. Hiszen a tudat 
nem „áll ki" az időből, a tapasztalat maga is esemény, s az eseménynek már min-
dig van időbeli kiterjedése, kezdete és vége, vagyis a protenciók és retenciók met-
szetében már eleve konfigurációként adódik. Mivel a történetmondás jellegzetes-
ségei eredendően strukturálják az idő hétköznapi tapasztalatát, ezért az emberi 
események nem lehetnek - mint White szerint - „puszta szekvenciák", amelyek-
nek fikció révén adunk utólagos szervezettséget.40 

Carr a megértés jövőszerűségére és az új tapasztalatának a mikéntjére nézve 
azt hangsúlyozza, hogy amennyiben egy történés meglepetésként ér, akkor a múlt 
jelentése is megváltozik, mivel a korábbiak is más összefüggés-egész részeivé lesz-
nek. Husserl példájánál maradva, ha egy dallam hallgatásakor más hang követ-
kezik, mint amit protencióink alapján vártunk, akkor egyszerre visszamenőleg 
mássá lesz maga a dallam is, amit eddig hallgattunk. Abból, hogy az időbeli ta-
pasztalat konfigurációjában a je len és a múlt egyaránt a jövő függvénye, a cselek-
vés adott elmélete is következik. A tett eszerint nem a dallamhoz, hanem a dal-
lam időbeli tapasztalatához hasonlatos, s a cselekvések esetében a protenció a tett 
hatásának megfeleltethető. Nem pusztán várakozásról van szó, mint a tapasztalat 
esetében, hanem véghezvitelről. Amit csinálok, tulajdonképpen nem más, mint 
maga a hatás, mivel végrehajtani egy cselekedetet annyi tesz, mint a „végére ér-
ni". S ebben a végrehajtásban betölteni valamiként a tett esetlegességéből fakadó 
strukturális hiányt, feloldani a következmény „felfüggesztését" - vagyis nemcsak 
időbeli, hanem gyakorlati relevanciával is áthidalni a szándékolt és a valós ered-
mény távolságát. Az időbeliség konfigurációi, úgymint a kezdet, a közép és a zár-
lat, a szándék és az eredmény, a probléma és annak megoldása vagy a megoldás 
meghiúsulása (vagyis a történetszerűség jegyei), eredendően ott vannak tehát a 
cselekvésben, s ilyenként részei a cselekvő nézőpontjának is.41 Mindebből az kö-

3 9 Vö. FEHÉR M. István: Martin Heidegger. Egy XX. századi gondolkodó életútja. Göncöl Kiadó, Bp., 1992.2 

183. 
4 0 David CARR: Time, Narrative, History. Indiana University Press, Bloomington, 1986. 9 - 2 6 . 
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vetkezik, hogy a megvalósítás vagy a tervezés voltaképpen azért folytatott harc, 
hogy cselekvéseink révén betöltsük a történetmondó szerepét. S mivel ez a sze-
rep konstituálja magát a cselekvést, ezért eredendően számolunk e történet „kö-
zönségével" is. Ebben rejlik a tapasztalat és a cselekvés eredendő narrativitásának 
személyközi, illetve társadalmi kiterjesztésének lehetősége, amellyel egyszerre le-
szünk cselekvők, elbeszélők és nézők.42 S mivel ilyenformán nem csupán a tettei-
mért, hanem azért a történetért is felelős vagyok, amelybe eleve bevonódva találom 
magam, ezért annak koherenciája sem pusztán kognitív vagy esztétikai funkció, 
hanem olyan valami, amelynek fenntartása aktivitást igényel.43 Mindez kiter-
jeszthető a csoporttudatokra, azok eredet- vagy célelbeszéléseire is, mondván, 
azokat szintén a folyamatos cselekedetek és tapasztalatok mint közös elbeszélések 
teszik.44 Carr okfejtéseinek a relevanciája a magunk kutatására nézve abban áll-
hat, hogy amennyiben a tárgyul veendő események a maguk ágensei számára 
már önmagukban történetformában adódtak, illetve hajtódtak végre, akkor a kez-
det, közép és vég narratív rendjében intencionált módon tartalmazták a maguk 
lehetséges vagy vágyott jövőjét is. A tapasztalat és a cselekvés eredendő narrativi-
tásának közösségi kiterjesztését tekinthetjük az egyes történeti, politikai vagy iro-
dalmi jövő-projekciók lehetőségi feltételeként. 

A fentiekhez sok tekintetben hasonlóan, szintén az időtudat husserli leírását 
igyekszik a „narratív identitás" elgondolásaihoz közelítve dinamizálni Ullmann 
Tamás egy tanulmánya.45 Elemzése a magunk érdeklődésére nézve a jövőre vo-
natkozó időtudat szemléletes tipologizálása okán lehet megfontolandó. Az újdonság 
mibenlétéről számot adva, annak három móduszát különbözteti meg. Elsőként a 
mindenkori szemléleti elvárásokban nem anticipálható érzéki benyomások várat-
lanságát, majd az elvárásainkat cáfoló újdonságot említi, mint amellyel az antici-
pált lehetőségekhez képest valami más valósul meg. Harmadrészt pedig a nem 
egyszerűen meglepetéssel szolgáló, hanem a lehetőségek „komposszibilis rendjé-
nek" egészét felborító újdonságról szól, vagyis annak az újnak a tapasztalatáról, 
amely magát azt a beállítódást söpri el, amellyel addig egyáltalán képesek vol-
tunk valamiként elgondolni a jövőt.46 A jövő mineműsége eszerint a tapasztalat 
és az idő dinamizmusának megfelelően önmagában is dinamikus szubjektivitás 
megalapozásában áll. A háromféle újdonságnak ugyanis a tudat három formája 
feleltethető meg: az „azonosság a különbségben" sémájára épülő transzcendentális ego, 
az önmagát a változások közepette újra-elbeszélő szubjektum narratív identitása, 
végül az ugrásszerű változásokat átélő, önazonosságának alapvető megrendülését 
tapasztaló traumatikus szubjektum.4'1 Könnyen belátható, hog)' a legutóbbi éppen 

4 2 I. m. 60-64. , 70-71. 
4 3 I. m. 93. 
4 4 1. го. 117-164.. 169-170. 
4 5 U L L M A N N rámás: Az idő mint a szubjektivitás alapja és horizontja. In B O R O S Gábor, U L L M A N N Tamás, 

FÁBRI György (szerk.): A szubjektum problémája. Kortárs fenomenológiai tanulmányok. Tudástársadalom 
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azon történeti-politikai csomópontok tapasztalat- és cselekvésszerkezetének a le-
írásához szolgáltathat fogalmi eszközöket, amelyeket kutatásunk előterébe állítunk. 

A legtöbb ösztönzést ugyanakkor minden bizonnyal Kosellecknek a sajátlago-
san történeti időt a múlt és a jövő, vagy antropológiai léptékben a tapasztalat és a 
várakozás közti különbségben megragadó elemzéseiben találhatjuk, amelyek sok 
tekintetben maguk is a hermeneutikai iskola fenomenológiai hagyományára tá-
maszkodnak. A tapasztalat és a várakozás, másként az emlékezet és a remény, egy-
szerre a lehetséges történelmek lehetőségi feltételei, illetve egyúttal a történelem 
„megismerésének is feltételei", amennyiben egyszerre „mutatják ki" és „teremtik 
meg" a történeti időt, vagyis az egykori, a mai és a holnapi összefüggését. Empi-
rikus kutatások vezérfonalául pedig azért szolgálhatnak, mivel eseti egyediségek-
kel feltöltődve a társadalmi és politikai összefüggésekben kivitelezett konkrét cse-
lekvéseknek is alapjául szolgálnak. A tapasztalat, mint Koselleck kifejti, térbeli 
szerkezetű, ennélfogva benne a megelőzők rétegzettsége egyidejűleg szemlélhe-
tő, s nemcsak a magunk, hanem mások tapasztalatai is, amennyiben azok nem-
zedékek és intézmények közvetítésében megőrződtek. A várakozás, amely szintén 
a mában zajlik, s amely a maga horizont jellegéből adódóan mindig meghalad-
ható marad, azt veszi célba, ami még nem tapasztalható, de következtetéseinkben 
már adódik. A kettő nem levezethető egymásból: míg a tapasztalat mindig „meg-
van" valamiként, addig a várakozás a célok heteronómiája okán szétszóródik az 
idő különböző kiterjedéseiben. Ebben áll a tapasztalat és a várakozás viszonyának 
aporetikussága: téved, aki a múltból vezeti le a jövőt, de az sem jár el helyesen, 
aki a maga várakozásait nem a tapasztalatra alapozza. Ajövő előrejelzésének kény-
szerét és esendőségét adó apóriát, mint Koselleck hozzáteszi, maga az idő oldja 
föl. Mindig több vagy kevesebb történik meg, mint amit az adott feltételek előze-
tesen tartalmaztak - ezek a történések új tapasztalatokhoz vezetnek, amelyek új 
perspektívákat szabadítanak fel, s az új remények visszamenőleg beleszövődnek 
a tapasztalatokba, melyek így maguk is megváltoznak. A prognózist eszerint min-
dig tapasztalatra alapuló diagnózis előzi meg, amely ugyanakkor olyan prognóziso-
kat is felszabadít, amelyek nem származtathatók az előzetes feltételekből: min-
den prognózis egyúttal meg is változtatja a helyzetet, amelyben előállt.48 

Az előrejelzés két típusa, amelyet Koselleck a prófécia és a prognózis alakjában 
ad meg, történeti változatokat is jelöl. Az eszkatológiai jellegű prófécia túllép a 
kiszámíthatón, az (általában apokaliptikus) eseményeket valami már ismert szim-
bólumainak tekinti, s a beteljesülés elmaradása ellenére is mindig megújítható 
marad. Az evilági karakterű prognózis viszont egyfajta kalkuláció, amely a meg-
lepetésre igyekszik felkészülni, s amennyiben hibásnak bizonyul, elveszíti hitelét, 
nem ismételhető meg.49 E kettő változó hierarchiáját és arányait igyekszünk kö-

4 8 Reinhart KOSELLECK: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. 403-406. , 407-412. 
4 9 I. m. 415-416. Az Apokalipszis önmegúj í tó képességéről, a megcáfolódás irrelevanciájáról, a hi-

básnak bizonyult számítás lecseréléséről, egészen mai pékiákig elvezetve: Frank KERMODK: The Sense 
of an Ending. 
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vetni a magunk történeti anyagán is. Ezzel összefüggésben azoknak a lehetséges 
történelmek feltételeit adó előzetes temporális struktúráknak a működését keres-
sük majd, amelyek révén a történeti jövő kérdései így vagy úgy föltehetőek vol-
tak. Ilyen lesz a folyamatok visszafordíthatatlanságának benyomása, az események 
ismételhetőségébe mint a visszatérő konstellációk identikusságába vetett hit, vala-
mint az egyidejútlenségek egyidejűségének, vagyis az idő ugyanabban a kronológiában 
való különböző irányú és ütemű kiterjesztéseinek a felismerése.50 E struktúrák 
prognosztikus vonatkozásai abban állnak, hogy aki a históriát történetek sokasága-
ként képzeli el, annak szemében az események ismételhetősége, aki egységes fo-
lyamatként látja, annak számára pedig a progresszió irányának a felismerhetősége 
teszi lehetővé az előrejelzést. Az egyidejútlenségek egyidejűsége annak számára 
adódhat, aki a környező diskurzustér adott metszetében képes áttekinteni az idő 
különböző irányait és rétegeit. 

A történeti-politikai gondolkodás magyar hagyományaiban és formáiban Szé-
chenyi Istvántól és Kossuth Lajostól Eötvös Józsefen, Szalay Lászlón és Kemény 
Zsigmondon át Asbóth Jánosig és Szekfű Gyuláig előrejelzéseket jellemzően az 
előbbi két szemlélet valamelyikének jegyében vezettek elő, a prognózis szilárd 
alapjául a körültekintő és alapos diagnózist tekintve. Kivételesnek, de nem pél-
da nélkülinek tekinthető ugyanakkor az egyetlen időfolyam helyén az időrétegek 
dinamikájának a felismerése. A közelebbi elemzésre kiválasztott történeti-politi-
kai küszöbhelyzetek esetében lesz különösen élesen megfigyelhető, hogy a vára-
kozásoknak a korábban tapasztaltaktól való, az 1820-as évektől egyre fokozódó 
eloldódásán túl az idő ekkor olyannyira felgyorsul, hogy a kettő különbségét akár 
„napok alatt" kell áthidalni ahhoz, hogy „élni és cselekedni lehessen".51 Leginkább 
ezen csomópontok környékén találkozhatni továbbá az eszkatológikus észjárás 
nyomaival is, mégpedig jellemzően irodalmi formában: hevenyészett példákkal 
élve, a Vörösmartytól Petőfin át Adyig kimutatható prófetikus-látnoki költősze-
repben, a közösség bűnhődésének temporalitásával az ítélőszékként felfogott tör-
ténelem jegyében foglalkozó Hymnushan, a reformáció korának apokaliptikus be-
szédmódjait az aktuális politikai önmegértés eszközévé alakító A rajongók ban, 
vagy a végítélet történetiségét szatirizáló az Új Zrínyiász ban. 

Amikor konkrét szövegelemzésekre kerül a sor, megelőlegezhető, hogy akár a 
politika, akár az irodalom jövőképzeteiről legyen szó, gyakoriak lesznek a formá-
lis vagy szerkezeti redundanciák, illetve a tartalmi önismétlések. Az egyes esz-
mék, illetőleg rögeszmék áthagyományozódásának vizsgálatakor alapvető jelen-
tősége lesz annak szétszálazása, hogy mikor milyen nyelvi forma kinek a tollából 
és kik számára szolgáltatta (vagy nem szolgáltatta) a maga meggyőző erejét és mo-
tiváltságát. Hayden White állítása szerint elvétjük a történeti megértés figuratív 
meghatározottságát, ha adott magyarázatnak argumentumként a logikai konzisz-
tencia, referenciális kijelentésként pedig apredikatív adekváció próbájának kellene 

5 0 Erről A hármasságról: Reinhart K O S E L L E C K : Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. 
51 I. m. 419-427. 



A jövőről való beszéd bölcseleti kereteiről 1 2 7 

pusztán megfelelnie.52 Meglehet, ám a jövőtételezések esetében éppen ezek a 
szempontok a perdöntőek, még retorikai értelemben is, sőt, talán abban a legin-
kább. Hiszen egy-egy prognózis meggyőző erejét éppen a konzisztencia és az 
adekváció benyomása szolgáltatja. Jóllehet a történeti megértés, mint politikai 
diagnózis és történeti prognózis összefüggésbe állítása, szükségszerűen figuratív 
fejlemény, hiszen bármely előrejelzés a fikcióalkotás paradigmatikus esetének szá-
míthat, tekintve, hogy olyan reprezentációt jelöl, amely nem adott világot tükröz. 

Am az összefüggés megfordítása sem képtelenség, vagyis annak felvetése, hogy 
a fikcióalkotás tekinthető a prognózis-állítás alesetének. Ebben a tekintetben a 
nyelv maga működik előrejelzés vagy ígéret formájában, ám nem pusztán azért, 
mert a grammatikai jövő idő része a nyelv ama képességének, hogy túllépjen azon, 
ami aktuálisan fennáll. Ahogy Derrida a múlt előidejűségének fikciójáról szólva 
fejtegeti: az emlékezet a jövőre irányul, mégpedig a múlt olyan „nyomai" men-
tén, amelyek „sosem mutatkoztak a jelenlét formájában és valami módon mindig 
eljövendők maradnak -jövendőből jövők". Az emlékezet „továbbélő rejtjelei", mint 
a gyász, a halál, az örökség, ugyanis túlélik azokat, akik a maguk jelenét benépe-
sítik velük - éppen a jövőnek ezek a nyomai teszik az „emlékezet hatalmát".53 Je -
len kutatás sem törekedhet másra, mint a magyar történeti emlékezet „tovább élő 
rejtjeleinek" a bogarászására azokban az egykori jövők ben, amelyekkel elődeink 
valaha benépesítették a maguk jelenét. 

5 2 Hayden WHITE: Figurái Realism. Studies in the Mimesis Ejfect. The Johns Hopkins UP Baltimore, 
1 9 9 9 . 5 . 

5 3 Jacques DF.RRIDA: Memories Paul de Man számára. Ford. SIMON Vanda. Jószöveg Könyvek, Bp., 
1 9 9 8 . 7 3 - 7 6 . 
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„A RÉSZEK GYŐZELME" 

- JANKOVITS László-ORi.ovszKY Géza (szerk.): A magyar irodalom történetei. 
A kezdetektől 1800-ig. I. kötet. Főszerkesztő SZEGEDY-MASZÁK Mihály. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 703 lap -

Lényeges kérdésekben már nem könnyű újat mondani A magyar irodalom történetei-
ről. 2007 májusa óta folyamatosan jelennek meg kritikák, recenziók, beszélgeté-
sek és interjúk, melyeknek többsége legalább annyira igényes, mint a mű első kö-
tetében közölt tanulmányok legnagyobb része. Ha leszámítjuk azt, hogy egу 
ennyire ambiciózus, és ennyi szerzőt (összesen 134-et) felölelő vállalkozástól méltán 
várhatjuk el, hogy komoly visszhangot váltson ki, akkor a könyvet bizonyos szem-
pontból mindenképpen sikeresnek kell, hogy tekintsük. Gondolatébresztő, pro-
vokatív és „bátor" vállalkozás, mely a magyar irodalomtörténet helyének, irányának 
és céljainak végiggondolására ösztönöz. Szimpatikus, hogy ennyi ember állt egyet-
len mű mögé. És ezzel lényegében a laudáció legfontosabb pontjain túl is vagyunk: 
A magyar irodalom történetei legnagyobb erényének (az általam olvasott első kötet tük-
rében) a közölt tanulmányok magas színvonalát és a provokatív, friss megközelí-
tést látom, bármennyi kérdést és problémát is vet fel az utóbbi. Az írások többsége 
tetszett. Ha ez a könyvsorozat „látlelet" a magyar irodalomtudomány mai állapo-
táról, akkor nyugodtan dőlhetünk hátra: a szakmai színvonal magas, a rendszer-
váltás ebben a szférában tökéletesen lezajlott, a zöld szín ellenére nincs spenót-
szag. Még ha ezek után a kritikai észrevételek listája hosszabbra is fog nyúlni, 
ahhoz nem férhet kétség, hogy Л magyar irodalom történetei első kötete komoly tu-
dományos értéket képvisel. Jankovits László és Orlovszky Géza gondozásában na-
gyon színvonalas tanulmánykötet született, számos, a korai irodalomtörténet 
alapkérdéseit feltáró és összegző tanulmánnyal. 

Célkitűzések 

Az eddigi kritikák kereszttüzében természetesen a mű címe keltette elvárások és 
az előszóban kifejtett célkitűzések álltak. Bár a többes számmal kapcsolatban 
(„történetei") látszólag senkinek sem volt kifogása, ennek megvalósulási formája 
csak keveseket győzött meg. Való igaz, a három könyv történetek helyett egy kép-
mozaikot nyújt, amely nem áll össze, és emellett számtalan hiányosságot, arány-
talanságot, egyenetlenséget tartalmaz. Igaz, nem is kell „összeálljon", hiszen ez 
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már talán a „célelvűség" meglétét feltételezné, amitől a szerkesztők olyannyira 
ódzkodnak, vagyis nem kell összefüggő történetnek lennie, főleg nem üdvtörténet-
nek. Ezzel a legtöbben egyet is értenek, viszont azért az extrém töredezettségért, 
az egyeztetés és közös problémafelvetések hiányáért, a stílusok és megközelítések 
összevisszaságáért, ami a megvalósult műre jellemző, már lényegében senki sem 
lelkesül. „Fejlődésvonalakat", közös szempontú megközelítéseket nemcsak a meg-
haladott modernizmus szemszögéből lehet felvázolni, állítják reményteli hangon 
többen is. (Ugyanakkor kérdéses az is, hogy az így létrehozott mű tényleg nélkü-
löz-e bármiféle közös célelvűséget.1) Hiányzik továbbá a beígért módszertani sok-
színűség (az első kötetből feltétlenül). Párhuzamos történetek és ütköztetett néző-
pontok helyett a szerzők többnyire elbeszélnek egymás mellett. A végletes szerkesztői 
toleranciával tehát szinte senki sem ért egyet, bár talán nem a toleranciával van 
baj (mert például az alacsony színvonalat láthatólag nem tolerálták), hanem a 
szerkesztői koncepció hiányosságaival és a szerkesztői utasítások lazaságával. 
Mégis sok minden átjön: a historicista történet meghaladására irányuló törekvés, 
a kultúrtörténet irányába való (túlságosan óvatos) elmozdulás, valamint „az élet-
rajz és portré száműzetése, a szerző eltemetése, a referencia kiiktatása", amit 
Poszler György szerintem jogosan érez vitathatónak.2 Ezek azonban (kivéve talán 
az életműre és szerzőre való kitételt) nem feltétlen a szerkesztők kezdeményezé-
sére vezethetők vissza. 

A töredezettség, a szövegek közönyös egymásmellettisége, a referenciálatlanság 
azonban csak annyiban jelentenek problémát - állítja Szilágyi Ákos - , amennyiben 
ez a „műfaj" nem illik a létrejött formátumhoz: „Éppen ez a 'negatív rend' vagy 
'pozitív káosz' az, aminek nem lehet, vagy csak nagyon ellentmondásosan lehet 
médiuma a tipografikus szövegkultűrában domináns szerepet játszó könyv mint 
az értelmi 'rendrakás' tipikusan modern formája." Amint a szövegek a megfelelő 
kereszthivatkozásokkal, bővíthetési és egyéb lehetőségekkel egyetemben rákerül-
nek a hálózatra, ezek a problémák megszűnnek - fejti ki Szilágyi. (A villanyspenót 
névre hallgató internetes változat mostanra már kiválóan működik.) A hálózaton 
a tanulmányok végre oda kerültek, ahova ebben a „poszttipografikus" korban tar-
toznak, ahol „a textuális koherenciára épülő kulturális emlékezet összes műfaja 
teljesen új helyzetbe került, beleértve a szépirodalmat és az értelemgondozás, ér-
telemközvetítés olyan műfajait, mint a kritika, az interpretáció vagy éppenséggel 
az irodalomtörténet és az irodalmi művek elméleti reflexiója".3 Összességében talán 
az mondható, hogy nem a fő célkitűzésekben látják a kritikusok az igazi problémát, 
vagyis történet helyett „történetek" írásában, hanem a megvalósulás mikéntjében. 

A cím három szavából a „történetei" kapott a legnagyobb figyelmet; az „irodalom" 
szintén ki lett vesézve (mi is tartozzék bele, mennyire legyen referenciális, stb.), a 

1 BALÁZS I m r e J ó z s e f , BERSZÁN I s t v á n , BÍRÓ A n n a m á r i a , GÁBOR C s i l l a , HORVÁTH A n d o r , KESZEG A n n a , 
ORBÁN Gyöngyi, SELYEM Zsuzsa és T SZABÓ Levente: Mit tud másként? Kerekasztal-beszélgetés A ma-
gyar irodalom történetei munkáról . Korunk 2008. május. 

2 POSZLER György: A többes szám irodalomelmélete. Élet és I rodalom 2007. szeptember 20. 38. szám. 
3 SZILÁGYI Akos marginál iá inak utolsó monda ta : 2000 2007. november - margináliák. 
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legkevesebb figyelmet érdekes módon a „magyar" szó kapta.4 Pedig az első kötet 
tartalomjegyzékét olvasva éppen az volt az első, ami felmerült bennem: hogy miért 
nem „magyarországi". Egyből fennakadt ugyanis a szemem Vizkelety András 
A német írásbeliség és irodalmi műveltség a középkori Magyarországon című összefog-
lalásán, és kíváncsian futottam végig a tartalomjegyzéket, vannak-e a kora újkor-
ra vonatkozóan is hasonló szemléletű írások. Nincsenek. Szó lehetne itt a kö-
vetkezetesség elvéről is: ha a 16. századig tartó magyar irodalom tárgyalásába 
beletartoznak a sok esetben nem magyar anyanyelvű, latinul író szerzők (egyéb-
ként sajnos leginkább csak a század első harmadáig és addig is csak eléggé redu-
kált mennyiségben, míg a középkori latin irodalmi emlékek szinte teljesen kima-
radnak), és a középkor kapcsán helyet kap egy német irodalmi műveltségről 
szóló tanulmány, majd 1588-hoz kötve egy török kölcsönhatásokat kutató munka 
Sudár Balázstól, akkor méltán kérhetjük számon a latin, német, horvát, szlovák 
és román irodalomról (és kölcsönhatásokról) szóló tanulmányokat egészen a 
19-20. századig. Persze nemcsak a következetességről van szó, hanem egy - a re-
formkor óta - időszerű szemléletváltás felvállalásáról is: annak tudatosításáról, 
hogy Magyarország egy soknemzetiségű ország volt. (Igaz, e kérdés kapcsán 
megint csak felmerülhet, hogy a nemzeti irodalom vagy az ország kultúrtörténe-
tét íijuk-e, és hogy lehet-e az egyiket a másik nélkül.) A magyar/magyarországi 
problémája mindenesetre tökéletesen meg lett kerülve. Bár Vitéz (Zrednai) János 
vagy Janus Pannonius (Johannes de Chesmicze) szláv eredete, vagy Zrínyi Miklós 
kettős horvát-magyar tudata viszonylag köztudomású, nem ártott volna legalább 
az esetükben a nemzeti/hungarus tudat kérdésére kitérni. Az ugyan kiderül, hogy 
Miklós testvére Péter (Petar Zrinski) saját fordításában horvát nyelven adja ki Ve-
lencében - Miklós felügyelete mellett, ráadásul a csonka sorok nélkül - a Szigeti 
veszedelmet (470.), vagy hogy Zrínyi történeti forrása egy horvát beszámoló 
(Ferenac í r n k o műve) volt, de ezek az információk legfeljebb az olvasó kíváncsi-
ságának felkeltését szolgálják. Hasonlóképp, Sárdi Margitnak a jól sikerült, a 
gender szempontú történetírás eredményeit is felhasználó A magyar női költészet tör-
ténetének első fejezetét olvasva, legfeljebb az olvasó fejében állhat össze a kép: a női 
szerzők egy jelentős része ugyanabból a felső-magyarországi körből került ki, 
melyben a Petrőczy és Révay család dominált és mindkét család számos szállal kö-
tődött a szlovák írásbeliséghez. Feltűnik például, hogy Révay Erzsébet magyar és 

4 E r re hasonló szellemben egyedül MARGÓCSY István tér ki a második kötet kapcsán egy fé lmondat 
ere jé ig ( I rodalomtör téne t 2008/2.) és HAJDÚ Pé te r Historie mad'arskej literatúry című dolgozatában 
(fordí tot ta Ivana TARANENKOVÁ és GÖRÖZDI J u d i t . Slovenská l i tera túra 55. 2008. 148-158 . ) részlete-
sebben, amely nemsoká ra magyarul is megje len ik t anu lmányköte tében . BOJTÁR E n d r e (2000 2007. 
november ) viszont a latin i rodalom ilyen mér t ékű je lenlé té t is megkérdője lezné , m i n t h o g y latinul 
m á r alig tud valaki. Vagyis szerinte az első kötet arányta lanul nagy, ahhoz képest, hogy „Móricz, 
Nagy Lajos, Karinthy, Tersánszky, Szerb Antal, Szabó István, Szabó Magda stb." alig k a p n a k emlí-
tést. (Hozzátehetnénk Tarr Sándor, Gion N á n d o r és számtalan más fontos író nevét az utóbbi évtize-
dekből , akiknek a tanítása legalább olyan hangsúlyos lehetne a középiskolákban, min t a 16. századi 
latinul í ró szerzőké; jó l l ehe t Л magyar irodalom történetei nem kifejezet ten a középiskolai tanároknak 
í ródot t . A megoldás talán egy negyedik kötet lenne . ) 
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szlovák verseket is írt, és Révay Krisztina lánya, a Rákóczi-szabadságharc végével 
Gdanskba menekülő Zay Anna pedig a latin, olasz vagy német változatok helyett 
csehből fordítja magyarra Pietro Andrea Mattioli Dioszkoridész-féle herbáriumát 
(549.). Itt nyer említést Zrinyi Péter felesége, Frangepán Anna Katalin német for-
rás nyomán írott, horvát nyelvű imakönyve is (545.). 

Sajnálatos módon a német irodalmi műveltség kora újkori tárgyalása teljesen 
hiányzik, de ennél is problematikusabb, hogy senki nem érzi szükségesnek, hogy 
kitérjen a magyarországi városi társadalom etnikai összetételének tárgyalására 
(tudjuk: Buda lakosságának többsége még a 19. század közepén is németajkú volt). 
A magyar nyelvre koncentrálás a 16. század második harmadától, közepétől kezd-
ve egyre inkább elvvé válik. Ezzel párhuzamosan - megjegyzem - lassan eltüne-
dezik a polgári társadalomhoz tartozó, nem kifejezetten szépirodalmat művelők 
köréhez kapcsolódó irodalmi kultúra bemutatása: a 17. és 18. századról prezentált 
képet a nemesség felső rétege uralja. Mintha lenne e két jelenség között össze-
függés (magyar és arisztokratikus), és valamelyest a kötet aránytalanságát is ma-
gyarázná (a „vegyes" irodalmat tárgyaló 16. század 18 tanulmánnyal; a 17. szá-
zad 12-vel; és 18. század csak 9 tanulmánnyal van jelen). 

A célközönség 

E könyv tanulmányainak értékelésekor az egyik legfontosabb szempontom az volt, 
hogy az egyes írások mennyire sikeresen szólítják meg a célközönséget. Pragma-
tikus szempont, de egy ilyen „kézikönyv" esetében alapvetőnek tűnik. A célkö-
zönség nyilván nem a szakma, és nem is az „egyéb értelmiségi" (aki, valljuk be, 
igen kis eséllyel fog 6 ezer forintot szekunder irodalom olvasására elkölteni), ha-
nem az egyetemi hallgatók, vagyis a „kényszerolvasók"5 népes tábora (akiknek a 
könyv már tananyaggá is vált6), illetve némi optimizmussal az irodalomtanárok 
igényesebb része. A könyv szerkesztői egyfelől nemigen akarnak szembenézni ez-
zel az alapvető kérdéssel, másfelől az írások nagyobbik része komolyabb háttér-
ismeret (és sokszor a tárgyalt művek ismerete) nélkül gyakran nem áll meg a lábán, 
mint ezt már Marosi Ernő is megjegyezte az akadémiai bemutatón (a Spenót szük-
ségességére utalva). Vagyis az a néhány nem szakmabeli értelmiségi, aki mégis a 
könyv olvasásába fog (vagy letölti egyes fejezeteit a hálózatról), szomorúan állapít-
hatja meg, hogy a könyv jobbára nem neki szól, és nemcsak azért, mert az esetek 
egy részében nem eléggé közérthető vagy szórakoztató. Hiába vannak utalások 
az irodalomtörténeti előzményekre, hiába a recepció változó szintű felvillantása, 
a bevezetőkben kifejtendő kontextus számos esetben hiányos vagy teljesen elma-
rad, következésképp az olvasó nem tudja, mihez kösse a témát, olvasási útmutató, 
vagyis a tanulmányok céljára és kontextusára utaló keret hiányában nem tudja, 

5 BOJTÁR Endre alapján, aki TAKÁTS Józsefre hivatkozik. 
6 Lásd például a Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet (ELTE) szakzáróvizsgára vonatkozó olda-

lát az interneten. 
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minek is örüljön. Hiányzik a madártávlat. Ez kevésbé lenne problematikus, ha az-
zal nyugtathatnánk magunkat, hogy a kimondatlan, de tulajdonképpeni célkö-
zönség legalább tökéletesen meg lett szólítva, de attól félek, ez a tanulmányok 
egy részében szintén nem áll fenn. Van ugyanis j ó néhány szöveg, amely mintha 
kizárólag csak a szakmának íródott volna, a szerzők alig vagy túl kevés gesztust 
tesznek egy kevésbé tájékozott olvasóközönség felé. Ez nemcsak a kompozícióra, 
a tartalomra, hanem bizonyos esetekben a stílusra és a terminológiai bonyolultság-
ra is vonatkozik. Bármennyire is tetszetős tud lenni a nyelvi emelkedettség, e könyv 
kontextusában ez balul üthet ki. Úgy született meg tehát egy könyv, jelen esetben 
egy igényes irodalomtörténeti összefoglalás, hogy a célközönség az esetek egy ré-
szében nem lett figyelembe véve, pontosabban ennek foka a szerzők belátására 
lett bízva. Sok esetben ugyan érezni az ez irányú j ó szándékot, de a szerkesztői 
szigor vagy a tapasztalat hiánya miatt az eredmény sajnos elmaradt az ideálistól. 
Az ideális számomra itt annyit jelentene, hogy ne csak a téma iránt valamilyen 
okból már eleve érdeklődő, például a mesterkurzuson erre szakosodott felsőbb 
éves hallgatók legyenek megszólítva. 

Néhány példa. Kecskeméti Gábor (A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói) 
a kora újkori protestáns retorikák melanchthoni újítására hívja fel a figyelmet, 
melyet, mint megtudjuk, a katolikusok nem fogadtak be, de nem derül ki, hogy 
ennek mi is volt az igazi tétje. A retorikáról beszélni, a korabeli retorikákban el-
igazodni komoly háttértudást feltételez, amelynek a szerző tökéletesen a birtoká-
ban van. Ugyanakkor egy irodalomtörténeti összefoglalóban elvárható lenne annak 
bővebb és lényegesen közérthetőbb kifejtése,7 hogy ezek az ismeretek miért fon-
tosak. Például, mert a kora újkori iskolázásban a retorikaoktatásnak központi sze-
repe volt, és az írástudók az íráshoz való viszonyukat ezekben az Arisztotelészre, 
Ciceróra és Quintilianusra visszamenő, számunkra már alig érthető keretekben 
próbálták értelmezni és elhelyezni, még ha valójában nem is illettek beléjük, 
mint például Melanchthon itt ismertetett retorikai újítása. Egy szélesebb látószö-
gű, közérthetőbb megközelítés segítségével talán a kötet utolsó tanulmányának 
egyik mondata is jobban elnyerhette volna jelentőségét: „A regénynek, ennek a 
viszonylag új műfajnak, amely hiányzott az arisztotelészi rendszerből, a 18. század-
ban kellett legitimálnia magát." (Granasztói Olga: Cenzúra, hitvédők, könyvkereske-
dők és olvasók. 657.) Pedig arra, hogy e retorikai tudatosságnak és meghatározott-
ságnak mekkora fontossága volt „irodalmunkban" éppen a Kiss Farkas Gábortól 
származó megelőző tanulmány hoz példát (Politikai retorika a törökellenes irodalom-
ban. Nagyszombati Márton buzdító verse). E tanulmány középpontjában Nagyszom-
bati Márton törökellenes latin eposza áll, mely a szerző szerint a személyes meg-

7 í m e egy részlet a t anu lmány konklúziójából ( 224.): „A 16-18. századi európai p réd ikác ió i roda lom 
szakirodalma a közelmúl tban, a ki lencvenes években e l ju tot t annak k imondásá ig , bogy a m a g n i -
túdó és a p raesen t ia egyidejű megé r t é sének és kifejezésének problémájával szembesü lő homile t ika 
az affektivitás hatáseszközeinek ki ter jedt ajánlásával tud ta megha ladn i a nyelv analitikus m ű k ö d é -
sét, s az így létrejött , lényegében episz temikus funkció, a kifejezés hatásossága által létrejövő m e g -
értés mással n e m helyettesí thető onto lógia i tétje csak a 18. század végére szorul t há t té rbe a racio-
nális diskurzus és a reflexív tudatosság kogníció-modell jével szemben (Shuger 1993)." 
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nyilatkozások relatív bősége ellenére sem jelent túl nagy irodalmi értéket, viszont 
kiválóan alkalmas arra, hogy a korban nagy népszerűségnek örvendő „erasmusi 
bőségesztétika" működését megismerhessük, mely, mint megtudjuk, láurinus Dózsa-
féle parasztlázadásról szóló eposzát, a Stauromachiái is meghatározta.8 A kellő 
mértékű hátralépés hiánya jellemzi Bárczi Ildikó Virtuális könyvtár a késő középkori 
Magyarországon című tanulmányát is. A dolgozat bizonyos toposzok bonyolult pél-
dáin keresztül a kompilációs technikák továbbéléséről és elterjedéséről szól, kö-
zéppontjában Laskai Osváttal és Temesvári Belbárttal (bár e két érdemes szerző-
ről vajmi keveset tudunk meg). Ismét csak méltó lett volna jobban megindokolni, 
hogy ez miért fontos, és miért szükséges, hogy az olvasó ilyen mélységben meg-
ismerkedjék a témával. Más szempontból nem éreztem az olvasóra irányuknak 
Csehy Zoltán Vendégjáték a priapikus Parnasszuson című tanulmányát, melyben Janus 
Pannonius priapikus költészetének itáliai forrásait (többek között Beccadelli Herma-
phroditusát) elemzi. Eltekintve attól, hogy az egyébként izgalmas és nagyon szín-
vonalas írás nyelvileg túl bonyolult (jellemző, hogy a szerző a címadó „priapikus" 
terminus kifejtését sem tartja fontosnak), a probléma megint csak a látószög: mint 
ahogy Hargittay Emil megállapította, csak Janus egyféle verseinek egyféle párhu-
zama rajzolódik fel.9 Bármilyen izgalmasan történik is ez, az ezzel kapcsolatos 
korábbi irodalomtörténeti viták vagy elképzelések ismerete hiányában csak kevéssé 
értékelhető. Annál is zavaróbb, hogy a tanulmány az első a Janust érintő írások 
közül, így elvárható lett volna egy komolyabb bevezető. Megelőzi Vizkelety említett 
tanulmánya (amelyből sajnos leginkább az derül ki, hogy a német irodalmi mű-
veltségről mennyire kevés tudható), és követi Ritoókné Szalay Ágnes írása A hu-
manisták közös Európájáról (amely témájából kifolyólag és mindenképpen az egyik 
kedvencem). Stílusában hasonlóképp kissé felülpozícionáltnak tűnik a kötet talán 
egyik legmesteribb (Cesare Vasoli írásait idéző) tanulmánya Bene Sándortól (A közép-
kor és reneszánsz határán: teológia és politika), mely egyetlen alkotó, Andreas Pannonius 
életművén belül olyan alapvető problémákra világít rá, mint amilyen a középkor 
és reneszánsz tagolása, vagy a teológiai és politikai regiszterek mesterséges szét-
választása. Talán eg)' másféle szerkesztési koncepciót követő könyv komolyabb teret 
engedhetett volna ilyen és hasonló kérdések hangsúlyosabb kifejtésére. Végül a stílus-
tévesztés vádja hozható fel Tóth-Barbalics István Rákóczi-tanulmányával kapcsolat-
ban is, bármennyire is rokonszenves a nyelvi játékosság és modern a megközelítés. 

Hál' istennek többségben vannak a pozitív példák. A teljesség igénye nélkül a 
fenti szempontok felől nézvést kiváló tanulmányt írt Madas Edit a Halotti beszéd-
ről:; Ritoókné a közös latin humanista kultúra elterjedéséről; Tóth Tünde a korai 

8 Kiss Farkas Gábor tanulmánya ugyan nem téveszti szem elől a képzeletbeli „hallgatót", sőt a törté-
neti és szociológia kontextust sem felejtő, dicséretre méltó bevezetőjében átfogó ismeretet nyújt a 
törökellenes irodalomról - egészen a jelentéktelen Nagyszombati Már tonig - mégis hagy némi hi-
ányérzetet maga után. Nem kellően világos ugyanis, miért süllyed bele Nagyszombati eposzának 
retorikai és irodalmi tárgyalásába, és marad el az oly meghatározó törökellenes irodalom 1523 utá-
ni ismertetése. Ennek egyik oka az évszámhoz kötés kényszere lehetet t . 

9 I rodalomtörténet 2008/2*. 
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magyar nyelvű szerelmi költészet hiányáról; Szörényi László és Jankovits László 
Janus Pannonius (megíratlan) és Stephanus Taurinus (megírt) eposzáról (sőt a ta-
nulmány befejezése - kivételes módon - kifejezetten kapcsolódni akar a kötet töb-
bi írásához); Latzkovits Miklós a 16. századi magyar nyelvű drámáról; Vadai István 
a tudósító ének műfajáról; Orlovszky Géza a históriás énekről (mely sajnos csak 
rögzíti a históriás ének divatjának 16. század végi megszakadását és politikai cé-
lok alá rendelődését, de nem igazán magyarázza); Telegdi Miklós és Bornemisza 
Péter Nagyszombathoz köthető vetélkedéséről Oláh Szabolcs (kár, hogy a két szer-
ző ütköztetésekor csak Telegdit idézi, és kár, hogy Bornemisza nem kap több teret 
a kötetben); Horváth Iván Balassi Maga kezével írt könyvéről (mely talán az összes 
közül a leginkább megfelel az egyetemista olvasó elváráshorizontjának); az euró-
pai és az erdélyi „magyar" történeti irodalom összefüggésében Baranyai Decsiről 
és Szamosközyről Nagy Levente; Pázmány Péter Öt szép leveléről Balázs Mihály; 
Zrinyi verseskötetéről (az Adriai tengernek Syrenaia: Groff Zrini Miklós) Szörényi 
László. Szaporodnak az átfogó jellegű, közérthető és színvonalas összegzések a 
17. század második felétől kezdve (a kevesebb tanulmány mintha teljesebb képet 
nyújtana); és megjelenik néhány portré is, ami egyáltalán nem árt a kötetnek. 
Mindenképp említendő Jankovics József remek, átfogó tanulmánya Gyöngyösi 
Istvánról; Sárdi Margit elemzése a magyar női költészetről; Nagy Levente írása 
Bethlen Miklós önéletírásáról; Cinzia Franchi kiváló összefoglalása Mikes Kele-
menről és a Törökországi levelekről-, Sárközy Péter írása Faludy Ferencről. Végül 
mintha a kötet utolsó tanulmányai találnák meg a leginkább azt a hangot, ame-
lyet egy ambiciózus és izgalmas összefoglalástól elvárhatnánk: Granasztói Olga 
színvonalas tanulmánya az olvasási és könyvkultúráról, valamint a cenzúráról bi-
zony a 16-17. század vonatkozásában is elkelt volna, akárcsak Thimár Attila elem-
zése az irodalmi intézményrendszer kialakulásáról: ilyen társadalom- és intézmény-
történeti háttér a korábbi szövegek értelmezését, elhelyezését is sokban segíthetné. 
Kiváló példa Thimár Attila másik tanulmánya is Bessenyei György társaságáról és 
a kommunikációs kultúra felvilágosodás-kori megváltozásáról. 

A kronológiai szerkesztés fogyatékosságai 

Végül a tanulmányok kronológiai elrendezésének elhibázottságát szeretném felvet-
ni. A legátgondoltabb kritika e vonatkozásban talán T. Szabó Leventétől szárma-
zik a Korunk kerekasztal-beszélgetéséről (2008. május). Szabó Levente elővette az 
ötletadó mintát, a Denis Hollier-féle francia irodalomtörténetet, és megállapítot-
ta, hogy a tanulmányok kronológiai elrendezésének egészen más eredményei is 
lehetnek. Ebben a könyvben például egyetlen évszámhoz három egymásra reflek-
táló tanulmány is vonatkozik.10 „Ugyanez a munka problematizálja a korszakhatá-
rokat, de nem azt állítja, hogy használhatatlanok, hanem egy módszertani csellel 

1 0 1651 kapcsán ez a „magyar vál tozatban" is megvan , d e egyrészt a t anu lmányok nem ref lektá lnak 
egymásra, másrész t mindegyik Zrínyire vonatkozik. 
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magának az időbeliségnek a kérdését is felveti. [...] Időbeli kereszteződésekben 
gondolkodni, egybeesésekben, visszatérésekben, azt nézni meg, hogy véletlenek-e 
vagy sem [...] ez számomra egy nagyon érdekes és provokáló perspektíva a tekin-
tetben, hogy magát az időbeliséget, az időpontot ne gondoljuk áttetsző kérdés-
körnek..." 

Mintha ezzel szemben A magyar irodalom történetei első kötetében a kronológiai 
elv csak a hasonló kérdésfelvetések elkerülését szolgálná. Pedig megvan az időbe-
liség problematikájára, a korszakhatárok kérdésére való reflektálás igénye. Horváth 
Iván átfogó jellegű tanulmánya a reneszánsz és reformáció korabeli magyar vers-
ről például amellett érvel, hogy a magyar nyelvű líra szempontjából az 1536-os 
év egyértelmű korszakhatárt jelent. Az 1500-as évet is kiválóan lehetett volna Bene 
Sándor említett kérdésfelvetéseinek (középkor/reneszánsz, illetve politika/teoló-
gia) keretében tárgyalni. Az egysíkú kronológiai elv következménye paradox mó-
don leginkább az, hogy az időbeliség kérdésére a könyv kontextusában legalábbis 
nem illik reflektálni. Ugyanakkor az évszámválasztás kényszere inkább csak árt, 
mint basznál. Ennek tudható be, hogy a nagyobb összefoglalásra törekvő szöve-
gekben is aránytalanul nagy hangsúlyt kapott egy-egy mű tárgyalása. Számos 
esetben a választás kényszeredettnek tűnik. Ilyen például az 1500-as év: az ehhez 
kötődő tanulmány valószínűleg a kötődés megteremtése miatt kezdődik a szám-
misztika és a jubileumi várakozások tárgyalásával, ami valódi mondanivalójához 
alig illeszkedik. Az évszámválasztás kényszere teszi, hogy a végeredmény pillanat-
felvételek mozaikjaként hat. Ez elképzelhető, hogy a szerkesztőket elégedettség-
gel tölti el, de az átlagolvasót már talán kevésbé. Az átlagolvasó ugyanis, ha nem 
tévedek, éppen azt várná el, hogy a múlt sötét sűrűjében való eligazodásában a 
hivatásos (irodalom)történetmondók fogódzókat adjanak, melyek közt az időbe-
li fogódzók ugyan nem a legfontosabbak, de teljesen nem is mellőzhetők, még 
akkor sem, ha időről időre felül is írandók. 

Zavaró, hogy a kronológiai szerkesztés ellenére nem lesz se időrendi, se tema-
tikus egymásutániság. Furcsán szétszóródnak például a Janus Pannoniusra, Balassi-
ra vagy Zrinyire vonatkozó tanulmányok. A Balassira vonatkozó három munka 
közé ékelődött az erdélyi történetmondókra, a gyülekezeti énekköltészetre, a ka-
tolikus „barokk" kultúra körébe tartózó Nyéki Vörös Mátyás Dialógusára, vala-
mint Pázmány Öt szép levelére vonatkozó írás. Ugyanakkor sok a megkérdőjelez-
hető datálás is. janus Pannonius például (az előkép tárgyalása miatt) 1426-ban 
bukkan fel először, középkori drámai szövegeink kérdése viszont csak 1506-ban, 
Jacobus Piso költészete pedig jóval a halála után, 1554-ben. A helyes datálás ér-
dekében választhatta Balázs Mihály az unitárius dialógusokat tárgyaló írásához a 
tordai országgyűlés 1568-as évszámát, holott az országgyűlésről szó sem esik. 
Mindemellett, az egyetlen évszámhoz kötés kényszere a mikroanalízisre, a mű-
központú, strukturális, filológiai vagy hermeneutikai megközelítésekre ösztönöz 
és eleve elbátortalanít a nagyobb összefüggések és kontextusok feltárására irá-
nyuló tradicionális (konzervatív?) - Poszler György megfogalmazásában - „exo-
gám" irodalomtörténet-írástól. 
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SZEGEDY-MASZÁK Mihály-VERES András (szerk.): A magyar irodalom történetei. 
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A szerkesztők munkatársai JENEY Éva, JÓZAN Ildikó. Gondolat Kiadó, 
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A magyar irodalom történeteivel (a továbbiakban: MITi) a magyar irodalommal fog-
lalkozó kutatók, oktatók, műhelyek „régi adósságot törlesztetlek", ahogy monda-
ni szokás. Természetesen nemcsak a „szakma" szándékain és képességein múlik 
az ilyen méretű és jelentőségű munka megalkotása, mégis egyre kínosabbá vált a 
korszerű irodalomtörténeti összefoglalás hiánya. A Sőtér István szerkesztette aka-
démiai irodalomtörténet, a „Spenót" óta nem született a magyar irodalmat átte-
kintő többkötetes összefoglalás, amely tudományos keretek között szól a magyar 
irodalom alakulásáról „kezdetektől napjainkig". A Szegedy-Maszák Mihály fő-
szerkesztésével megvalósult vállalkozást ez a helyzet már önmagában is nagy je-
lentőséggel ruházza fel, ám igazi hordereje a magyar nyelvű irodalomtörténet-
írásban még meg nem honosodott módszerében rejlik: nem kíván „összefoglaló", 
„áttekintő" műként „lezárni", „megkoronázni", vagy „learatni". A MITi és annak 
második kötete meghatározó fontosságú a magyar irodalomról való beszéd szem-
pontjából, amit részben a túlnyomórészt magas színvonalú fejezeteknek köszön-
het, másrészt annak a koncepcióbéli nyitottságnak, amely a „másként elbeszélés" 
lehetőségét saját integráns részévé teszi. 

Ez a szempont különösen fontos az olyan munka esetében, amely ha többes szám-
ban is, de az irodalom történetét emeli címébe, a fejezetek sorrendje pedig kro-
nologikus. A tét nem kevesebb, mint az irodalomtörténeti elbeszélés lehetősége, 
valamint annak a (Szegedy-Maszák Mihály életművén végigvonuló) kérdésnek a 
megválaszolhatósága, hogy milyen esélyekkel rendelkezik a „nemzeti" irodalom-
történet? E szempontokat tartva alapvetőnek, indokolatlannak tűnnek az olyan 
igények, amelyek - ha a vállalkozás egyedülálló voltából fakadó felfokozott várako-
zás okán is, de - minden, a „Spenót" óta teret nyert szempontot, iskolát, eredményt 
ezen a könyvön kérnek számon. Haszontalannak tartom a MITinek a „Spenót" va-
lamely virtuálisan létező, „korszerűsített" (mondjuk az osztályharc tézisére épülő 
ideologikumtól mentes, az újabb filológiai-textológiai „eredményekkel" kiegészí-
tett) változatához való hozzámérését. Továbbá a MITi helyzetéből és koncepcioná-
lis nyitottságából fakadóan értelmetlennek tartom a válogatás elveinek, az egyes 
dátumok, művek vagy életművek kiemelésének bírálatát. Az ilyen külsődleges, a 
vállalkozás céljaival és horderejével számot nem vető piszkálódás helyett a követ-
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kezó kérdéseket vizsgálva igyekszem áttekinteni a MITi második kötetét: kinek 
beszélnek a fejezetek narrátorai, s tudatában vannak-e annak, hogy egy MITi ré-
szeként fogalmazzák meg értelmezéseiket? A „művelt nagyközönség" ábrándjá-
nak elmúltával a számba vehető olvasók az irodalomtudomány kutatói, a magyar 
irodalmat az egyetemeken és a középiskolákban oktatók mellett alapvetően a 
„magyart" tanuló egyetemi hallgatók köréből kerülhetnek ki - márpedig az álta-
lam olvasott szemináriumi dolgozatok, referátumok alapján kijelenthető, hogy 
mindmáig létezik az akadémiai irodalomtörténet kiszolgálta olvasói elvárás, 
amely azt igényli, hogy az irodalomtörténet minden egyes fejezete fejlődéstörté-
neti kapcsolatban legyen az összes többivel (még akkor is, ha az elméleti bevezető 
stúdiumok szembesítették őket a „nagy elbeszélések" előfeltételeivel és következ-
ményeivel, vagy a pozitivista módszer korlátaival). Meglehet, a „Spenót" köteteire 
is épülő oktatás hozta létre ezt a befogadói elvárást - a kérdés az, hogy képes-e az 
ettől a felfogástól különböző MITi hasonlóképpen „tankönyvvé" válni (remélhe-
tőleg további irodalomtörténetekkel együtt). 

Milyen az a szemléleti keret, amelyhez, hozzá lehet mérni az egyes fejezetek in-
terpretációs eljárásait? A főszerkesztő, Szegedy-Maszák Mihály többször visszatér 
a háromkötetes vállalkozás előszavában a válogatási szempontokra: a jelen horizont-
jának kitüntetettségére, ebből fakadóan a közvetítő hagyománytörténés (a Sze-
gedy-Maszáknál kulcsfontosságú, tág értelmű „fordítás") vizsgálatának meghatá-
rozó szerepére. „Az szerepel e vállalkozásban, amit a létrehozói a jelen távlatából 
fontosnak vélnek." (I. 13.) Ugyanakkor fel kívánja tárni azokat a kontextusokat, 
amelyek az alkotás- és befogadástörténetet meghatározták (művészeti ágak, filo-
zófia, politika, lélektan), de műértelmezéseket is nyújtani kíván a három kötet: 
„Egy felől kitágítottuk az általunk vizsgált jelenségek körét a művelődés különböző 
területeire - a társművészetektől a lélektanig s a történettudományig - , másrészt 
sok jelenség összefoglaló mérlegelése helyett egyes művek alapos értelmezését 
részesítettük előnyben." (I. 13.) Vajon egy nem fejlődéstörténeti irodalomtörté-
n e t e i t lehet-e mégis egészben olvasni, s mennyiben járulnak hozzá ehhez az ol-
vasathoz a szerzőik és címeik által mégiscsak megkülönböztetett fejezetek? A MITi 
strukturálódása azt a kérdést veti fel, hogy amennyiben nincs magyar irodalom 
„magában", hanem csakis az értelmezése(i) révén, akkor mi adja a három kötet-
nek azt a megkülönböztető jegyét, aminek az alapján ezek a könyvek különböznek 
a Miért szép? típusú, kronologikus elvű tanulmánykötetektől? 

A munka célja végső soron „a magyar örökség megőrzése" (E 14.). A kötetek-
nek egységet (a címüknek pedig jelentőséget) a magyar kultúra, irodalom örök-
ségként való fenntartásába vetett hit ad - ez teszi lehetővé, hogy a módszertan és 
a tárgy elméletileg reflektált kölcsönviszonya révén szóródott értelmezéseket 
MITiként olvashassuk. Kérdés, hogy milyen elbeszélés rendelkezik a magyar 
örökség nézőpontjával, s milyen viszonyban áll a fejezetek különféle nézőpontjai-
val. Ezekre a kérdésekre Szegedy-Maszák az irodalom és a nemzet kölcsönviszonyá-
nak kifejtése révén igyekszik választ adni. „A sokrétegű nyelv a nemzetnek meg-
teremtője, az irodalom pedig a nemzet önértelmezése", olvasható A megértés módozatai: 
fordítás és hatástörténet című, a nemzeti irodalomtörténet lehetőségeivel számot vető 



A magyar irodalom történetei. 1800-tól 1919-ig 1 3 9 

2003-as könyvében. A „sokrétegűséget" pedig így határozza meg ugyanott: „Akár 
úgy is mondhatnám, az államférfiak beszédei, a tömegtájékoztatásban elhangzot-
tak, az újságcikkek regényekkel, színművekkel, költeményekkel s tanulmányokkal 
együtt készítik a nemzet önéletírását".1 Az irodalomtörténeti elbeszéléseknek tehát 
az a módszertani sajátosságuk biztosít egységet, hogy valamennyien ugyanazzal a 
beszélgetőtárssal állnak kapcsolatban; ugyanakkor az értelmezett önértelmezések 
nézőpontjai nem függetlenek a velük dialógusba lépő interpretációk nézőpontjai-
tól. Ennek a hagyománytörténést szerkezetében megismétlő irodalomtörténet-
nek nagy nyeresége az, hogy értelmezésként, nézőpontok hálózatában képes el-
helyezni a nemzet, hagyomány, kulturális örökség fogalmakat. 

„Arra a kérdésre, miként lehetséges irodalomtörténetet írni a huszonegyedik 
században, csakis azt felelhetem: egyszerre kell állítani és tagadni a célelvűséget", 
fogalmaz egyik, az irodalomtörténet-írás újradefiniálásával foglalkozó tanulmá-
nyában Szegedy-Maszák Mihály.2 De ez mennyiben valósulható meg az egyes fe-
jezeteken belül? Ez a kettős igény a vállalkozás előszavában a magyar irodalom 
„töredezett örökségként" való bemutatásának céljában összegződik (a „korszak" és az 
„életmű" rendezőelveivel szembeállítva), míg másutt (A megértés módozatai: fordítás 
és hatástörténet című könyvében) Szegedy-Maszák a kereszteződések metaforáját 
használja (a „befejezettnek tekintett alkotás öntörvényűségét" képviselő struktu-
ralista és a nemzetjellem irányította „nagy elbeszélés" fejlődéstörténeti irodalom-
történetével szembeállítva): „Ha irodalomtörténetet akarunk írni, egyirányú utca 
helyett kereszteződésekre lehet gondolnunk."3 A kereszteződés metaforája genea-
logikus narratíva helyett olyan lehetséges történetekre utal, amelyek a metszés-
pontokból válnak elbeszélhetővé. Ennek következményeként a Ml Ti fejezetei olyan 
„többvegyértékü" szövegekként is megközelíthetők, amelyeket a kötet olvasója 
kapcsolhat össze, a fejezetek felkínálta történetek „meghosszabbítása" révén. 

Azok a fejezetek illeszkednek a kötet koncepciójába, amelyek értelmezései a 
jelen irodalomtudományos horizontján releváns kérdésekről szólnak, s nem feled-
keznek meg kérdéseik hagyománytörténeti meghatározottságairól. A M/7) máso-
dik kötetének gerincét azok a tanulmányok alkotják, amelyek az irodalom- (és 
kultúrajtudomány utóbbi egy-két évtizedének fogalmait, szemléletmódjait alkal-
mazva, ugyanakkor irodalomtörténeti távlat birtokában szolgálnak értelmezésekkel. 
Ezek a fejezetek szerzőik addigi munkásságából is kikövetkeztethetően magas 
színvonalon készültek el, általában a megelőző kutatások egy-egy részterületének 
összefoglalásaként (a kötet olyan szerzőire gondolok itt, mint Bónus Tibor, Cséve 
Anna, Gere Zsolt, Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Hites Sándor, Imre László, 
Imre Zoltán, Kappanyos András, Milbacher Róbert, Onder Csaba, Szilágyi Márton, 
Zentai Mária, S. Varga Pál). Viszonylag kevés fejezetről mondható el ugyanakkor, 

1 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémia i , Bp., 2003. 9 - 1 0 . 
(Kiemelés tőlem - ZKZ) 

- SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Megértés, fordítás, kánon. Kal l igram, Pozsony, 2008. 1 15. 
3 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Л megértés módozatai. 17-18. 



140 Z. Kovács Zoltán 

hogy módszertana egyszerre állítja és tagadja a célelvűséget, hogy interpretáció-
j a képes a hagyományt egyszerre örökségként és töredezettségében megmutatni. 
A következőkben azokat a fejezeteket emelem ki, amelyek a leginkább képesek 
„kereszteződésekként" funkcionálni. 

Az Elkülönülő irodalmunk kezdetei című fejezetben Zákány Tóth Péter úgy értel-
mezi az Elet és Literatúrát, mint a magyar irodalom „elkülönülési" folyamatának 
egyik fordulópontját. Releváns elméleti fogalomkészlettel és biztos filológiai meg-
alapozottsággal elemzi az Elet és Literatúra teremtette olvasói szerepeket, s hívja 
fel a figyelmet a Kölcsey-szövegek elhalványult kontextusaira, anélkül azonban, 
hogy ezzel felül akarná írni az utóbbi másfél század kiadásait. Ahogyan filológiai 
kérdések nyomán jut elméleti problémákhoz, s elméleti összefüggések megfogalma-
zása révén mutat újabb lehetőségeket („utakat") a filológiai érdekeltségű olvasás-
nak (Kölcsey bizonyos szövegei esetében), az kétségtelenül megfelel a szerkesztő 
kötettel szemben megfogalmazott elvárásainak. A kettős, tükröztető megközelítés 
jellemzi az Eisemann György által írott fejezeteket is - ám az ő értelmezéseiben 
inkább a poétikai és a hermeneutikai szempontok kettősségéről lehet beszélni. 
A Vajda-fejezetben, bár nem olvasható kifejtettebb szövegértelmezés, az interpre-
táció mégis minden esetben Vajda-versekre, rövidebb idézetekre utalva történik. 
Mindeközben a hagyománytörténet meghatározó (a Vajda-képet ma is megrajzoló) 
minősítéseivel számolva, azokhoz képest alakítja ki annak a Vajdának a képét, aki 
- ha jó i értem Eisemann következtetését - viszonylagos „megkésettségének" kö-
szönhetően több szempontból szorosabban tartozik a modernizmusnak az eszté-
tizmust követő irodalomfelfogásához, mint a századfordulóéhoz. A szintén Eise-
mann György által írott Komjáthy-fejezet is hasonló erényekkel rendelkezik, bár 
valójában két tanulmányból áll: az egyik Komjáthy A homályból kötetének 
„esztétista hermetizmusát" taglalja, a másik pedig „líra és bölcselet" 19. századi 
formáit veszi sorra, többé-kevésbé időrendben. Ebben a fejezetben is kiemelkedő 
módon erősíti egymást a hermeneutikai megközelítés és a poétikai érzékenység. 
A „kereszteződés" igénye felől kevésbé sikerültnek mondható az Egy régi udvarház 
utolsó gazdája fejezet, amely alig foglalkozik a regénnyel, ehelyett az életmű jelen-
tőségét mérlegelve alapvetően a kritikusi jelleget tartja meghatározónak (akkor 
pedig kérdés, hogy miért nem a Szépirodalmi szemléről szól inkább egy fejezet, hiszen 
ez rendelkezik akkora hatástörténettel, mint Erdélyi Népköltészetről című szövege). 

Hajdú Péter fejezetei (A jó palócok, a Noszty fiú esete Tóth Marival és a Tammúz 
megjelenései ürügyén) az előzőktől eltérően mutatják meg, miként válhat egy 
irodalomtörténet „kereszteződések" sorává. Hajdú érezhető örömmel használja a 
filológiát arra, hogy új összefüggéseket teremtsen, éppen a „filológiai" megköze-
lítéseknek tulajdonított irodalomtörténeti sztereotípiák ellenében. A jó palócok 
megjelenése kapcsán írott Sikertörténetek a századvégi novellisztikában című fejezet egy-
szerre szól Mikszáth kötetéről és a korszak hasonló sikerességi! novellásköteteiről, 
novellistáiról (Bródy Sándor, Gozsdu Elek, Herczeg Ferenc, Tömörkény István). 
A Mikszáth-kötetet leszámítva ugyan meglehetősen vázlatszerű az elemzés (mintha 
írni kéne azokról is, akik nem kaptak önálló fejezetet), de mindvégig szövegek és 
értelmezések viszonyáról van szó (ez az egyensúly csak a konklúzióban borul fel, 
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ahol arról értesülünk, hogy még sokan hozzájárultak a korszak magas átlagszín-
vonalához - ráadásul meglehetősen kétséges az „elismertség" alapján például Pe-
teleit a „futottak még" csoporthoz rendelni). A Noszty-fejezet jóval koherensebb, 
s Hajdú narratológiai érzékenységét is megmutatja, ugyanakkor itt sem marad el 
a hagyománytörténeti reflexió: a színpadi, filmes feldolgozások, illetve egy doku-
mentarizáló továbbírás (Kellér Andor: A főispán) formájában. 

A Szindhád ifjúságáról szóló fejezetben Bezeczky Gábor szintén a filológiát játsz-
sza ki a filológia ellenében. Az életmű olvasását máig meghatározó „legenda" 
mögötti filológiai tények bemutatását követően a kötetszerkezet, a novellák egy-
máshoz és a kötetekhez való viszonyának elemzése során poétikai jellegű értel-
mezések is alátámasztják azt, hogy pusztán „könyvtári értelemben léteznek [...] a 
Krúdy Gyulának mint szerzőnek tulajdonított Szindhád című könyvek" (794.). 
A lineáris és ciklikus időszemlélet kettősségét kimutatva a Szindhád ifjúságának 
darabjaiban és kapcsolatukban, a fejezet túllép a „legendákon", a közhellyé lett, 
de tudományos értelmező erővel nem bíró metaforákon. Ugyanakkor Bezeczky 
mindent megtesz azért, hogy a fejezet újdonsága ne legyen könnyen észlelhető: 
a hagyománytörténetet szerinte is meghatározó epizódok értelmezései csak olyan 
formában jelennek meg, mint „a szakirodalom azt feltételezi", „többen is úgy vé-
lik", „a legkülönbözőbb felfogású kritikusok és irodalomtörténészek jegyezték 
meg", „Krúdy egyes értelmezőt [...] azt állítják". A történeti-filológiai jelentőség 
beláthatóságát tovább akadályozza az, hogy bár beszél Krúdy-recepcióról, sőt 
idéz is egy 1900-as és egy 1907-es értékelésből, a hivatkozásokban egyetlen tétel 
szerepel (Hevesi András mottóként idézett megjegyzése, a Krúdy világa című ösz-
szeállításból). Mindezek nem kisebbítik a novellaértelmezések invenciózusságát, 
például az Első utazás és az Ifjú évek értelmezésében a különböző nézőpontokból 
fakadó eldönthetetlenség jelentőségének igazolását, de mégis furcsának hatnak, 
amennyiben nem Krúdy-filológus olvasóval számolunk. 

A MITi által megfogalmazott célok és a megvalósulás viszonyának vizsgálata 
szempontjából is kitüntetett figyelmet érdemel azoknak a fejezeteknek a mód-
szertana, amelyek a sorozat céljait megfogalmazó szerkesztőtől, Szegedy-Maszák 
Mihálytól valók. A Kemény Zsigmond Zord idő című regényének könyv alakban 
való megjelenése ürügyén íródott fejezet visszafogottan, az értelmezést Jókai Fráter 
G-yótgyével való összevetésre korlátozva fejti ki a történelmi regény Kemény-féle 
változatának jellemzőit (ha implicit módon is, de több ponton kapcsolódva Hites 
Sándor Abafi-szövegéhez). Szegedy-Maszák elkerüli az értékbeli összehasonlítást 
(már Kemény-monográfiájában is felhívta a figyelmet a kétféle szövegalakítási el-
járás önértékeire), a történelmi regény aporetikus fogalmának definiálása helyett 
a regényértelmezés révén körvonalazva a történelem sajátos szerepét a Kemény-
regényben, s így jut az óvatos megfogalmazásig: „A tényeknek megnyilatkozások, 
vagyis nyelvi képződmények felelnek meg, s így a történelminek nevezhető re-
gény a tárgyilagosság korlátaira emlékeztet." (490.) dalán csak az vethető fel itt, hogy 
a kortárs horizonthoz való viszony további tisztázását jól szolgálta volna a Hites 
Sándor 2004-es kötetében megjelent Zord zdó-tanulmányával való vita (a másik je-
lentős kortársi hozzájárulás a témához, Bényei Péter rendkívül alapos könyve a 



1 4 2 Z. Kovács Zoltán 

történelmi regényről és Keményről a MITi II. kötetével egy időben jelent meg). 
Az Asbóth-fejezet ebből a szempontból egyértelműbben tisztázza viszonyát a re-
cepcióhoz, ezzel együtt pedig a jelen horizontjához. A fejezet címe szerint ugyan 
a Magyar Conservativ Politikáról szól, s az ezt a szöveget áttekintő rész valóban a 
legterjedelmesebb, mégis az Almok álmodójával foglalkozó fejezetrészből derül ki 
Asbóth „időszerűsége", s itt kerül mozgósításra a recepció is. Bár a fejezet kettős-
ségét Szegedy-Maszák megindokolja (Asbóth életműve eszmetörténeti és iroda-
lomtörténeti vizsgálódás kölcsönhatásában vizsgálható), mégis mintha arra szol-
gálna az értekező mű terjedelmes szemlézése, hogy a regény értelmezése kellő 
hátteret kapjon - a regény értelmezése azonban majdnem kimerül az egyébként 
valóban a recepció lényegi elemeit kiemelő befogadástörténeti vizsgálódásban. 
Fordított a helyzet, mint Eisemann György Udvarház-fejezete esetében: itt talán 
az Almok álmodója lehetett volna a szerencsésebb alkalom az Asbóth-elemzésre. 
Ezt Szegedy-Maszák elméleti premisszái is indokolják, hiszen amennyiben érvé-
nyesítjük a jelen irodalomtörténeti horizontjának kitüntetettségét a fejezetek ki-
választásában, akkor különös jelentősége van annak, hogy a „regényt a legutóbbi 
két évtizedben többször adták ki és többet magyarázták, mint a megelőző bő év-
században". (534.) 

Az, hogy Szegedy-Maszák Mihály a jelen magyar irodalomtudománynak miért 
az egyik legjelentősebb alakja, azokból a fejezetekből derül ki, ahol a „társművé-
szetek" vizsgálatba vonása, a vizsgált jelenségek európai horizontba állítása és a 
magyar irodalomtörténeti összefüggések mozgósítása határozza meg az interpre-
tációt. Ilyen a Nyugat-fejezet, amely nemzeti és világirodalom viszonyának kérdé-
sei felől értelmezi a folyóiratot. A Szegedy-Maszák-féle irodalomszemlélet ikonja, 
Henry James talán egyedül itt válik némileg „történetietlen" számonkérés eszkö-
zévé, ahol nem a tőle származó kijelentés vagy az általa képviselt irodalomszem-
lélet megidézése formájában kerül elő, hanem а Nyugat világirodalmi távlata kor-
látozottságának kritikájaként: „a folyóirat harminchárom éves története során 
soha nem kerített sort Henry James tevékenységének jellemzésére, ki döntő sze-
repetjátszott mind az európai s észak-amerikai irodalom egymáshoz kapcsolódá-
sában, mind a 19. s 20. századi regény közötti fordulatban, különböző kultúrák 
szembesítőjeként és a realizmussal s naturalizmussal szemben kibontakozott el-
lenhatás kezdeményezőjeként..." (707.). Ilyen az a fejezet is, amely Csáth Géza 
és Kosztolányi Dezső egy-egy novelláskötetének összevetését ígéri, de szerencsés 
módon Kosztolányi A cseh trombitás című szövegének értelmezése köré épül fel, 
voltaképpen ennek értelmezéseiként tárgyalva Csáth novellisztikáját, a századelő 
irodalmát, Beethoven utóéletét. Az egész kötet egyik legkiemelkedőbb darabjá-
nak tartom A kékszakállú herceg váráról írott fejezetet, ahol úgy fonódik össze iro-
dalom- és zenetörténet, magyar és európai horizontok, szöveg és reprezentációk, 
mű és esemény, hogy a modernség egységessége, a fordítás elméleti kérdései, Ba-
lázs Béla és Ady Endre művei számtalan kapcsolódási pont körül kerülnek olva-
sásra. Szegedy-Maszák fölényes művészettörténeti ismeretei nem tüntetik el a 
korszak magyar irodalmát, hanem kölcsönviszonyba helyezik az európai irodalom-
mal és más művészeti ágakkal (itt a zenével), az „összehasonlító irodalomtudo-
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mány" legjobb oldalait mutatva. A Mahler budapesti működéséről, annak körülmé-
nyeiről szóló fejezet kevésbé „irodalmi" (Justh Zsigmond ítéletének értelmezése 
révén kapcsolódik közvetlenül a korszak magyar irodalmához), ám az összeha-
sonlító, európai kontextusba állító szemlélet ezt a fejezetet is áthatja. E szemlélet 
révén kap különös jelentőséget Justh Mahlerre vonatkozó megjegyzése („Igazán 
magyarnak kell lennie annak a művésznek, kinek művészetét ez a humus fogja 
táplálni"), s válik Mahler budapesti tartózkodása önmagán túlmutató eseménnyé, 
az irodalom dolgaként is értelmezve a fejezet címébe emelt kérdést: „nemzeti 
kultúra és világszínvonal: feszültség vagy összhang". 

Benkő Krisztiánnak a Kisfaludy Károly-féle Auroráról írott szövege a kötet 
egyik nagy kiugrása: szerzője fölényesen kapcsol össze magyar és európai irodal-
mat, filozófiai szempontokat és poétikát, irodalmat és képzőművészetet, a törté-
netiség és medialitás kérdéseit irodalomtudományi problémákkal. A Kisfaludy 
Károly-féle irodalomszemléletnek a festészet felőli megközelítése, s ennek a ro-
mantikus irónia elméletei (és nem valamiféle életrajzi narratíva) alapján történő 
visszacsatolása a hagyománytörténéshez valódi novumot képez. Az Intermedialitás, 
irónia, szinesztézia című fejezet úgy harmonizál a MITi céljaival, bogy szinte mind-
végig fenntartja módszertani és logikai koherenciáját. Csak egyszer válik öncélú-
vá az egyébként egymást értelmező kapcsolatok sorából álló okfejtés: Kisfaludy 
Ossian keservei című képének harmadik leírását követően minden átmenet nélkül 
arról értesülünk, hogy „Sophie Call, francia performanceművész feltehetőleg 
egyaránt beépítette Távollét (Labsence, 1991) című akciójába Denis Diderot „hangok 
kórusá"-t megszólaltató párizsi Salon-beli képleírásait és а Mona Lisa 191 l-es el-
rablásakor kitört pánik emlékeit." (95.) Hogy miért van szükség a gondolatmenet 
szempontjából erre az amúgy érdekes utalásra, később sem derül ki, hiszen a kö-
vetkező bekezdésben - a már bevezetett Brentano-féle Friedrich-értelmezésen és 
a hiány értelmezhetőségének kérdésén keresztül - visszajutunk kép és szöveg, illet-
ve romantika és irónia kapcsolatához. 

A MITi második kötete olyan fejezeteket is tartalmaz, amelyek módszertana ellent-
mond a vállalkozásnak mint a korszerű irodalomtörténet-írás manifesztálódásá-
nak: vagy a korszerűségről, vagy a történetiségről, vagy az irodalomról feledkez-
ve meg. Ezek a fejezetek is magas színvonalon képviselik az irodalomtudományt 
és a rokon tudományokat, ugyanakkor szemléletmódjuk nehezen fér össze a MITi 
céljaival és a második kötet többségét kitevő szövegekkel. Ilyenek a „Spenót" ízű 
fejlődéstörténeti, illetve életrajzi elvű fejezetek (Gángó Gábor, Kerényi Ferenc), a 
hagyománytörténésre kevéssé reflektáló (tanulmánykötetbe illő) szövegek (Lőrincz 
Csongor) és azok a genealogikus narratívák, amelyek egy-egy tudományterület 
vagy intézmény történetét beszélik el és erősíthetnék a kultúratudományi hori-
zontot, ehelyett legtöbbször zárványokat képeznek: mintha egy-egy tudomány-
történeti összefoglalásból vagy intézménytörténetből kerültek volna átemelésre 
(erőteljes kivételként kell említeni Imre Zoltánnak a Pesti Magyar Színház meg-
nyitásáról szóló, új szempontú szövegét, illetve kisebb mértékben a Tolcsvai Nagy 
Gábor által írt két fejezetet és Pléh Csaba Pszichoanalízis, pszichológia és modern ma-
gyar irodalom című áttekintését). Ezekben a leszármazástörténetekben (amelyek 
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közül némelyik témája történetének a 19. század és a századforduló mellett a 20. 
századi epizódjait is elbeszéli) nem irodalmi szövegek értelmezésében kerülnek 
elő az adott tudomány szempontjai, s elbeszélőik arról is kevés szót ejtenek, hogy 
milyen szempontokat nyert az irodalomtól az adott tudományág. Ily mértékű el-
különítettségében ezek a fejezetek éppen azt az egyébként a MITi koncepciója ál-
tal meghaladott szemléletet tarthatják fent (a korszakban mondjuk két féléves 
előadás és két-három szeminárium erejéig elmerült olvasóban), hogy egyrészt lé-
teznek irodalmi szövegek, másrészt felmutathatók az ezeket „inspiráló", „befolyá-
soló", „meghatározó" vagy „vitára ingerlő" humántudományi eredmények. 

A MITi második kötete (az első és a harmadik kötethez hasonlóan) a magyar 
nyelvű irodalomtudomány fontos eseménye. Bár a kötet nem mindegyik fejezete 
tekinthető módszereiben, beszédmódjában az összekapcsolásra, olvasói „legózásra" 
késztető szövegnek, a fejezetek többsége hatékonyan járul hozzá ahhoz, bogy a 
MITi saját céljainak megfelelő olvasásmódok keretében váljon tudományos té-
nyezővé. Az arányok (és aránytalanságok), a módszertanilag egységesnek tekint-
hető kötettömbök és a zárványszerű fejezetek együtt alkotják a magyar irodalom 
történetének elbeszéléseit - kötetté pedig a magyar irodalom történetének felté-
telezése szervezi őket. 
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- SZEGEDY-MASZÁK Mihály-VERES András (szerk.): A magyar irodalom történetei. 
1920-napjainkig. III. kötet. Főszerkesztő SZEGEDY-MASZÁK Mihály. 
A szerkesztők munkatársai JENEY Éva, JÓZAN Ildikó. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 2007. 922 lap -

Irodalomtörténetet írni manapság nem kifejezetten hálás feladat. Kis optimizmus-
sal azonban megkockáztathatjuk, hogy igény van rá, s vannak lelkes tudósok is, 
akik készek ezt az igényt kielégíteni. Am az új igények régi problémák átgondo-
lására késztetnek: hogyan lehetséges manapság irodalomtörténetet írni? Egyálta-
lán: hogyan lehetséges történetet írni? 

Egy történetet ugyanis sokféleképpen el lehet beszélni; sok lehetséges pers-
pektíva jöhet számításba, melyek nem pontosan ugyanarra fókuszálnak, s nem is 
pontosan ugyanúgy. Amennyiben egy perspektívát előnyben részesítünk az összes 
többihez képest, akkor el kell számolnunk az értékválasztás szempontjaival. Több, 
egymással nem feltétlenül konkuráló perspektíva egyrészt több érték egyidejű jelen-
létére enged következtetni, másrészt alternatívákat mutat föl. Ahol pedig alternatí-
vák vannak, ott problémák is vannak: a különböző értékszempontok, megközelíté-
sek párbeszédbe lépnek egymással, valamint a befogadóval is. Ebből természetesen 
nem szükségszerűen következik, hogy a párbeszéd vitává fajul, ám azzal a feszült-
séggel mindenképpen számolnunk kell, mely a kihívássá vált értelmezésből adódik. 

Ugyanakkor azzal is szembesülünk, hogy abban a módban, ahogyan bizonyos 
történeteket elmesélünk, azzal a konstellációval találjuk magunkat szemközt, aho-
gyan mi magunkat a jelenben elképzeljük. Egy múltbeli történet elbeszélése a je-
len problematizálása is egyben, hiszen maga a jelen is történeti képződmény.1 

„A jelent, amelyben élünk, csak a jelen gondolása révén tehetjük áttetszővé, ám 
ez a feladat csak a múlt elgondolása segítségével lehet sikeres. A jelen a múlt gon-
dolása révén megnyílik, és ez lehetőséget teremt egy kritikai távolság létrehozására, 
s ezáltal a jelen kritikai analízisére."2 A történetiség ezen elgondolása a distanciák 
és a diszkontinuitás fogalmait helyezi előtérbe a történelem és az idő homogén 
és nárcisztikus elgondolásával szemben: felbomlik a tradíció folytonossága, de a 

1 Vö. TAKÁCS Ádám: Michel Foucau.lt és a történelem tapasztalata. In GULYÁS Gábor-KUKLA Kr isz t ián-
SIMON Attila-SUTYÁK Tibor-SzÉPLAKY Gerda-TAKÁcs Ádám-VALASTYÁN Tamás: Hét kérdés - Kortárs 
filozófiai írások. Kall igram Kiadó, Pozsony, 2008. 

2 I. m. 160. 
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tradíció alanya is lehetséges pozíciók sokaságába differenciálódik szét. Az evidenciák 
kételyeknek adják át helyüket, az identitás nagy mítoszai pedig többnyire elpáro-
lognak a történelmet genealogikusan, azaz kritikailag vizsgáló tudós szeme elől. 

A jelenben megfogalmazódó kételyek visszasugároznak a múltba, így mind a 
jelen, mind pedig a múlt problémákat hordozó horizontokká válnak. Ahol pedig 
probléma merül föl, ott distancia képződik, s alternatívák fogalmazódnak meg. 
Az alternatívák perspektívákat nyitnak fel, melyek nem csupán más és más szem-
pontból mutatják meg ugyanazon jelenséget, de éppen ezáltal annak alapos és 
kritikai megismeréséhez is hozzájárulnak. 

Történetek az irodalomról 

Mindezen megfontolások fényében azt az egyet máris kijelenthetjük Az irodalom 
történetei címet viselő vállalkozásról, hogy felépítése, módszertani elvei, kanonizá-
ciós törekvései a történetiség fentebb vázolt felfogásával mutatnak rokon vonáso-
kat. Nem eleve adottként, hanem problémaként mutatja be az irodalom történetét, 
mely probléma kezelésében (nem feltétlenül megoldásában) az olvasónak is részt 
kell vennie. Nem kínál e három kötet kész megoldásokat, válaszokat, bebiflázha-
tó ismereteket, hanem kérdéseket fogalmaz meg a tárgyalt múvek és jelenségek 
kapcsán. A kérdések pedig zavarba hozzák a ma olvasóját, és új színben tüntetik 
fel az elmúlt jelenségeket: élő, eleven párbeszéd alakul ki. Vagy legalábbis meg-
teremtődik ennek az esélye. Ám dacára annak, hogy maga a vállalkozás tökélete-
sen felül akarta írni azt, ahogyan irodalomról és irodalomtudományról a művelt 
nagyközönség gondolkodik, számos furcsa (fél)megoldással is találkozunk. Egy-
előre azonban - még mindig csak madártávlatból tekintve a művet - azt mond-
hatjuk, hogy több terminológia érvényesülését, többfajta narratíva párhuzamos 
jelenlétét és többfajta tudományfelfogást figyelhetünk meg a három kötetben, 
melyek közül magam csak az utolsóval fogok foglalkozni, mely 1920-tól napjain-
kig követi a magyar irodalmak alakulását. 

S innentől kezdve talán óvatosabban kell bánni a szavakkal is, hiszen bármeny-
nyire is kézenfekvő lett volna az előző mondatot azzal a szóval befejezni, hogy 
„fejlődését", ez - a kötet szerkesztőinek koncepcióját és ennek megvalósulást 
szem előtt tartva - éppen a vállalkozás egyik legkényesebb kérdését veti föl. Az 
egyik szerkesztő, Veres András egy vele készült interjúban ezzel kapcsolatban azt 
állítja, hogy a fejlődés hite, mely mindenfajta történeti jelenség, így az irodalom 
számára is rendező elvként szolgált, jellegzetesen a 18. és a 19. század terméke. 
„Am a 20. század derekára-végére megrendült a hit az effajta átfogó fejlődéselvek 
érvényességében, ahogy abban is, hogy az irodalom és a társadalom működése 
szoros szimbiózisként lenne leírható. Az új irodalomtörténet pedig már tükrözi 
ezeket a kétségeket."3 Csakhogy maga is rámutat arra, hogy az irodalomtörténet 

3 Az új irodalomtörténet felnőtt könyv akar lenni. VÁRKONYI Benedek beszélgetése VERES András szerkesz-
tővel. Magyar tudomány 2007/4. 504. 
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mint műfaj, éppen a fejlődés hitére épülve bontakozott ki: „maga az irodalomtör-
ténet elvileg azóta létezik önálló műfajként, amióta valamiféle fejlődésmodellben 
gondolkodnak."4 Ha tehát az irodalomtörténet elutasítja, vagy legalábbis kérdé-
sessé teszi a fejlődés elvét, akkor valóban a múlt és jelen közti párbeszéd termé-
keny problematizálásáról beszélhetünk. Sőt, beszélni többféleképpen is lehet róla. 

Úgy például, mint az a Jauss, aki híres tanulmányában5 éppen az irodalomtörté-
net mint olyan válságáról értekezik. Elmúlt az ideje portrék és életművek kronoló-
giai sorrendben történő bemutatásának, mely tárgyalásmódot „esztétikai önmeg-
tartóztatás" jellemzett: az objektivitáseszmény háttérbe szorította azt a párbeszédet, 
mely a mindig a jelen horizontjából értelmező kutató és a múltbeli irodalmi je-
lenség között létrejöhetett (volna), és így a kritikai szempontok is többnyire a fej-
lődéselvhez igazodva jelenhettek csak meg. 

A három vaskos kötet megjelenése tehát kiváló alkalmat szolgáltat arra, hogy 
benne egy régóta várt, újfajta irodalomszemlélet megjelenését üdvözölhessük, 
valamint hogy újra sorra vegyük a régi hiányosságait, hiszen a két vállalkozást 
(tudomány)történeti szituáltsága is az összehasonlításra predesztinálja. A hiányos-
ságok azonban az újat is jellemzik, s meglátásom szerint a régire sem csupán jel-
legzetes zöld színe miatt fogunk emlékezni. Egészen másfajta akaratok bábáskod-
tak a vaskos ha t+ha t kötet világra segítésekor, mint ma, így aligha csoda, hogy a 
koravén gyermek olyan lett, amilyen. Ahogyan Angyalosi Gergely reflektál erre: 
„egyértelműnek látszott az is, hogy a politikai befolyás a jelenkor tárgyalása felé 
közeledve fokozatosan nőhetett. Tudtuk, hogy lektorok és szuperlektorok szóltak 
bele a részletekbe, élükön a korántsem mindig jóakaratú érdeklődést mutató Aczél 
Györggyel."6 Részint ennek a folyamatos kontrollnak is köszönhető, hogy - aho-
gyan Szegedy-Maszák Mihály az új irodalomtörténet előszavában7 írja - az a vál-
lalkozás már a maga korában sem tükrözte a nemzetközi irodalomtudomány 
eredményeit. Hiszen az az elvárás, melynek eleget téve megszületett, nem elsősor-
ban a korszerű tudományos szempontok érvényesülését kérte számon az irodalom 
történetén, hanem önlegitimációjának cinkosává akarta tenni - ami részben sike-
rült is. Az irodalomnak és történetének kisajátítása, az uralkodó vonalhoz való 
igazítása kiszorította, sőt, letiltotta azokat a törekvéseket, melyek el akartak térni 
a „lektorok és szuperlektorok" által megálmodott nagy elbeszéléstől. De ezek a 
problémák már több évtizede foglalkoztatják a szakmát, újat aligha lehet róluk 
elmondani. A régi irodalomtörténet érdeméül azonban mindenképpen el kell is-
mernünk azt, amit Angyalosi Gergely állít: „A Spenótnak tényleg nem kis számban 
akadnak kétségbeejtően használhatatlan és már a maguk korában is elavult részei, 

4 I. m. 503. 
5 H . R. JAUSS: Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. (BERNÁTH Csilla fordí tása) In 

KULCSÁR-SZABÓ Zol tán (szerk.): Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Osir is , 
Bp., 1999. 

6 ANCYAI.OSI Gergely : Százharminchat kicsiny irodalomtörténet. Beszélő 2008. február , 104. 
7 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Előszó. In JANKOVITS László-ORLOvszKY Géza (szerk.): A magyar irodalom tör-

ténetei. I. G o n d o l a t Kiadó, Bp., 2007 . 1 l .sk 
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de korántsem mindegyik az. Középiskolás korom óta, tehát a hatvanas évek végétől 
használom ezt a kiadványt és bizton állíthatom: öszszességében véve nem volt ne-
héz lehántani az ideológiai burkolatot az értékesebb fejezetekről."8 

Az irodalomfejlődés elve tehát többszörösen kompromittálódott az elmúlt idő-
szakban, amikor a történetiség és a teleológia fogalmai - részint bölcseleti, ré-
szint pedig politikai megfontolások nyomán - átértelmeződtek. Az irodalom tör-
ténetét nem mesélheti el többé egy kitüntetett elbeszélés, mert nem tudunk 
rámutatni egy nagy, végső teloszra, amely ezt legitimálhatná. S jórészt érvényü-
ket vesztették azok az irodalomhoz képest külső, ideológiai-politikai faktorok is, 
melyek erős nyomást gyakoroltak az irodalom történetének ily módon történő el-
gondolására. Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy ennek a nyomásnak az 
eltűntével az irodalom afféle légüres térben lebegő, tiszta esztétikai képződmény 
lenne. Éppen ellenkezőleg: csakis ekkor válik lehetővé annak a rendkívül sokol-
dalú relácionalitásnak legalább a részleges felmutatása, ami az irodalmat mint je-
lenséget a történeti, politikai és társadalmi beágyazottságában jellemzi. Poszler 
György is utal tanulmányában9 arra, hogy az irodalomtörténet újraírását és újra-
értelmezését részint tudománytörténeti, részint pedig történelmi okok teszik el-
kerülhetetlenné. Az előbbiről már esett valamelyest szó. Az utóbbi is részint eh-
hez kötődik, hiszen nálunk a történelem menetének megváltozása tette csak 
lehetővé a tudománytörténet elmozdulását a pozitivista-fejlődéselvű álláspontról, 
vagy pontosabban fogalmazva: ennek az elmozdulásnak az érvényre jutását és fel-
gyorsulását. Ahogyan Sári B. László jellemzi a letűnt történeti korszakban irodalom 
és politika viszonyát: „kényszer szülte együttélés",10 melyben az irodalom maga-
tartása kifejezetten defenzív: igyekszik mind nagyobb távolságot tartani politikai 
faktoroktól. Csakhogy Sári rámutat arra, hogy mást kell értenünk irodalompoli-
tikán és az irodalom politikáján. Az utóbbi inkább egyfajta „diszkurzív tér", mely 
„a megszólalás keretfeltételeit" biztosítja,11 és lehetővé teszi azt, hogy „a magyar 
irodalmi közéletben hagyományosan nem politikai témák is a figyelem közép-
pontjába kerüljenek",12 mint például „az irodalmi szöveg értelmezési kereteinek 
figuralitása; a nemi szerepek hatása az olvasási szokásokra; a beszédpozíció törté-
neti behatároltsága és nemiszerep-vonatkozásai"13 stb. Mindezek a keretfeltételek 
pedig éppen az által a történelmi változás által váltak hozzáférhetővé és felmutat-
hatóvá, mely felszabadított „az egy igaz elbeszélés" nyomása alól. Részint ennek 
is köszönhető, hogy az egyes tanulmányokban más- és másfajta érzékenységek ér-
vényesülhettek, melyek megjelentek mind az elemzési szempontokban, mind pe-
dig az új kánon kialakulásában. 

8 ANGYALOSI G e r g e l y : u o . 
9 POSZLER György: Л többes szám irodalomelmélete. Elei és Irodalom 2007. szeptember 20. 38. szám. 

1 0 SÁRI B. László: A hattyú és a görény. Kalligram, Pozsony, 2006. 24. 
11 I. m. 18. 
12 Uo. 
1 3 Uo. 
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A történetiség azon felfogásai pedig, melyek szakítanak a nagy elbeszélés esz-
méjével, éppúgy megjelennek a szépirodalmi szövegekben, mint az ezekről szóló 
történetekben. Az „élő-eleven irodalom", valamint a vele elszámolni kívánó kriti-
ka és irodalomtudomány hasonló tapasztalatokra támaszkodnak, hasonló episzte-
mológiai és ontológiai elveket érvényesítenek - csak az egyik a szépirodalmi szöveg-
konstrukció során, a másik pedig az elméletalkotásban. Megfigyelhető azonban 
egy másik teoréma vagy probléma markáns jelenléte is a kötet írásai között, mely 
egyrészt szoros rokonságban van a történetiséggel kapcsolatos bizonytalanságokkal, 
és hozzá hasonlóan messze túlmutat mind az irodalom, mind pedig az irodalom-
tudomány berkein - oda, ahonnan voltaképpen mindkettő származik: az eleven 
(faktikus és történeti) tapasztalatra. A tapasztalat szerkezetének elemzése pedig 
az elmúlt évszázadban egyrészt a bölcselet számára jelentett óriási kihívást, más-
részt pedig ezek a problémák megjelentek a humán tudományokban és a művé-
szetekben is: a saját és az idegen kérdéséről van szó, valamint a „másban való ön-
megértés" hermeneutikai elvéről. A kötetet átlapozva számos olyan jelenségen, 
művön akadhat meg az olvasó tekintete, melyek ilyen vagy olyan módon felmutat-
ják ezeket a határokat, valamint az írások nagy része is különös érzékenységet mu-
tat ezen probléma iránt: az önazonosság körüli bizonytalanságok gyakran meg-
jelennek az elemzési szempontok között is. 

Például a Puszták népét újraolvasó Dobos István az idegenség tapasztalatát, és 
a saját identitásban való állandó bizonytalanságot tartja az illyési mű alapkérdé-
sének: „az elbeszélő olyan világot mutat meg, amely az idegenség és az ismerósség 
közötti hely tapasztalatában részesíti az olvasót" (346.). A Sorstalanságot elemző 
Szirák Péter szintén azokra a törésvonalakra figyel, melyek az én és a közösség, 
a volt én és a jelenlegi én között jönnek létre, s melyek természetesen a történet-
mondást és a mindenkori identitás konstrukcióját sem hagyják érintetlenül. Volta-
képpen Ferencz Győző is hasonló kérdésekre hívja föl a figyelmet Radnóti költésze-
tének elemzése kapcsán. Azt állítja, hogy a költő - az amerikai vallomásos költészet 
képviselőivel egyetemben - az én darabokra törésével volt kénytelen szembesülni: 
„vajon a kiüresedett, töredékeire hullott ént újra föl lehet-e építeni az esztétika 
eszközeivel" (432.). 

Am, mint fentebb említettem, nem csupán szépirodalmi művek, pályák, hanem 
irodalmi jelenségek, tendenciák, elemzési szempontok is a tapasztalat hasonló 
szerkezetére engednek következtetni. Például már magának a fordításirodalom-
nak és a fordítás problémájának ilyen nagy súllyal való szerepeltetése a kötetben is 
ide utal vissza. Flexibilissé válik a „magyar irodalom" kategóriája, amit nemcsak 
a határon túli szerzők magyar vagy akár idegen nyelven írt művei, avantgárd dal-
szövegek, installációk és performanszok jeleznek, hanem egy olyanjelenség is, mely 
minden kultúrnemzet irodalmában jelen van, s megkérdőjelezi annak önelvűsé-
gét: a fordításirodalomról van szó. Ahogyan Józan Ildikó állítja ugyanis: „az iro-
dalmi fordítás és a fordított művek értelmezésének hagyománya az irodalom(értés) 
hagyományának fontos, konstitutív része" (52.). Meglehetősen kategorikus kije-
lentés, ám valóban csaknem felmérhetetlen, hogy egyes világirodalmi művek tol-
mácsolása mekkora hatást fejtett ki a magyar irodalom alakulására. Erre tesz kísér-
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letet Györffi István tanulmánya is, mely Musil A tulajdonságok nélküli ember című 
regényfolyamának hazai megjelenése ürügyén értekezik többek között Thomas 
Mann, Kafka, Proust, Joyce stb. magyar recepciójáról. 

Sok kis történet 

Mire ez az írás megjelenik, addigra már sokan, sokféleképpen el fogják monda-
ni, hogy milyen előképei voltak a köteteknek, s ezek milyen hatást gyakoroltak az 
új irodalomtörténetre. Erre én most nem is térnék ki részletesebben, inkább a 
harmadik kötettel fogok foglalkozni. 

Első körben az volt a benyomásom - s ez mihamar meggyőződéssé erősödött -
hogy ez a vállalkozás a világhálón él meg igazán, ott képes igazán megvalósítani 
szerkesztőinek koncepcióját (tudjuk: az internetes változat munkálatai folyamatban 
vannak, szerkesztője Horváth Iván). A könyvformátum a hagyományos irodalom-
történeti formának kedvez: elkezdődik egy történet valamikor, s - noha vannak 
kisebb-nagyobb ugrások ide-oda az időben - halad valamerre. Egyhuzamban vé-
gigolvasva a kötetet, csakhamar valamilyen sodrás vált érzékelhetővé a tanulmá-
nyok egymásutánjában, ami részleges összefüggést teremtett a különböző érték-
és értelmezési szempontok, alkotók és folyamatok között. Még mindig egészen a 
felületes benyomások szintjén maradva, külön szellemi izgalmat jelentettek azok 
a fejezetek, melyek az aktuális társadalmi, politikai, film- és képzőművészeti stb. 
jelenségek felől olvasták az irodalmi folyamatokat, vagy éppen azt mutatták be, 
hogy az irodalom milyen hatással volt ezekre. S ez ismét csak az irodalom önel-
vűségének cáfolata, valamint sokoldalú relácionalitásának ékes bizonyítéka. A sok 
kisebb történet tehát képes volt valamiféle kontinuus sorba rendeződni, és az egy-
ségesség minimumát létrehozni. Még akkor is, ha az efféle összefüggés meglehe-
tősen esetleges, és a többszöri olvasás valószínűleg másfajta elv szerint teremt kap-
csolatot a szövegek között. Ebből a szempontból számomra az tűnik lényegesnek, 
bogy egyáltalán beszélhetünk ilyen kapcsolatról, hiszen a szerkesztői szándékból 
az derül ki, hogy az időrendi egymásra következésen kívül másfajta rendező elv 
nem strukturálja a tanulmányokat. Ez az elv viszont a történetiség minimumának 
bizonyul, és elégséges (ha nem is elegendő) alapot szolgáltat ahhoz, hogy irodalom-
történetként kezeljük a vállalkozást. 

Olyan irodalomtörténetként, amely a fentebb taglalt megfontolások fényében 
több szerzővel, több nézőpontból, több értékkritériumot alkalmazva, több hagyo-
mányt játékba hozva, több társdiszciplínát bevonva, többfajta teloszt kijelölve kí-
sérel meg felmutatni eg)' folyamatot, amely a magyar irodalmat jellemzi 1920-tól 
napjainkig. Amit esetleg máshogy is el lehet mondani. Azok a tanulmányok, 
amelyek a kötetben egymás után sorakoznak, kifejezetten azt a benyomást keltik, 
hogy a történetnek itt nincs vége, vagy még csak el sem kezdődött igazán, hiszen 
- noha vannak jócskán átfedések - az eg)' adott évszámhoz rendelt műnek, esemény-
nek vagy alkotónak csupán eg)' lehetséges olvasatát kapjuk. Az 1934-es évszám 
például öt tanulmány számára szolgál tájékozódási pontként, ebből kettő foglal-
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kőzik József Attila Eszmélet című versével (Szegedy-Maszák Mihályé és Tverdota 
Györgyé).14 Az olvasóban óhatatlanul is hiányérzet keletkezik, hogy ha már van 
két tanulmány, ráadásul ugyanarról a költeményről, akkor miért nincs még több, 
és miért nincs a többiről is - miért nem tudunk meg többet József Attila költésze-
téről? Ha a költő felől tájékozódni szeretnénk, akkor miért az új irodalomtörté-
netet vegyük a kezünkbe, és miért ne inkább máshol található monográfiákat, ta-
nulmányokat olvassunk el róla, melyek alaposabb és egységesebb képet 
közvetítenek számunkra? Ezt az elvárást a világhálós változat elégítheti majd ki, 
amely nyilván sokkal több információval és gazdagabb anyaggal látja majd el az 
olvasót, aki kedvére válogathat az írások között, és saját tetszésére állítja majd össze 
a maga privát irodalomtörténetét. Ám ha most csakis az előttünk levő kötetre 
koncentrálunk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy használható-e a könyv ké-
zikönyvként - s ha erre igennel válaszolunk, akkor ez a kézikönyv-funkció milyen 
fajta átértelmezését vonja maga után? 

Erre a kérdésre véleményem szerint csak fenntartásokkal mondhatunk igent, 
viszont igent kell mondanunk. S kétségtelenül a szerkesztők is érzékelték ennek 
a problémának a súlyát, hiszen - ahogyan Veres András is nyilatkozza - „egy-egy 
jelentős esemény szolgáltat alkalmat arra, hogy kisebb-nagyobb folyamatkép ke-
rekedjen ki belőle".15 Értsd: az egyes tanulmányok nem kívánnak sem portrét, 
sem pályaképet, vagy bármilyen egyéb szempontból nagyobb távlatokat átfogó 
értelmezést nyújtani egy adott évszámhoz rendelt jelenségről, szerzőről, műről, 
de valamilyen folyamatszerűség mégis megjelenik a megközelítés szempontjai kö-
zött. Jeney Éva izgalmas tanulmánya számára például az 1930-as évszám és Bar-
tók Cantata Profanája szolgáltat alkalmat arra, hogy rajtuk keresztül komparatív 
elemzésnek vesse alá a „tiszta forrás", az „őseredet" mítoszát, s ezeken keresztül 
is rámutasson az eredeti és a fordítás közötti értékhierarchia tarthatatlan voltára. 
Vagy a 2002-ben megjelent Rakovszky-regény, A kígyó árnyéka (Zsadányi Edit) kap-
csán vetődnek föl a női irodalom kérdései. Ez a koncepció óvatos és diszkrét kö-
zeledéstjelez a monográfiaszerű irodalomtörténetek felé, ugyanakkor a deklarált 
elméleti megfontolások radikalizmusa is egy olvasóbarátabb megvalósulás irányá-
ba finomodik. 

Nem minden esetben, természetesen. A kötet pluralizmusára jellemző módon 
nagyon sok nyelven beszélnek a tanulmányok - s némelyik bizony igen nehezen 
érthető dialektusban szólal meg. Kétség nem fér hozzá, hogy nem könnyű feladat 
a kortárs tudományos eredményeket közérthető formában explikálni a művelt 
nagyközönség felé - de tán nem is lehetetlen. így például Pilinszky (Lőrincz 

1 4 A továbbiakban, ahol egy t anu lmányra hivatkozom, zárójelben m e g a d o m a szerző nevét is. Egy vál-
laltan pluralista szemléletű m ű esetében ugyanis, úgy gondolom, n e m mindegy, hogy melyik feje-
zet kinek a tollából származik. E tekintetben a szerkesztők részéről m i n t h a némi tanács ta lanság 
l enne érzékelhető; mintha úgy akar ták volna elkerülni a t anu lmánykö te tnek való minősí tés t , hogy 
az egyes fejezetek szerzőit csak a tar ta lomjegyzékben adják meg. Ez egy kicsit zavaró olvasás köz-
ben, hiszen m i n d i g vissza kell lapozni a kötet elejére. 

15 Az új irodalomtörténet felnőtt könyv akar lenni. 504. 
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Csongor) alighanem elveszett a befogadás számára, hiszen az ilyen mondatokkal 
a szakmabeli is nehezen birkózik meg: „a szöveg nyelvi terének felszabadítása a 
hagyományos prezenciaképzetek uralma alól (transzfiguratív és regiszterközi ef-
fektusok révén) mondhatni egyidejű a nyelvi azonosítás felfüggesztésének másik 
- ellenirányú - tendenciájával..." stb. A tanulmány elején lazán odavetve néhány 
obligát Heideggertől, Nietzschétől, Derridától származó filozofémát találunk, majd 
beindul a teoretikus falanx, és az egyszeri olvasó vagy megfutamodik, vagy végig-
rágja magát a csaknem emészthetetlen szövegen. Található még néhány nehezeb-
ben értelmezhető írás a kötetben, de a tanulmányok többsége mégis könynyebben 
befogadható, sőt, némelyik kifejezetten élvezetes stílusban íródott. Kulcsár-Szabó 
Zoltán elemzése Domonkos István Kormányeltörésben című verséről például maga 
is feszeget teoretikus kérdéseket, ám ebben az esetben is a miként kérdése a per-
döntő. Mert egy részt ezeket elegáns értekező prózában tálalja, másrészt pedig az 
elméleti fölvezetés nem válik öncélúvá, hanem tétje van: az, hogy a „költőietlen-
ség" megjelenése milyen előzményekre tekinthet vissza a magyar lírában, s mi-
lyen konkrét, történeti tapasztalat szolgál egy ilyesfajta poétika alapjául. 

A szerkesztők tisztában voltak vállalkozásuk paradox mivoltával: történetet írni, 
amelyet a szélesebb nagyközönség is haszonnal forgathat, de amely ugyanakkor 
tükrözi mindazon kételyeket is, melyek az utóbbi évtizedekben éppen a történe-
tiséggel kapcsolatban is megfogalmazódtak. Ez az a kettősség, lehetetlennek tűnő 
kihívás, ami miatt Jauss szerint az irodalomtörténetek felett eljárt az idő. Ez mu-
tatkozik meg abban is, hogy a szerkesztők törekedtek egyrészt arra, hogy a kötet 
kézikönyvként is használható legyen, tehát azok számára is hasznos információkat, 
vagy a további kutatások számára j ó kiindulópontot nyújtson, akik éppen csak ál-
talában szeretnének tájékozódni egy adott szerzőről vagy jelenségről. Másrészt 
azonban szemlátomást nagyobb ambíciójuk volt a potenciális olvasóközönség 
szemléletformálása: egy új - vagy legalábbis ilyen formában új - szakmai nyelv és 
hagyomány bevezetése az irodalomról szóló diskurzusokba, a magyar irodalmi 
tudat áthangolása, újfajta érzékenységek és észjárások kimunkálása, valamint az 
irodalom történetének új formában való prezentálása. A szakmát e szempontból 
aligha éri túl nagy kihívás, hiszen egyetemi és egyéb irodalmár körökben már rég-
óta nem ismeretlenek ezek a megközelítési szempontok, hangsúlyváltások, de a 
szélesebb nagyközönségnek minden bizonnyal időre van szüksége megemészte-
ni azt, hogy sokkal nagyobb önállóságot és értelmezői munkát igényel tőledz iro-
dalom történetei, mint a megszokott kézikönyvek. S visszatérve a fentebb felvetett 
kérdésre: az időrendiség elve és a tanulmányokban olykor érvényesülő folyamat-
rajzra való törekvés valóban a mellett nyomós érvek, hogy érdemes éppen ezt a 
könyvet a kezünkbe vennünk, vagy a készülő internetes változatra rákattintanunk, 
ha a magyar irodalom huszadik századi története felől szeretnénk tájékozódni. 
Hiszen részjelenségekről is alapos képet kapunk, ugyanakkor a tanulmányok 
sodrában kirajzolódik valamilyen kép a magyar irodalom huszadik századi törté-
netéről is. A pluralisztikus szemlélet és a vállalt relativizmus korántsem jelent teljes 
esetlegességet. Ennek legmeggyőzőbb bizonyítéka természetesen az. időrendiség, 
még akkor is, ha az egyes tanulmányok által tárgyalt időintervallum jóval meg is 
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haladja azt az évszámot, amelyhez aktuálisan kötődik. A másik érvet pedig a kö-
tet vállalt rekanonizáló törekvései szolgáltatják. 

Egy új irodalomtörténet magától értetődő módon állapít meg új kánonokat is 
- nem kivétel ez alól a most tárgyalt sem, noha ez esetben is alighanem azt figyel-
hetjük meg, hogy a paradoxitás bizonyul konstitutív elvnek. Ezzel kapcsolatban 
első körben Szilágyi Ákos észrevételére hivatkozom, aki „posztkánoni állapotról" 
beszél, valamint megállapítja, hogy „világirodalomból (világirodalmi kánonokból, 
azaz listákból) is sok van, szinte annyi, ahány individuális irodalom...[...] ennek 
megfelelően a 'Történetek'-ben is számtalan kánon él egymás mellett.. ."16 A ká-
nonok átrendeződéséről beszélhetünk tehát, ugyanakkor a kötetből nem rajzoló-
dik ki egységes álláspont - vagy csak madártávlatból. Vélemények, értelmezések 
vannak, melyek inkább javaslatokat adnak az olvasónak, s egyszersmind arra buz-
dítják, hogy maga is konstruktív módon vegyen részt az értelmezésben, valamint 
hogy ne spórolja meg magának a fáradságot, és más szövegekkel is ismerkedjen 
meg az adott témával kapcsolatban - ismét csak az internetes változat elégítheti 
majd ki a befogadói igényeket. 

Természetesen a kánon fogalmát is fenntartásokkal kell értenünk. A vállalko-
zás főszerkesztője azt írja előszavában, hogy „nincs kizárva, hogy a modernség 
néven ismert, szüntelen továbblépést sürgető mozgalom a 21. század elejére mái-
véget ért".17 Ez a belátás a kötet koncepciójában is érvényesült, hiszen - mint fen-
tebb már utaltam rá - a fejlődéselv diszkreditált magyarázati modellé vált. Ennek 
következtében szabadulnak fel az értékszempontok is egy ilyen típusú nyomás 
alól, és válik termékeny, „posztkánoni állapotot" létrehozó párbeszéddé az értel-
mezői megközelítések sokfélesége. Egy olyan párbeszéddé, melyhez bizony magá-
nak az olvasónak is hozzá kell szólnia, ki kell alakítania saját véleményét, valamint 
kérdést kell intéznie mind az egyes tanulmányokhoz, mind pedig magához a kö-
tethez. A legalapvetőbb kérdés természetesen az, hogy mi és ki maradt ki, vala-
mint mi és ki került be. Már csak azért is, mert a kötetben megmutatkozó kanoni-
zációs tendenciák nem csupán a huszadik századi magyar irodalomról, de a mai 
magyar irodalomtudományról is látleletet nyújtanak. Mire mutat fogékonyságot, 
s mivel birkózik meg nehezebben. Mely szerzők, irányzatok állnak manapság a 
kutatások homlokterében, valamint kik és mik szorultak perifériára, értékelődtek 
le, vagy éppen tűntek el. Vagy esetleg kikkel, mely jelenségekkel nem tudott meg-
birkózni a szakma. 

E szempontból pedig több meglepetéssel is találkozunk. Szabó Lőrinccel épp 
annyi, egészen pontosan két tanulmány foglalkozik (Kulcsár Szabó Ernőé és Kulcsár-
Szabó Zoltáné), mint József Attilával (Tverdota György és Szegedy-Maszák Mi-
hály). Kosztolányi is emelkedett (akit akár a huszadik századi magyar irodalom 
„arcának" is tekinthetünk, hiszen a borítón is az ő képe szerepel): már az előző 

1 6 SZILÁGYI Á k o s : i. m . 5 4 . 
1 7 SZEGEDY-MASZÁK M i h á l y : i. m . 13. 
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kötetben is szerepelt (Szegedy-Maszák Mihály), a harmadikban pedig három írás 
is tárgyául választotta (kettő Szegedy-Maszák Mihály, egy pedig Bengi László tol-
lából). Fájdalmas hiányosság és nehezen indokolható, bogy Móricz Zsigmond ki-
maradt a harmadik kötetből (a másodikban foglalkozik Cséve Anna egy fejezet 
erejéig a Tragédiával, és ezzel kapcsolatban korai novellisztikájával - tehát az új 
magyar irodalomtörténetben nem kaptak helyet sem Móricz regényei, sem pedig 
publicisztikája), míg például Györffy Istvánnak egy röpiratáról is külön írás szól 
(Kósa László). Természetesen egyet kell értenünk a szerzővel, aki azt állítja, hogy 
Györffy „írásának több olyan vonatkozása van, melyet a két világháború közötti 
gondolkodástörténet vizsgálata okán máig hatóan tanulságos felidézni" (375.), s az 
új irodalomtörténet egyik legnagyobb erényeként azt üdvözöltük, hog)' nagy ér-
zékenységet mutat olyan folyamatok iránt is, melyek az irodalom „keretfeltételeit" 
alkotják. Csakhogy ez esetben alighanem jókora aránytévesztésről van szó: nem 
eshet mégsem nagyobb hangsúly a keretfeltételekre, mint magára az irodalomra. 
A manapság külföldön igen népszerű Máraival pedig két írás foglalkozik (Dobos 
István és Lórinczy Huba), míg mondjuk a hatástörténeti szempontból (is) jelen-
tősebb Mészöly (Thomka Beáta) vagy Ottlik (Odorics Ferenc) „csupán" egy feje-
zetet kapott. 

Számos hasonló anomáliának tűnő példát hozhatnánk még föl, a kötetbe ép-
pen csak belelapozgatva is. Ezek azonban az olvasás során valamelyest kiegyenlí-
tődnek, hiszen például Peti iről vagy Oraveczről sincs külön fejezet, de a Tandori 
második kötetéről szóló írásban (Kálmán C. György) már ott a helyük. Másrészt 
azt is joggal lehet állítani, hogy nem kilóra vagy karakterre mérik egy adott szer-
ző irodalomtörténeti jelentőségét, s a kötet szerkesztői szemlátomást igyekeztek 
is távol tartani maguktól ezt az elvet. Csakhogy éppen ebben is rejlik vállalkozá-
suk paradox mivolta, hiszen megjelenésével maga a kötet is bevonul az irodalom 
keretfeltételei közé, s preferenciákat közvetít az olvasóközönség felé. Ezt nem le-
het figyelmen kívül hagyni, hiszen egy ilyesfajta vállalkozás valamelyest mégis 
markáns institucionális tényezővé válik, látleletté a magyar irodalomtudomány 
jelenlegi állapotáról, de a magyar irodalom 1920-tól napjainkig húzódó vonula-
táról is. Ha számos szkeptikus érv meg is fogalmazódik a kánonok létével szem-
ben, ám bizonyos értelemben ez a kötet maga is egy többfajta relácionalitásban 
létrejött képződmény, mely nem irodalompolitikáról, hanem az irodalom politi-
kájáról is tudósít. Az, hogy kik, valamint hogy milyen jelenségek mekkora súllyal 
szerepelnek a kötetben, túlmutat a vállalt esetlegességen és pluralizmuson - még 
akkor is, ha tudjuk, egyes fejezetek azért maradtak ki, mert nem készültek el, 
vagy nem voltak megfelelő színvonalúak. Ezeket a csorbákat valószínűleg ismét 
csak az internetes változat küszöböli majd ki. 

További meglepetés, hogy a ponyva, s annak neves magyar képviselője, Rejtő Jenő 
külön fejezetet kapott (Veres András). Két szempontból is mindenképpen üdvöz-
lendő ez a döntés. Egyrészt az olvasásszociológia felől: a rejtői bon mot-к évtize-
deken át, s olykor még ma is fel-feltűnnek a mindennapi társalgásban; nemzedékek 
szocializálódtak a „péhowardi regényuniverzum" hőseinek kalandjain. Másrészt 
ez a gesztus is arra mutat rá, hogy a „posztkánoni állapotban" azok a határok is 
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kérdésessé váltak, melyek leválasztják a populáris irodalom termékeit az úgyne-
vezett „magas irodalomról". 

Mindenképpen a kötet érdeme, hogy be- vagy visszailleszti a magyar irodalom-
ba a határokon kívüli jelenségeket, a magyar irodalom szerves részeként, nem pedig 
csupán afféle adalékaként kezelve ezeket. Hiszen például az újvidéki Új Symposion 
című folyóirat (Virág Zoltán), valamint a köré csoportosult szerkesztő- és alkotó-
gárda a magyar kultúrának igen termékeny műhelye volt. Hasonlóképpen iroda-
lomtörténeti jelentőségű a Magyar Műhely (Sz. Molnár Szilvia) vagy a Mikes Kele-
men Kör (Hites Sándor), melyek a nyugati emigráció fórumai voltak. Csakhogy 
míg Határ Győzőről (Hites Sándor), Kemenes Géfin Lászlóról (Dánéi Mónika és 
Varga Tünde), vagy Bodor Ádámról (Radvánszky Anikó) méltán szól külön feje-
zet, ez esetben Tibor Fischer (Szegedy-Maszák Mihály) bizonyul kakukktojásnak. 

Külön érdemes szót ejteni az utóbbi egy-két évtized irodalmának helyéről a 
kötetben, melynek megítélése, valamint elhelyezése az irodalomtörténetben min-
dig a legnehezebb feladatok egyike. Az ezt jellemző bizonytalanságot azonban 
ironikus módon éppen az az esetlegesség oltja ki, mely amúgy is jellemzi a kötet 
egészét. Hiszen ha egyszer Tóth Árpád és Juhász Gyula kimaradt a kanonizált 
szerzők, akkor különösebb meglepetésekre e téren sem számíthatunk. így aligha 
vitás, hogy Esterházy Harmónia caelestise (Molnár Gábor Tamás) megkerülhetet-
len, de talán pár szót lehetett volna ejteni a Bevezetés egyes darabjainak az első 
prózafordulathoz köthető, narratológiai megoldásairól is. Bodor Ádám regényét, 
a Sinistra körzetet (Radvánszky Anikó) meglehetősen kedvező fogadtatásban része-
sítette a kritika, így a kötetben való felbukkanása korántsem meglepetés. Nem 
úgy, mint Rakovszky Zsuzsa műve, A kígyó árnyéka, mely aligha a saját jogán került 
be a kötetbe, hanem inkább ürügyet szolgáltatott a női irodalomnak nevezett je-
lenség18 méltatására (Zsadányi Edit), mely kétségtelenül új színfolt a kötetben -
noha a megközelítés szempontjai véleményem szerint éppoly egyoldalú megvilá-
gításba helyezik a „női szubjektumot", mint az a „macsó" narratíva, amely ellen 
a feminista irodalomkritika a maga elméleti alapállását megfogalmazta. A női lét 
ezek szerint egyenlő a kiszolgáltatottsággal, a nő nem ura sem saját sorsának, 
sem saját testének, identitása egy „állandó alakulásban-szóródásban lévő szubjek-
tivitás" (878.). Márton Lászlótól a Jacob Wunschwitz igaz története (Bengi László) 
pedig mintha nem csupán azért került volna be a kötetbe, mert remekmű, hanem 
mert a történetiségnek és a történetírásnak hasonló problematizálását nyújtja, mint 
maga az új irodalomtörténet. A tanulmány szerzője ugyanis egy Márton-esszé 
elemzésével kezdi írását, mely kifejezetten az irodalom és az irodalomtörténet vi-
szonyát feszegeti: „az élő-eleven kortárs irodalomról megújulása és a(z irodalomról 
való) történeti elgondolkodás szerencsés esetben nem ellentétes, hanem együtt 
ható tényezők" (853.). 

1 8 Azért az óvatos távolságtartás, m e r t j ó m a g a m nehezen t u d o m ér te lmezni ezt a szintagmát. Az iro-
d a l o m az i rodalom, akár férfi, aká r n ő ír ja. Az i rodalom vagy jó , vagy n e m j ó . Ha esztétikán kívü-
li faktorok szerint é r te lmezünk és é r t éke lünk irodalmi je lenségeket , akkor ez ismét csak az „eszté-
tikai j e len tésképzés" rovására tör ténik . 
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Továbbá sokat árnyal a magyar irodalomról alkotott képünkön a már fentebb is 
említett társművészetek bevonása az irodalmi folyamatok alakulásába. A leginkább 
magától értetődő a színházzal való kapcsolat felmutatása, melyet több korszakban és 
több szempontból is tárgyal a kötet. Kezdve az avantgárd színházon (Jákfalvi 
Magdolna), Sütő András művein át (Boka László) az új teatralitás megjelenéséig 
(Kékesi Kun Árpád). Egy izgalmas fejezet az irodalom és a magyar filmművészet 
sokoldalú kapcsolatát taglalja (Györffy Miklós), mások pedig a happening (Dánéi 
Mónika és Müllner András) vagy a képzőművészet (Веке László, Seregi Tamás) 
kontextusába illesztenek irodalmi jelenségeket. 

A kötetben található tanulmányok száma is reprezentálja, hogy egyre intenzí-
vebb az érdeklődés manapság az avantgárd és a neoavantgárd iránt, mely jóval 
kisebb súllyal volt jelen a korábbi kutatásokban - ennek politikai okai is voltak. 
A tendencia nyilván annak a szemléletnek az eredménye, mely a magyar irodal-
mat egyrészt az európai irodalom véráramába bekapcsolódva, valamint a kortárs 
képzőművészettel szorosan együttműködve vizsgálja. így kerülhettek be olyan ze-
nei formációk az új irodalomtörténetbe, mint a legendás Kex, Balaton, Trabant, 
Európa Kiadó stb. együttesek, vagy olyan képzőművészek, mint Hajas Tibor, Tót 
Endre, ef Zámbó István, Wahorn András, Erdély Miklós stb. (Веке László). Azért 
különösen izgalmas ezen jelenségek méltatása, mert hatásuk elevenen jelen van 
a kortárs művészeti és underground világban is. 

További kánonnyitó törekvésként értékelhető bizonyos szerzők, tendenciák át-
értékelése - a teljesség igénye nélkül szeretnék csupán párat említeni. A már em-
legetett Ottlik (Odorics Ferenc) pozíciója változatlan, ugyanakkor megközelítés-
módja részben módosult. Az Iskola a határon ugyanis az orfikus hagyományokat 
megidéző szöveggé válik (sic!), egy beavatás történetévé - ami első ránézésre 
meglehetősen provokatív szempontnak tűnik, de a tanulmány szerzője ezt termé-
kenyen játszatja egymásba egy „akadémikusabb" olvasattal. Vagy például Szabó 
Dezső példáján (Veres András) a szokásosan a nagy romantikus irodalmi toposzok 
között számon tartott próféta szerepkör is átértelmeződik, sőt, kifejezetten terhes 
örökséggé válik: „a 20. századi magyar kultúra egyik legnagyobb tehertétele e 
hagyomány. Hiszen egymásba játssza a művészi és a politikai érzékenységet, s ez-
zel mindkettő teljesítőképességét kockára teszi..." (191.) Ha tisztán az „esztétikai 
jelentésképzés" folyamatának eredményét vesszük szemügyre, akkor a Feltámadás 
Makucskán „az igazán maradandó Szabó Dezső szépírói életművéből" (198.). 

Hosszan lehetne még sorolni a példákat mind a kötet erényeire, mind pedig 
fogyatékosságaira, s a recenzens maga is hasonlóképpen kénytelen érvelni - és 
bizonyos szempontból az esetlegességre apellálni - , mint a kötet szerkesztői: tudja, 
hogy bírálatából sok minden kimaradt, valamint sok kiváló és kevésbé kiváló ta-
nulmány is megérdemelte volna a méltatást, vagy éppen a bírálatot. 

A vállalkozás mindenképpen bátor kezdeményezés, és nagy munka rejlik ben-
ne. Am szükség van még több munkára, mert ha a szerkesztők következetesen ér-
vényesíteni akarják koncepciójukat, akkor valóban sok-sok tanulmánnyal kiegé-
szítve föl kell tenni az egészet a világhálóra - amit a kötetben kézhez kapunk, 
inkább egyfajta kedvcsinálónak tűnik föl számomra a magyar irodalom huszadik 
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századi történetéhez. S bátor, mert olyasfajta történeti szemléletet igyekszik meg-
honosítani a magyar irodalomtudományban, melyre eddig, egy ekkora vállalko-
zás keretein belül még nem volt példa. Erősíti is, és cáfolja is Jauss pesszimizmusát: 
az irodalomtörténet valóban provokáció az irodalomtudomány számára, de idézett 
tanulmányában éppen ő érvel amellett, hogy a befogadás szempontjainak előtér-
be helyezése új utakat és kutatási irányokat nyithat meg. Ennek szellemében a 
kötet szerkesztői és szerzői első sorban arra voltak kíváncsiak, mit mond nekünk 
ma egy-egy mű, szerző vagy irányzat, mit tudunk kezdeni a jelenben irodalmi 
örökségünkkel. Hogyan szólít meg minket, vagy mi hogyan tudjuk megszólítani: 
fel tudunk-e tenni olyan kérdéseket számára, melyből tanulhatunk. Úgy vélem, 
az új irodalomtörténet többek között a kérdezésnek a lehetőség-feltételeit prob-
lematizálta, és nem annyira az volt a célja, hogy válaszokat találjon ezekre, ha-
nem hogy elevenné tegye a párbeszédet ezzel az örökséggel. Mely így nem mint egy 
egységes monológ húzódik mögöttünk, hanem szólamok polifóniájára hasadva 
az időbeliség minden regiszterében dialógust folytat velünk. 
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Kulcsár-Szabó Zoltán 

A HANG RETORIKÁJA SZABÓ LŐRINC KORAI KÖLTÉSZETÉBEN 

„[MJert hang vagyok én, visszhang vagyok én: magam visszhangja [...]": a Föld, 
Erdő, Isten XII. darabjában1 olvasható ez a lírai önazonosítás, amely aligha állítja 
túlzott interpretációs nehézségek elé az olvasót, két okból sem. Líraelméleti köz-
hely, hogy a hang (egy hang) azonosítása és a lírai szubjektum (imitativ, képzelet-
beli, dialogikus stb.) előállítása (vagy kikövetkeztetése) szorosan összefüggő mű-
veletek,2 egy költői én talán nem is lehet más, mint hang. Másfelől a saját helyén 
sem lephet meg a fiatal Szabó Lőrinc - korai költészetében számtalan párhuzamra 
lelő - gesztusa, amennyiben aligha létezhet olyasvalami a kortárs recepcióban, de 
általában a szakirodalomban is legtöbbször a „panteizmus" címkéjével felruházott 
Föld, Erdő, Isten költői univerzumában, amivel a versekben beszélő én ne azono-
síthatná magát (a citált versben például kedvesével, az erdővel, kövekkel, örömmel, 
bánattal stb.). Egy hang tehát, amely - minthogy egyben visszhang is - számta-
lan egyéb mellett önmagát is képes közvetíteni. Az önazonosítás ezen mintája 
Szabó Lőrinc 1920-as évekbeli költészetében számtalan változatban fellelhető,3 

ami nemcsak azt a kérdést veti fel, miben állhat a hang ilyen kiemelt önreprezentá-
ciójának a funkciója a korai kötetekben, hanem azt is, vajon felismerhető-e valami-
féle szisztematikus elképzelés a hang (vagy a hang hatásának) mibenlétéről ezekben. 

Az első kézenfekvő megfigyelés arra mutathat rá, hogy ez a hang nem vagy nem 
elsősorban emberi vagy artikulált hang, hiszen megjelenítésében leggyakrabban 
felfokozott akusztikus érzékiségére kerül a hangsúly, sokszor például zeneiségére, 
amit Szabó Lőrinc Vers és valóság-beli önkommentái jaiban utóbb rendre a korban 

1 A későbbi, Szabó Lőrinc 1943-as Összes versei s zámára át ír t változatban a vers a Hajnali himnusz cí-
met viseli, j e len m u n k a a továbbiakban az 1920-as években publikált köte tekben szereplő szöveg-
változatokat veszi alapul, adot t esetben utalva az á t i r a toknak az itt nyomon követett s zempon tbó l 
releváns el téréseire . 

2 Vö. ehhez pé ldáu l E DE MAN: „Lvric Voice in C o n t e m p o r a r y Theory." In Ch. HOSEK-E EARKER 
(szerk.): Lyric Poetry. I thaca /London 1985. 5 5 - 5 6 . A l íráról mint „a megjelení te t t h a n g instanciájá-
ról": DE MAN: „Ant ropomorf izmus és t rópus a l í rában." In uó: Olvasás és történelem. Bp., 2002. 392. 

3 A hang mot ívumrendszeré t a Föld, Erdő, Isten-ben pé ldáu l a lírai h a n g önlétesí tésének egyfaj ta al-
legór iá jaként ér telmezi MENYHÉRT A.: „A »hang« megtalá lása Szabó Lőrinc Föld, Erdő, Isten c ímű 
kötetében." I n uő: „En"-ek éneke. Bp., 1998. 
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szokásos Wagner-hatásra hivatkozva magyarázott. Nem nyelv tehát, ám - Szabó 
Lőrinc nem kísérletezett a hangköltészet nyújtotta lehetőségekkel - olyasvalami, 
amit mégis a nyelven belül kell megjeleníteni vagy szimulálni. Szemiológiai érte-
lemben a nyelv voltaképpen a hang redukciója:4 a hang éppen hogy külsődleges, 
puszta anyag vagy médium (lásd például a „hangkép" emlékezetes, némiképp talá-
nyos meghatározását Saussure-nél: „nem a materiális hang, vagyis kizárólag fizi-
kai valami, hanem ennek a hangnak a pszichikai lenyomata, annak az ábrázolása, 
amit érzékszerveink tanúságként adnak róla"5), ami nem tartozik hozzá a foné-
mák (voltaképpen: néma hangok) relacionális rendszeréhez. A hang éppen az a 
maradék, amit (például) egy fonológiai leírás hátrahagy, az a maradék, aminek 
érzékelhetővé tételéhez más fogalmak, vagy éppen a zene (egy fogalmának) közre-
működése szükséges. Nem magától értetődő ezen a ponton, hogy a hang (a nyelvet, 
a fonémákat körülölelő sajátságos, néma morajlás) nem-érzéki materialitása bár-
milyen módon hozzáférhető-e a nyelven belül. „Akuzmatikus" természete (Jacques 
Lacan), azon sajátossága tehát, hogy a nyelvet és a materiális testet köti össze, úgy 
azonban, hogy voltaképpen egyikhez sem tartozik, lényegében megszakítja a teljes 
jelenlét illúzióját, amelyet általában (s Jacques Derrida „fonocentrizmus"-kritikája 
óta különösen) elvileg éppen a hang legelemibb teljesítményének szokás tartani.6 

A hang valamiféle ürességgel vonja körül, s egyben idegenné teszi azt, a „másiká-
vá" válik annak, amit voltaképpen közöl, ami - ahogy mondani szokás - „elhang-
zik". Azt, ami kimondásra kerül, hiány, egyfajta semmi veszi körül, éppúgy az em-
beri hangképzéshez nélkülözhetetlen, száj-garat-fül képezte belső üreg, mint a 
híres lemezkiadó feledhetetlen emblémájának kutyáját is zavarba ejtő gramofon-
tölcsér esetében.7 Aligha véletlen, hogy az „objet a" nevezetes, a hiány (vagy, más-
honnan közelítve, a vágy) objektivációját jelölő kategóriájának egyik „formáját" 
Jacques Lacan éppen a („fonemizációból" hátramaradt) hangban jelölte ki.8 A hang 
eme fenyegető idegensége (a nyelvet, a közlést magát fenyegető idegensége) a nyelv-
ben talán csakis figuratív módon, éppenséggel nem-nyelvi vagy nem-emberi, 
mégis akusztikus, érzékeket fenyegető hatásában közvetíthető. Szabó Lőrinc hang-
retorikájában mindenesetre éppen ez a fenyegető mozzanata válik dominánssá: 
a hang egyrészt a kifejezés önállósult eszköze vagy apparátusa, másrészt az érzékek 
fenyegetése. 

4 Erről bővebben M. DOLAR: His Master's Voice. Frankfurt , 2007. 23-48. A görög alfabetikus írás azon 
kultúrtörténeti teljesítményéről, hogy az elsőként tette lehetővé a melódia lejegyzését, ezzel persze 
egyben különbséget létesítve elhangzó beszéd és hangta lan nyelv között, lásd Friedrich Kittler 
Odüsszeia-olvasatait, amelyek azonban jobbára el tekintenek a hang alfabetikusan nem je lö lhe tő 
„maradékának" kérdésétől: F. KITTLER: Musik und Mathematik 1/1. (Hellas 1: Aphrodite). München , 
2 0 0 6 . k ü l ö n ö s e n 5 7 - 5 8 . , 6 4 - 6 5 . A s a u s s u r e - i s z e m i o l ó g i á r ó l i t t : 1 0 9 . 

5 F. DE SAUSSURE: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., 1997.2 91. 
6 Vö . DOLAR: i. m . 4 9 - 5 8 . , 8 2 . 
7 Vö. ehhez J . LACAN: IJ> Séminaire X (Langoisse). Paris, 2004. 317-318.; illetve DOLAR: i. m. 212-216 . 
8 LACAN: i. m . 2 8 8 - 2 9 1 . E r r ő l b ő v e b b e n J .-A. MILLER: „ J a c q u e s L a c a n a n d t h e Voice." In V VORUZ-B. WOLF 

(szerk.): The Later Lacan. New York, 2007. 138-139.; DOLAR: UO.; R. MEYER-KALKUS: Stimme und Sprech-
künste im 20. Jahrhundert. Berlin, 2001. 4 0 1 ^ 2 1 . 
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A Fény, fény, fény nyitóversében (Ki van itt az éghez közelebb?) az én „egy iszonyú 
Másik" álarcaként, majd sajátos szócsöveként írja le magát („s helyette sikolt / az 
elemek kürtje, a torkom"; „bennem egy iszonyú Másik is él, / él és szivemet suga-
raival telezengi, -"9), ami bizonyos értelemben meg is adja az alapmintáját a korai 
versek hangmetaforikájának. Számtalan citátum hozható fel annak illusztrálására, 
ahogyan a lírai hang egy máshonnan érkező vagy máshol szóló hang puszta köz-
vetítőjeként (vagy médiumaként) pozícionálja magát, mely másik hang persze a 
legtöbb esetben az én számára hozzáférhetetlen „belső", érzéki vagy tudattalan 
régióikat szólaltatja meg, illetve olyan felfokozott érzékleteket reprezentál, amelyek 
a nyelvi kifejezhetőség túloldalán vannak. Ez a séma nem illeszthető problémát-
lanul a hang önmegalapozásának romantikus paradigmájába, illetve ennek reto-
rikai keretei közé (amelyek a költői hang létesiilésének olyasfajta naturalizációját 
tételezik, mely annak eredetét távoli hangokban jelöli ki - például éppen a visszhang 
figurája révén10), még akkor sem, ha a nem-nyelvi, nem artikulált (elsősorban 
nyilván: zenei) hangnak a lírai beszéd eredeteként való azonosítása itt is megta-
lálható. Szabó Lőrinc korai költészetében ez az alakzat mindenesetre elsődlege-
sen a hang fizikai jelenlétének, érzéki hozzáférhetőségének az illúzióját hivatott 
alátámasztani, éppen azt a többletet tehát, amelyet a (szóbeli vagy írásos) alfa-
betizáció nem képes visszaadni. Az ilyen típusú figurációkra persze, mint az az 
imént szóba került, legkésőbb Derrida és a posztstrukturalista szemiológia óta ki-
kerülhetetlenül valamiféle jelenlét-metafizika árnya vetül, ám érdemes itt a hang 
kultúrtörténetének azt a - valahol a szirénekkel kezdődő - vonulatát is emlékezet-
be idézni, amely ezzel az érzéki hang materialitásának romboló vagy fenyegető 
(akár éppen a reprezentáció lehetőségét fenyegető) hatalmát helyezheti szembe, 
nem feledve, hogy az, ami igazán fenyegető lehet, éppen a hang nem-érzéki nta-
terialitása: az a maradék, ami a fonológiai redukcióból hátramarad és amit - mint 
a jelenlét hiányát - az akusztikus érzékiség olyan, nem-nyelvi dimenziói, mint pél-
dául az emberi hang azon összetéveszthetetlen, nem-nyelvi anyagszerűsége, ame-
lyet Roland Barthes közismert módon a hang érdességében, „szemcsésségében" 
ragadott meg,11 éppoly szükségszerűen fednek el, mint akár maga a zene: „ami-
kor zenélünk és zenét hallgatunk, [...] az azért történik, hogy elnémítsuk azt, ami 
miatt a hang objet a-nak nevezhető".12 Éppen a hang így felfogott objektivációja 
törheti meg a jelenlét illúzióját, ám pontosan ezért ez az, ami maga nem repre-
zentálható s ami miatt a hang kultúrtörténetének imént említett másik vonulata 
is szükségszerűen az akusztikus érzékiség illúziójára szorul. 

Szabó Lőrinc itt tárgyalt korszakában a hang felfokozott, érzéki jelenlétének 
effektusát három alapvető megoldás hivatott biztosítani: egyrészt a beszélő lírai 

9 A vers átirata (Álarc mögül) arra lehet példa, hogy Szabó Lőrinc később erőteljesen csökkentette a 
h a n g érzéki jelenlétére tett utalások szerepét korai verseiben. Hasonló megfigyelést, a Föld Erdő, Isten 
kapcsán, lásd MENYHÉRT: i. m. 84. 

10 Ezt Bett ine Menke monográf iá ja a prozopopeia retorikai kategóriáját középpontba állítva a német 
romant ikán dolgozta ki: B. MENKE: Prosopopoiia. München, 2000. 

11 R. BARTHES: „The Grain of Voices." In uó: Image, Music, Text. New York, 1975. 
1 2 J . - A . M I L L E R : i . m . 1 4 5 . 
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hang és más, irreális hangképzetek közötti hasadás, másrészt a hanghatások fel-
erősítésének (retorikai és technikai amplifikációjának) képzetei, végül az érzékeket 
mintegy megtámadó vagy lerohanó hang figurációja. Ami az elsőt illeti, nyilván-
valóan itt rejlik a beszélő én szócsőként vagy akár puszta hangszerként (például 
az említett helyen az elemek kürtjeként) való megjelenítésének egyik fontos funk-
ciója: nem az én beszél, illetve nem(csak) az ő hangja szól, pontosabban pusztán 
annyiban, amennyiben közvetít és hozzáférhetővé tesz, leír vagy ábrázol (nyelvbe 
fordít), illetve, mint valamiféle erősítő, egyáltalán érzékelhetővé alakít - más hango-
kat. Ezek lehetnek valamely titokzatos, iszonyú másik hallucinatorikus megszóla-
lásai (például: „[...] valaki [ az átiratban:valami] folyton / csak azt suttogja-üvölti 
bennem, hogy gyáva hazugság / minden [...]" - Nincs pénz és enni kell), vagy ép-
pen olyan, szinesztetikus effektusok, amelyeket maga a poétikus nyelv tesz hall-
hatóvá („[...] mint áram üvölt / bennem, gondolat-huzalokon, erek alagútjaiban 
dübörög / s emléke sikoltó megafon" - Vezényszó, tűzvész, zene, minden; „forró zene 
lüktet csontjaimon át" - Az erdő birkózik velem). 

Mint az utóbb idézett példák mutatják, a hang (ön)megjelenítésének legfonto-
sabb sajátossága talán a túlzás, egy olyasfajta hiperbolikus retorika, amelyet Szabó 
Lőrinc nyilván a számára csak rövid ideig, az 1920-as években igazán kedves német 
expresszionistáktól tanult, és aligha különösebben meglepő, hogy ez a retorika 
előszeretettel merít a hang technikai átalakításának, továbbításának és főként fel-
erősítésének olyan új lehetőségeiből, amelyek az akusztikus érzékelés útjait éppen 
ebben az időben forradalmasították. A '20-as évek fontos évtizede a hang kultúr-
(és technikatörténetének is: a rádió és a hangszóró,13 majd a hangosfilm feltalá-
lásának időszaka ez, de egyben a dadaista hangköltészeté, sőt (például Milman 
Parry kutatásaiban) az „oral poetry" vagy (Mihail Bahtyin munkáiban) a nyelv sok-
hangúsága iránti tudományos érdeklődés kezdeteié, az a kor, amikor a lelkiismeret 
hívását (Anruf) Heidegger a Lét és időben lényegében telefonhívásként meséli 
el.14 Ekkor már nincs semmi igazán egzotikus abban sem, hogy a magyar avant-
gard - amúgy az eredetétől elszakított vagy elszakadó hang képzeteivel teleszőtt -
főművének vándora azt jelenti ki magáról, hogy „az első hang amit hallottam egy 
gramofon ordítása volt a perifériákról" (Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek). 
Szabó Lőrinc költészetében később is előfordul a vezetékes kommunikáció meta-
forája (például a Te meg a világ élére állított, apósa, Mikes Lajos halálára írt Húsz 
óra mulvában), de már a korai kötetekben is - mint azt az imént citált példa is de-
monstrálhatta - a test (vagy tudattalan) és a technikai apparátus metaforikus azo-
nosítására teremtett alkalmat. A tavasz ideges villámai című, a magyarországi rádió-
zás megindulásának évében megjelent versben, melynek címét később a költő 
Hangokra módosította, Szabó Lőrinc önkommentárja szerint „már benne van a 

1 3 A hang „kultúrtörténetében" különösen ez utóbbi megjelenésének tulajdonít kitüntetett jelentősé-
get K.-H. GÖTTERT: Geschichte der Stimme. München, 1998. 420-431 . 

1 4 M. HEIDEGGER: Sein und Zeit. Tüb ingen , 1986.16 272-274. Vö. ebhez A. RONELL: Das Telefonbuch. 
Berlin, 2001. 40-44. ; továbbá DOLAR: i. m. 129-131. 
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rádiózásra készülő világ élménye":15 itt természetesen a vezeték nélküli kommu-
nikáció adja az azonosítás alapját („dróttalan üzenetek"), megint csak a nyelv vagy 
a tudat közbejötte nélküli (ön)kifejezés sajátos képzetének ábrázolására teremtve 
alkalmat, méghozzá talán éppen az elektronikusan rögzített vagy továbbított 
hang azon kezdetleges sajátosságából kiindulva, hogy az - a rádiózás hőskorában 
aligha kiküszöbölhető módon - egyszerre továbbít üzenetet és zajt. Mindaz, ami 
a versben „remeg", „előcsobog", „morog", „reng", „cseng", „kattog", „zeng", „hö-
rög", „kacag", „csattog", „sikolt", ágyúként dördül vagy őrülten trilláz, éppenséggel 
nem beszél tehát, valóban a nyelvi közlésen túl (vagy innen) jelöli ki, talán egye-
nesen magában a csatorna zajában azonosítva, e dróttalan üzenetek valódi tartal-
mát. Ezzel, egyben, egy egyszerre poétikai és technikai törvényszerűség is előáll: 
a hangerő növelése a - fonológiáikig redukál hatatlan - zaj kiküszöbölhetetlenségét 
vonja magával, és valóban, éppen ezt a lehetőséget használja fel ez a retorika ak-
kor, amikor az artikulált megszólalás mögött-helyett csontok, idegek, a felüvöltő 
„Hús" (Oh élet, iszonyú csatatér!) vagy éppen a szív hangjának metaforáival operál. 
Ez utóbbi Szabó Lőrinc versében egy romantikus költői klisé kifordításán alapul 
(lásd a vers zárlatát: „egy-egy bolond szív a saját / gyötrelme véres megafonján / 
- mint tükör a fényt - / megcsattogtatva, miért / sikoltja vissza a hangok / végtele-
nét is a végtelenbe?"): a szív itt kevésbé valamely bensőséges tartalom, érzés vagy 
személyesség forrása, nem az tehát, aminek közvetlen kifejezhetősége felőli bi-
zonytalanságból a romantikus költői nyelv megszületett, hanem inkább egy bioló-
giai-technikai apparátus, amely ráadásul inkább reprodukálja és felerősíti, mint 
produkálja saját hangját. 

Az ilyen felfokozott akusztikus effektusok fenyegetőek is: letámadják és manipu-
lálják az érzékelést (például hallhatóvá téve olyasvalamit - a szív vagy a hús hang-
jait, a csontok zenéjét vagy a csatorna morajlását - , amit az emberi fül nem fog 
fel)16 - éppen ezt, az érzékeket lehengerlő erejét állítja középpontba a korai Szabó 
Lőrinc hangmetaforikája. Némi túlzással úgy is lehetne fogalmazni, hogy az ér-
zékek meg- vagy letámadása lényegében az ábrázolás alapvető kódja ezekben a 
kötetekben, mintha annak feltétele, hogy ebben a költészetben valami egyáltalán 
megjelenjen, paradox módon éppen a felfogás képtelenségében állna: az, hogy 
az én képes mindennel, szinte kényszeresen azonosítani magát - s ez mind a Föld., 
Erdő, Isten „panteizmusát", mind a Fény, fény, fény „expresszionizmusát" meghatá-
rozó sajátosság - talán éppen ebben leli a magyarázatát. Az érzékelés egyenlőtlen 

1 5 SZABÓ L.: „Vers és valóság." In uő: Vers és valóság. Bizalmas adatok és megjegyzések. Bp., 2001. 30. A rá-
dió kultúrkritikai fogadtatásának korabeli magyarországi kontextusához lásd BEDNANICS G.-BÓNUS T 
(szerk.): Kulturális közegek. Bp„ 2005. 253-287 . A rádió megjelenésének hatásáról (s vele az izolált, 
hangzó szó lenyűgöző hatalmáról) a korabeli német esztétikai és kultúraelméleti gondolkodásban, töb-
bek közt Rudolf Arnheim, Walter Benjamin és Brecht írásai kapcsán, lásd MEYER-KALKUS: i. m. 
3 6 3 - 3 8 1 . ; i l l e tve G . HARIEL-F. KASPAR: „ D i e W e l t u n d d a s g e s c h l o s s e n e K ä s t c h e n . " I n B. FELDERF.R 
(szerk.): Phonorama. Berlin, 2004. 135-140. 

1 6 Kittler ismert - és Carl Schmitt ellenségfogalmára támaszkodó - tézise szerint a technikai médiumok 
az ember ellenségei, hiszen éppen az ember i érzékelés tökéletlenségét használják ki: lásd például, 
részben eltérő és az optikai médiumokkal kapcsolatos összefüggésben, KITTLER: Optikai médiumok. 
B p . , 2 0 0 5 . 2 7 . 
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harc a külvilággal, ami azt is jelenti persze, hogy egyben az én harca saját érzé-
keivel, s ezt a küzdelmet Szabó Lőrinc rendre a valóságos harc vagy háború (nem 
utolsósorban az elsó világháború haditechnikai újdonságainak) képzeteivel közve-
títi (egyébként nemcsak az akusztikus, hanem mindenféle érzékelését: az „erdők 
lehellete" egyebek mellett „édes gáztámadás" [Az erdő birkózik velem], a női test 
szépségének pillanatnyi látványa lövegként ejt sebet a szemlélőn [Szépség, egy perc 
alatt] stb.). Erre a metaforikára (és Wagner-hivatkozásokkal kibontott autoexegé-
zisére), persze ekkor már van minta a magyar irodalomban, legelsősorban Kassák 
korai költészetére lehetne hivatkozni (Eposz Wagner maszkjában, Hirdetőoszloppal), 
példának okért az „ágyúk acél kórusára", mely „[...] értelmetlen dalt énekel a ka-
tonáknak, / értelmetlenebbet és bolondítóbbat, mint száz wagneri orchester" (Most 
téged énekellek...).17 

Következzék alább néhány példa Szabó Lőrinctől, a hang (emberi hang, kiál-
tás, visszhang vagy zene18) vonatkozásában: „Pénz, tudom, hogy / hozzád csak a 
kézigránát / beszélhet, én / mégis beszélek" (Téged sajnállak, nem az embert); „[...] 
levágott fejed üvöltő / bombáját / csapd be az első / boldog ember ablakán" (Mérget! 
Revolvert!); „[...] az önzés / örök toronyőreivel / hiú harcban / csak a legfájóbb földi 
sikolyok / őrült keselyűi csatáznak" (A koldus kezet csókol); „Robbanó bazalt boltoza-
tok / viszhangja zúg bennem — Reszketek - / Tipró, brutális sortüzek!" (Nem akar-
lak, s csak rád gondolok); „fénylő köveid hadserege indúl / [ . . . ] / s márványhullá-
mokban vezényli föl / a hegyekre a tenger ritmusát." (Oda a genovai kikötőhöz); 
„[...] száguldó harsonákkal a csöndből / kitépni a láncravert visszhangokat [...]" 
(Föld, Erdő, Isten XXXIV); „Fekete boltozatot ágyúz fölém / a gond ezer rikács har-
sonája —" (Zengő, fájdalmas életem); a zene „[...] kardot ránt, és szuronyok rohama 
csattog [•••]/[.••]/ lázadó hadseregek taposnak" (A zene kardot ránt); „Terrorhadaid-
nak fortisszimó / hömpölygeted néma falankszát" (Erdők tűzvésze, Osz, köszöntlek!). 
Aligha váratlan ebben a kontextusban, hogy maga az ember, az emberi test is 
megjelenhet hadseregként vagy fegyverként: a Legázolt kilométereken át című - némi-
képp Georg Heym nevezetes Der Krieg című költeményének perszonifikált háború-
allegóriáját emlékezetbe idéző - versben az ember ágyú, „ujjaim vascsövek", a lélek 
„dübörgő, fekete gép", azaz „dinamó", vágyai „éhes hadseregek", szemei vakító 
fényszórók, másutt a szív páncélvonat (Szétlőtték a páncélvonatot). Amint az egyik 
fenti citátum ezt el is árulja, létezik olyan kifejezés, amely az érzékelés-háború 

17 Vö. ehhez FRIED I.: „Kassák Lajos zenéje." In KABDEBÓ L. et al. (szerk.): Újraolvasó - Tanulmányok 
Kassák Lajosról. Bp., 2000. 235-238 . A fiatal Szabó Lőrinc egyébként elismerő kritikát írt Kassák 
Máglyák énekelnek című művéről, amelyben egyebek mellett éppen a szavakat meghaladó hangza-
varra figyelt fel, arra, hogy minden , ami benne kifejezésre ju t , ezt vol taképpen akusztikus túlzás-
ként teszi: „Ez a zsúfoltság az élet zsúfoltsága, n e m szavaké, egyszerre ordít, sír és u j jong benne az 
egész ország: eszmék, emberek, becsület, gyilkosság, börtön, front, éhség, plakát, igazság és hazug-
ság, és vér és vér és vér: iszonyú, óriás, égig érő, őrült húrokon őrült chaosban vág át 1919 őrült 
vihara." (Szabó: Kassák Lajos: Máglyák énekelnek. Nyugat 1921/7. 551.) 

18 Amelyet Szabó Lőrincnél leginkább fúvós hangszerek „szólaltatnak meg", mely sajátosságot érdemes 
volna összevetni a lírai (ön)kifejezést hegedűhöz vagy zongorához hasonlí tó metafora líratörténeti 
változataival (utóbbihoz lásd PALKÓ G.: „Hangszer - hang - meghallás." In H. NAGY P-LÓRINCZ C s -
PALKÓ G.-TÖRÖK L.: Ady-értelmezések. Pécs, 2002). 
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metafora fogalmi alapjaként szolgálhat, mégpedig a „terror", a Fény, fény, fény több-
ször használt (lásd még Dicsértessék a fóld, s aludjunk, Izenként porlok el a szélben, 
Minden szent fények elbúcsúznak), de a hírhedt Vezér című költeményben, sőt némi-
képp meglepően a Lóci-versekben is (Lóci lázadása) felbukkanó szava, egy olyan 
kifejezés, amely - a fogalomtörténet tanúsága szerint19 - éppen az 1910-es/1920-as 
években nyer új politikai jelentésárnyalatot (lesz a puszta önkény megnevezése 
helyett valamely cél felől legitimált, stratégiai eszköz a jobb- és baloldali revolu-
cionizmus retorikájában). Szabó Lőrinc mintha éppen ezt a jelentést írná bele a 
kifejezés eredeti, ijedtséget, rémületet denotáló érzéki jelentéssíkjába, amely az 
esztétika klasszikus terminológiáiban is játszott némi szerepet: (nem teljesen) eset-
leges példával élve Edmund Burke-nek a szép és a fenséges fogalmait szembe-
állító értekezése volna említhető, amely a puszta hangzást mint a fenséges egyik 
lehetséges forrását taglalva majdhogynem egyfajta szubtextust kínál a fentebb 
szemléltetett metaforika számára: „Excessive loudness alone is sufficient to over-
power the soul, to suspend its action, and to fill it with terror."20 

Persze, az iméntiekben bemutatott stratégiák a hang érzéki jelenlétét szimuláló 
retorikának valójában - ha lehet így fogalmazni - csupán a közvetlenül mimetikus 
oldalát alkotják, hiszen a hang tematizált megjelenésének formáira korlátozód-
nak. Joggal vethető fel tehát a kérdés, vajon található-e ezeknek megfelelő vagy 
éppen ezek pendant-ját képező jellemző stratégia a korai versekben, amelyek 
nem-mimetikus (például szintaktikai) alakzatokra épülnek, vagy éppen a meg-
szólalás olyan önprezentációit hajtják végre, amelyekben az akusztikus illúzió át-
tételesebb formában jön létre. Az előző esetre elsősorban a Fény, fény, fény roncsolt 
versmondatai kínálkoznak érdekes példaként:21 szélsőséges (s Szabó Lőrinc későb-
bi átirataiban erőteljesen megnyirbált) változataiban ez a szintaxis lényegében tö-
redékesen összefüggő - távolról a Stramm-féle „Wortkunst" poétikájára is, illetve 
megint csak a korai Kassákra emlékeztető - mondatfragmentumok, hiányos vagy 
akár szómondatok sorozatát állítja elő, amelyek - „távirati stílusukkal"22 nyilván 
az érzékelés szaggatottságának vagy zaklatottságának, sietségének effektusait leké-
pezve - a kontextus törésével vagy törlésével éppen a közlés referenciális funkció-
ját redukálják, elsősorban - Roman Jakobson klasszikus kategóriájával élve - annak 
„emotiv" karakterét kiemelve (csupán egyetlen példaként lásd a Tüzek csengői, lila 
csóvák című vers jellemző részleteit: „Te - ! rózsaszín - ! Mennyei csengők'^ vagy: 
„Menekülj! - Fuj! - Rózsa, te rózsaszín - / Ritmusok teste, ruganyosság — / [...] 
/ Lila csóvák, - élni! - fiatalon! / Menekülj! Merj! Élni! Nékem —!"2 3). Az ilyen 

1 9 R. WALTHER: „Ter ror , T e r r o r i s m u s . " I n O . BRUNNEN-W. CONZE-R. KOSELLECK ( s z e r k . ) : Geschichtliche 
Grundbegriffe 6., Stuttgart, 1990. 

2 0 E. BURKE: A Philosophical Enquiry... Oxford, 1990. 75. („A túlzott hangerő egymaga is e legendő ah-
hoz, hogy hata lmába kerítse lelkünket, felfüggessze működését , és rettegéssel töltse el." - uő: Filo-
zófiai vizsgálódás... Bp., 2008. 99. Az ilyen hang zenei szépséggel való szembeállításához lásd i. m. 
148-149.) 

2 1 Erről bővebben lásd RÁBA Gy.: Szabó Lőrinc. Bp., 1972. 45. 
2 2 Vö. KITTLER: „Im Telegrammstil." In H. U. GUMBRECHT-K. L. PFEIFFER (szerk.): Stil. Frankfurt, 1986. 
2 3 Az átírt változat címének (Jildiz, keleti táncosnő) ismerete nélkül is könnyen belátható, hogy elsősor-

ban a női húsról van szó. 
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leírások (tárgyukjellemző módon itt is a felfogást letámadó érzékletek) valójában 
- a német expresszionizmus egyik vonulatának stílusdogmáját követve - inkább 
puszta felkiáltások formáját öltik (amit az eredeti változatokban halmozott külön-
féle központozási megoldások kavalkádja tipográfiailag is kiemel), s ez, párosulva 
a benyomások létmódjaként hangsúlyozott pillanatnyisággal, a költői megszólalás 
beszédhelyzetét az érzéki jelenlét dimenziójával hivatott összekapcsolni. A Fény, 
fény, fény eredeti verseinek némelyike alapján akár az is megállapítható, hogy a hang 
alfabetizációjának Szabó Lőrinc-i technikájában ekkor az egyik legfontosabb elem 
a felkiáltójel, amely tipográfiai szerepét már-már az abszurdumig fokozva, s mint-
egy a konvencionális grafikus jelet motiválttá vagy ikonikussá alakítva voltaképpen 
szó szerint értelmezi magát, mint a kiáltás jele, mi több, valóban: kiáltó jel. 

Nemcsak jelek kiabálnak persze ezekben a versekben, hanem képek is, erről 
tanúskodhat például a korai köteteket meghatározó szinesztetikus képalkotás egy 
jellegzetes aspektusa. Mint azt egy már idézett részlet az Erdők tűzvésze, Osz, kö-
szöntlek! című versből tanúsíthatta („Terrorhadaidnak fortisszimó / hömpölygeted 
néma falankszát"), paradox módon a némaság, a hang távolléte is akusztikus fe-
nyegetést hordozhat, az ilyen és hasonló szinesztéziák körében rendre ismétlődik 
a hang (vagy zene) láthatóságának („zengett a nap" - Föld, Erdő, Isten XI, „az éj-
szaka falait lángoló / kürtökkel törve át / háromezer Nap küldi az azúr / tetőkről 
hozzám válaszúi / az élet himnuszát!" - Fény24) vagy éppen láthatatlanságának 
(például „lelkek láthatatlan zenéje" a Záporban című versben), illetve metaforikus 
tárgyiasításának képzete (például: „[...] ijedt harangokat dobál be a szél az abla-
komon" - Föld, Erdő, Isten V; „[...] templommá merevül / egy fölzokogó isten sza-
vára / ez a sok boltív, hang-torony," - Zengő, fájdalmas énekem). Hogy e két technika 
(a kiáltó jelek, illetve a vizualizált hang szinesztéziája) hasonló funkciót tölt be, ar-
ról a (kiáltó) újsághír motívuma (Újsághírben a Végtelen), még inkább az ezt jelleg-
zetes módon alkalmazó montázseljárás tanúskodhat. 

A Szétlőtték a páncélvonatot (az átiratban Klió) című vers nyitánya („Mint sortűz 
repült az utca reggel, - / páncélvonat a szívünk! ugató / kürtök folyamai vittek! -
S jaj, / már este van.") a már tárgyalt hadi metaforikán alapul, ahol a mozgás (sortűz-
ként repülő utca, páncélvonat, kürtök folyamai) és az agresszív hang (artikulálat-
lan, nem-emberi hang és/vagy zene) között feltételezett hasonlóság kifejtésére egy 
- feltételezhetően „kiáltó" - újsághírre, szalagcímre emlékeztető mondat teremt 
alkalmat, amely - minthogy a Tanácsköztársaság legendás, amúgy Kassák máglyái 
által is megénekelt hadijárművére utal25 - egy a kommün idejéből származó „való-
ságcitátumnak" tekinthető. A nyitányban kínált azonosításokat szó szerint végre-
hajtva emberi pusztulást hirdet (hiszen - hangok által? - szétlőtt szívről beszél) a 

2 4 Vö. az átirattal: „fekete nyomoromat vakító / tűzharsonákkal törve át / tízezer Nap küldi az azúr / 
bástyákról hozzám válaszúi / testvéri himnuszát." 

2 5 Vö. VILLÁNYI Gy.: Magyar páncélvonatok az első világháború után / - / / . Hadi technika 1994/1-2. Egyéb-
ként feltételezhető, hogy az 1926-os dátumozással ellátott, valójában 1925 végén megjelent Fény, 
fény, fény-ben először megjelent vers címmotívumát visszhangozza József Attila két 1926-os költe-
ménye, a Páncélvonat és A mennyei páncélvonat (utóbbi zárlatában a szív mint páncélvonata klisé is 
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szöveg, ám már a következő - Nietzschét és Wagnert parafrazeáló újabb „szalag-
hírként" is olvasható - sorból („Meghaltak a hajnali istenek,"), illetve a nyitány 
több elemét megismétlő, azaz a szöveget mintegy keretbe fogó, tipográfiailag is el-
különített zárlatból („Mint sortűz repült ez az utca reggel, / s jaj, este van! / Szétlőt-
ték a páncélvonatot és már / csak a mozireklám hirdeti istennek Apollót!") kiderül, 
inkább istenek „alkonyáról" van szó, amit az a modern tömegkultúra kürtöl világ-
gá, melynek harsány szólamaiból ironikus módon egy félreérthetetlen társadalom-
kritikai gesztust kibontakoztató szöveg épül fel. 

Ezt egészen nyilvánvalóvá teheti a versnek a „keret" által közrefogott része, 
amely lényegében csupa szlogenszerű citátumból felépített montázs: történelmi, 
illetve privát „újsághírek" sorakoznak, illetve a történelem és a privátvilág esemé-
nyei (maguk is a kommün időszakára utaló sajátos „valóságcitátumként") jelen-
nek meg újsághírként (például: „[...] A francia forradalom / csúfosan megbukott; 
minden betörőt / bevittek a rendőrségre; a népjóléti miniszter / másnak ad lakást 
[...]" stb.). A montázsban helyet kap a zenés szórakoztatóipar „hangja" („örül a gaz-
dag, örül a szegény, / egy rongy van, egy rongy van a szive helyén, / cini-cini, telik 
a pénzből -:"; a feltehetőleg citált, A szívem, a szívem című 1919-es Zerkovitz-sláger26 

akár gramofonhangra is asszociálni enged), majd („kétségtelen jólét fakad / a ka-
pitalista termelésből!") egy Tanácsköztársaságbeli plakát szlogenjének („Szociális 
termelésből fakad a jólét") kifordított változata is, amely amúgy éppen az imént 
citált privát „szalagcím" ellenpontjaként is szolgálhat, amennyiben a jelszót a pla-
káton egy családi otthonára tekintő gyári munkás hivatott képileg illusztrálni.27 

A slágercitátummal egyszersmind egyfajta szimulált médiumváltás is bekövetke-
zik, aminek ebben a kontextusban legszembetűnőbb módon az az eredménye, hogy 
előcsalogatja a szövegmontázsból a hangzó szó, a kiáltás illúzióját, hiszen éppen 
ezt az implicit effektust erősíti fel például a plakátszlogenben. A Tanácsköztársa-
ság plakátművészetének egyik leghatékonyabb propagandisztikus hatáseszköze 

felfedezhető: „Mért nem akkor zúdultál szívemből / Jobbharcú, mennyei páncélvonat!"). József At-
tila 1925-1927 között írott verseiben (legalábbis bizonyos verstípusaiban) j ó néhány ponton meg-
figyelhető Szabó Lőrinc 1920-as évekbeli költői nyelvének hatása, már a Föld, Erdő, Isten néhány 
darabjáé is (amelyet A szakirodalom amúgy általában, joggal , Stefan GEORGE Die Bücher der Hirten-
und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der Hängenden Gärten című kötetével hoz összefüggésbe). 
Például az V, az átírt változatban az Egyedül címet viselő darab lehet érdekes ebből a szempontból, 
amely - Szabó Lőr inc önkommentá r j a szerint (Szabó: Vers és valóság. 9.) - „az expresszionizmus in-
timebb hangját" képviseli, továbbá olyan egyezések is, mint ami például A bőr alatt halovány árnyék 
című vers („az u tak összebújnak a h ó alatt,") és a Föld, Erdő, Isten XIV darabjának egy-egy képe kö-
zött („Ma az utak is összebújnak az erdő bozontos mellén") található. 

2 6 „A szívem, a szívem elvesztettem én , / S egy rongy van egy rongy van a szivem helyén, / Egy rongy 
mely nem dobban és nem is sajog, / Ugy érzem már nem is vagyok!" (a refrén második fele később 
így ismétlődik: „Egy rongy mely n e m érez és nem is dobog / És többé már sohsem zokog!"). A szö-
veget és a kottát lásd ZERKOVITZ В.: A szívem, a szívem! Bp., 1919. Akár egy másik hasonló utalás is 
azonosítható Szabó Lőrinc versében, mégpedig HETÜNYI-HEIDELBERG Albert Cini-cini... című dalá-
nak címére, amely 1924-ben szerepelt az Apolló (!) kabaré műsorában (ALPÁR A.: A fővárosi kabarék 
műsora 1901-1944. Bp., 1979.2 176.). 

2 7 A plakát FÖLDES Imre és VÉGH Gusztáv alkotása, leírását lásd MUNKÁCSI Е: A Magyar Tanácsköztársa-
ság plakátjai az Országos Széchényi Könyvtárban. Bp., 1959. 78-79. 
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ugyanis éppen ebben, a mozgósító-kiáltó hang tipográfiai és képi szimulációban 
rejlik, a legismertebb példát idézve Berény Róbert híres Fegyverbe! Fegyverbe!-plakát-
jára lehetne hivatkozni, amelyről 1926-ban Kosztolányi az Édes Anna első fejeze-
tében készített egy, jelen szempontból is sokatmondó ekphrasziszt („Ebben a bénu-
latban nem volt se mozgás, se hang, csak egy kép mozgott és üvöltött, az a plakát, 
amely ezt ordította: Fegyverbe, fegyverbe!, az a vad, őrült matróz, aki egy lobogót rá-
zott hihetetlen lendülettel, egészen összeolvadva vele, s úgy kitátotta csontos száját, 
mintha el akarta volna nyelni a világot."28). Ez, az üvöltő kép szinesztéziája az, ami 
Szabó Lőrinc versében is aktiválódik azáltal, hogy zenei idézettel montírozza össze, 
egy olyan technika egyébként, amely a korai versek képalkotásában nem egyedül-
álló: hasonló hang-kép-átvitel figyelhető meg például a Föld, Erdő, Isten III. da-
rabjában („tátott torokkal sikoltozva dobják / az öngyilkos hullámok a csúszóssá / 
sulykolt kövekre fáradt testüket"), vagy - ellentétes irányban - a Ma. még csak za-
varomat tudom elmondani című költeményben, ahol a beszélő száj látványa az „el-
jövendő csók" képeként nyer leírást (és némíttatik el). Ez, a hanggal felruházott 
vagy szimulált hangként kifejeződő vizualitás, tipikus eleme az expresszionista 
esztétikáknak (Munch Sikoly című képe lehetne a klasszikus példa), és sejthetóleg 
nem teljesen független az érzékek szétkapcsolását lehetővé tevő technikai médiu-
mok tapasztalatától, míg jelen gondolatmenet szempontjából talán az a legfőbb 
tanulsága, hogy egy olyan lehetőséget bocsát a montázstechnikával dolgozó lírikus 
rendelkezésére, amely révén talán a lehető legközelebb jut a hang nem-érzéki 
materialitásához. 

A tárgyalt versben ezek után aligha marad kétséges, hogy a montázs révén a 
(reális és fiktív) újsághírek is részesülnek ebből a nem-valóságos akusztikus jelen-
létből, közismert funkciójukat betöltve szintén kiabálnak, ugyanúgy, ahogyan nyil-
vánvalóan ezt teszik a bombasztikus zárlat mozireklámán az esti, világító fényfelirat 
Apolló istenségét „hirdető" betűi (Kassák lírájának szavát alkalmazva: betűtransz-
parensei) is, amelyek talán egyenesen sortűzként világítják be az esti utcát. Végső 
soron tehát itt is hangzó betűkről volna szó, amelyek, még ha csak szimulatív mó-
don, a betűben, a távollét és a némaság instanciájában is, igyekeznek lokalizálni 
egy, bár bizonyos értelemben nem jelenlévő hang teljesítményét, persze mindezt 
azon az áron, hogy megint csak bizonyos hasadás figyelhető meg hang és beszélő 

2 8 KOSZTOLÁNYI D.: „Édes Anna." In uó: Nero, a véres költő / Pacsirta / Aranysárkány / Édes Anna. Bp., 
1974. 693-694 . Lásd még а Máglyák énekelnek egy helyét: „Valakinek megint sikerült az előtérbe ug-
rania: / Fegyverbe! Fegyverbe! / Nagy távolságok mutat ták meg magukat a reggelekben, de a vörös 
gesztus csak egyre / fölfelé m e n t és sok begyöpesedett é le t forma maradék nélkül elvesztette az 
egyensúlyt. / Festők megpuf fad t plakátokba konjunktúrázták magukat a falakon." A Szabó Lőrinc-
versben idézett plakát részben idevágó leírásaként Tormay Cecile egy 1919-es írása áll rendelke-
zésre: „A hirdetőoszlopról szederjesen ordít le rá juk egy csomó mérges papírpofa : »Be a vörös 
hadseregbe!« »Szociális termelésből fakad a jólét . . .«" (TORMAY C.: „Ludovika." In uő: Küzdelmek -
Emlékezések [Müveinek gyűjteményes emlékkiadása IX.] Bp., 1937. 204.). A plakát kiemelt szerepe a kor 
esztétikai gondolkodásában a magyar avantgárdban is jól dokumentálható, lásd elsősorban KVSSÁK L.: 
„A plakát és az új festészet." (1916) In uő: Válogatott müvei I. Bp., 1983; illetve HEVESY 1.: A politikai 
plakát. Nyugat 1922/8. Szkeptikusabb vagy ironikusabb megvilágításért, szintén az expresszionizmus 
esztét ikájának keretében, lásd például Got t f r ied BENN Das Plakat című 1917-es versét. 
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(lírai) én között (hiszen a hang forrásai betűk, ráadásul idézetek): mintha a hang 
érzéki vagy kevésbé érzéki jelenlétének tehát, itt is, a lírai közvetlenség, az én-
megszólalás lerombolása volna az ára. 

Szabó Lőrinc kidolgozta ugyanakkor ennek a hang-retorikának egy másik for-
máját is, amely bizonyos értelemben ugyanennek a problémának a jelenlétéről 
tanúskodik, ám egy másik összefüggést, méghozzá a retorika klasszikus funkcióját 
előtérbe helyezve. A lírai megszólalás egy olyan formájáról volna szó, amelyet ugyan-
csak a túlzó retorika határoz meg, ám ezúttal eminensen meggyőzéstani, szónoki 
értelemben: a hang prezenciájának effektusát itt már kevésbé valamiféle - akár 
artikulálatlan - akusztikus erőszak szinesztetikus túlzásai, hanem egy érveit elő-
adó, közönségét megszólító, (költői) kérdéseket sorakoztató, cáfoló-bizonyító, pél-
dákkal élő szónok jelenlétének illúziója hozza létre, amelyre Szabó Lőrincnek mond-
hatni égetően szüksége volt ahhoz, hogy a például a Szétlőtték a páncélvonatot 
szövegében is felismerhető közvetlen társadalomkritikai gesztusaihoz megfelelő 
lírai formát találjon. Noha akár már a Kalibán!-ban is található példa erre, mégis 
A Sátán Műremekei-ben lesz uralkodó ez a retorika (valójában egyenesen meta-
retorika: a retorika retorikája), amelynek antik mintákat is felhasználó domináns 
verstípusa rendre igénybe veszi a közvetlen megszólalás beszédhelyzetének min-
táját. Ezt a kötetét, amelyet a költő a Fény, fény, fénynél többre értékelt,29 a kortárs 
kritika eléggé ambivalensen fogadta, legtöbbször éppen túlzó, versek helyett in-
kább újságcikkekbe illő közéletiségét, aktualitását,30 a „szavaló költeményeket" 
emlegető Németh László egyenesen szónokiasságát, túlzó teatralitását31 kifogá-
solta, és aligha véletlen, hogy a „szónokiasság" kategóriája Szabó Lőrinc monográ-
fusainál is meghatározza a kötet jellemzését.32 

A szónoki pózt ezekben a versekben lényegében az olvasást irányító utasítások 
teszik hangsúlyossá, majdhogynem „olvashatóvá": például a közvetlen hallgatóság-
hoz való fordulás gesztusai, illetve a beszéd elhangzásának tényére, performatív 
karakterére (válaszadás, megszólítás, szemléltető bemutatás) vonatkozó posztu-
latív kijelentések, melyek egyben mintegy be is vezetik magát a beszédet, s ezáltal 
az én beszédhelyzetét a versen belül ábrázolják (s így egyúttal megkettőzik vagy 
tükrözik). Megfigyelhető ez akár már a vers címében is (Van a pénznek lelke, bará-
taim!), vagy, mint jellemző technika, az egyetlen körmondatként felépülő szöveget 
félbeszakító, nyomatékosító instrukcióként vagy fiktív didaszkáliaként (például az 
Üzlet, revolver, csönd 6. sorában: „[...] — De én / azt mondom: [...]"; vagy a Téged 
sajnállak, nem az embert (az átírt változatban: Beszéd a szomorú őrülthöz) utolsó sza-
kaszának elején: „Oh, bosszú szomorú / istene, hozzád / csak a kézigránát dörre-
nése / ér föl, én / mégis beszélek: / Pénz, tehozzád, / beszélek, és ha / rám se hall-
gatsz is, fölkiáltom / süket füleidhez - : [...]"). Más helyeken váratlanul fellépő 
vagy közbeszóló, idegen hangok szónokolnak: A Bazilikában zúg a harang szövege 

2 9 Vö. KABDEBÓ: Szabó Lőrinc lázadó évtizede. Bp., 1970. 391. 
3 0 A kortárs recepció áttekintését lásd i. m. 478-482. 
3 1 NÉMETH L.: „Uj nemzedék." In uó: Két nemzedék. Bp., 1970. 330-331 . 
3 2 RÁBA: i. m . 5 7 . , KABDEBÓ: i. m . 3 9 1 . 
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elé illesztett instrukció („Vhlaki szól:") szerint a költemény egész szövege „két fiatal-
embernek" (a verset Szabó Lőrinc Sárközi Györgynek ajánlotta) a „költő ideális 
feladatairól" folytatott beszélgetésébe szól közbe,33 a Fény, fény, fény egyik darab-
jában, pedig, a cím szerint, A hülye szolga szól. A lírikus, szónokhoz illően, gyak-
ran vitatkozik vagy utasít (például: „Ne hirdessétek a szeretetet, / a szeretet magán-
ügy és / semmit sem ér, mert nem kötelez:" [Hárompillanat az időben; az átiratban: 
Három törvény]), a Kellenek a Gonosz fegyverei! című versben pedig beszédét egy má-
sik, rivális szónok hatásos teljesítményének teátrális leírása vezeti be („Az ördög 
szolgái processziót / rendeznek a körutakon át / s a Gonosz prédikál nekünk / mi-
kor a jövőt / hisszük látni [...]"), amelyet a szöveg mértani közepén vált fel az ak-
tuális beszéd („[...] - Oh, kell a pénz, / és kell rabolni, akárhogyan" stb.). 

A beszélő én jelenlétének illúzióját deiktikus és performatív elemek nyomaté-
kosítják, amelyek referenciája szükségszerűen maga a megnyilatkozás, ami még 
olyan helyeken is megfigyelhető, ahol a szöveg egyben a beszélő önmagával foly-
tatott (belső?) párbeszédét is végrehajtja vagy színre viszi („most már megint / sze-
retlek, én, akinek, / most már igazán / kedves vagy, s aki / most messziről megüzenem 
/ neked s megüzenem / magamnak is, aki most már / meg merem mondani magam-
nak is" - Ma már megint kedves vagy nékem, kiemelés - KSzZ). Szintén jellegzetes 
szerepet játszanak A Sátán Műremekei-ben az akár egész versek beszédhelyzetét 
keretező vagy nyílttá tevő be- vagy felmutató (például: Sebeinket tányérodra rakom, 
illetve a Mérget!Revolvert! szövegét tagoló „nézz szét", óh, nézd" felszólítások), 
végrehajtó-végrehajtató vagy más módon illokutív gesztusok (akár szakrális jelen-
tésekkel, például: Térdre az elrabolt élet előtt! [Egy jelentéktelen író halálára], vagy az 
Amiért nemcsak templomokat [Ünnep] nyitánya: „Áldassál, Uram, amiért / nékem is 
adtál valamit, / áldassál, amiért / nemcsak szépséget s szórakozást teremtettél [...]"). 
Az, hog)' a megszólalás performatív karaktere (és ténye, illetve jelene) rendre, kü-
lönféle formákban explicitté válik, itt is tehát, a szó többféle értelmében, a hang 
erejét hivatott megtámogatni (s itt megint érdekes párhuzamot kínálnak például 
Kassák jellegzetes köszöntő gesztusai vagy kórusai), úgy azonban, hogy ez ezúttal 
nem az érzékekre gyakorolt akusztikus hatás ellenállhatatlanságában, hanem a be-
széd, az előadottak hatásában jelentkezik: a meggyőzés teljesítménye tehát, ami 
persze a beszélő mellett a közönség jelenlétét is igényli. 

Ennek a retorikának a formai mintája leginkább a „drámai monológ" fogalma 
segítségével írható le, amely ugyan aligha volna közvetlenül alkalmazható ezek-

3 3 A vers átiratában Szabó Lőrinc teljesen átalakítja ezt a beszédhelyzetet: kezdettől fogva múlt idő-
be helyezi, illetve, a költészet kérdéseiről vitázó fiatalemberek egyikeként, mintegy magát teszi meg 
a beszélőnek, aki majd á tad ja a szót, illetve idézi a harmadik szereplőt („A Bazilikában zúgott a ha-
r a n g / s a parkban két fiatalember / vitázott a költő / égi-földi feladatairól. / Én a földet védtem, és 
mialatt / a barátommal hadakoztam, / mialatt magammal hadakoztam, / úgy éreztem, egy harma-
dik / áll mellénk, láthatatlanul / egy harmadik, valaki, idegen. / Munkás lehetett vagy munkanél-
küli, / figyelte vitánkat / és én hallottam gondolatai t . / így válaszolt: "). A,Valaki szól:" instrukciót az 
át i rat tehát mintegy kifejti, leleplezve, hogy az én voltaképpen önmagá t kettőzi meg, amennyiben 
egy hangsúlyozottan fiktív (láthatatlan) beszélőt pozícionál, illetve annak kölcsönöz hangot. 
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re a versekre, de amelynek jelentőségét Szabó Lőrinc számára legjobban talán az 
szemléltetheti, hogy a fasiszta vezérek iránti hódolat lírai gesztusaként elhíresült 
Vezér című, első változatában 1928-ban megírt költeményét 1945-ben éppen erre 
hivatkozva igyekezett menteni a vádak alól.34 A drámai monológ a terminus első-
sorban angolszász szakirodalmában a lírai beszéd alapformáját éppen az ékesszólá-
séval szembeállítva leírni hivatott, nevezetes John Stuart Mill-féle meghatározás 
(„eloquence is heard, poetry is overheard") egyfajta alternatíváját vázolja fel:35 a mo-
nológot elmondó persona, a költő mégoly fiktív maszkja felülvizsgáltatja azt az el-
képzelést, amely a lírai szubjektumot annak üres, izolált vagy betöltetlen pozíciója 
révén ítéli fikcionálisnak vagy hozzáférhetetlennek, hangját - mint azt Mill defi-
nícióját értelmezve Frye tette - a közönségének hátat fordító költő hangjának. A drá-
mai monológ ezzel szemben képes face-to-face kommunikációt imitálni, hiszen 
valójában egy „külső" hangot teremt meg, melynek posztulált karaktere (s így az 
„én" és a felvett álarc között implikált törés vagy különbség) egyebek mellett arról 
tanúskodik, hogy az általa előadott álláspont mintegy közzé van téve: megvitat-
ható, külső perspektívába kerül, eleve feltételezve azt, hogy lehetséges más állás-
pont vagy más viszony az elmondottakhoz vagy magához a figurához.36 A lírai én 
és a megnyilatkozás, ebben az értelemben nincsenek egyensúlyban, illetve nincs is 
közöttük egyértelmű viszony, hiszen előbbi eltávolítja magától (a personán keresz-
tül mintegy bemutatja vagy a köz elé bocsátja) az utóbbit. Éppen ez, a megnyilat-
kozás és beszélő közötti feszültség az, aminek nincs szerepe viszont а persona és a 
szöveg közötti relációban37: nem lehetséges például „belső vita" és éppen ez te-
szi a drámai monológ hősét - elvileg - retorikailag utolérhetetlenül hatékonnyá, 
ahogyan aligha létezik olyan szónok, aki ne adna oda sok mindent azért, hogy az 
általa előadottakkal való azonosulása megkérdójelezhetetlenné váljék (a szónoklat 
elválasztása a szónoktól, vagyis puszta, „meztelen" hangként való közvetítésének 
a rádióval és a hangszóróval megvalósuló lehetősége éppen ebben a tekintetben 
jelentett kihívást a kor politikusai, köztük eleinte még Hitler számára is38). Mint-
hogy a persona egy megteremtett és bemutatott álarc, a létrejöttében ott munkáló 
posztulatív mozzanat felfüggeszti azt, amit a New Criticism az „intencionalitás tév-

3 4 „Az n e m óda, tehát nem köszöntő, üdvözlő vers, hanem drámai monológ. Egy elképzelt szituáció-
nak a lelki rajza." (Szabó: „Napló." In uő: Bírákhoz és barátokhoz. Bp„ 1990. 35., vö. m é g „Bírákhoz 
és barátokhoz." In i. m. 224.) 

3 5 J . S. MILL: „What Is Poetry?" In uő: Essays on Poetry. Columbia, 1976. 12. A definícióról lásd N. FRYF.: 
A kritika anatómiája. Bp., 1998. 210.; továbbá H. F. TUCKER: „Dramatic Monologue and the Over-
hea r ing of Lyric." In HOSEK-PARKF.R (szerk.): i. m.; L. Lai-Ming WANG: A Promise (Over)Heard in Lyric. 
New Literary History 2006/2. A lírai művek befogadásáról alkotott elképzelésektől függően, persze, 
születhet olyan érvelés is, amely éppen a d rámai monológra korlátozza a „kihallgatás" recepciós 
modali tását (vö. például H. VENDLER: The Given and the Made. London , 1995. x-xi.), vagy olyan is, 
amelyik a „hallás" és a „kihallgatás" közötti különbségtétel lehetőségét kérdőjelezi m e g (W. WATERS: 
Poetry's Touch. Ithaca, 2003. különösen 14-15.). 

3 6 Vö. ehhez R. LANGBAUM: The Poetry of Experience. London, 1957. 75-79. , A. SINFIELD: Dramatic Mono-
logue. London, 1977. 3-7 . , 32. 

3 7 V ö . LANGBAUM: i. m . 1 4 6 . , 1 5 6 . 
3 8 Vö. С. EPPINC-JÄGER: „Embedded Voices." In FELDERKR (szerk.): i. m. 
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eszméjének" nevezett39 és ami a közvetlen lírai megszólalást (vagy önkifejezést) 
imitáló beszédhelyzetben kikerülhetetlen, pontosabban - egyebek mellett - olyan 
technikákkal kerülhető csak el, mint a felfokozott érzékiségű, az emberi érzékeket 
letámadó, mintegy az én helyett vagy rajta mint puszta szájon keresztül „beszélő" 
hang korábban tárgyalt retorikája - amely tehát éppen ezen a ponton kapcsolha-
tó össze A Sátán Műremekei „szónokiasságával", mint egyazon poétikai dilemma 
két eltérő irányú megoldása. „Ha - miként Németh G. Béla 1980-as, rövid, má-
ig iránymutató írásában fogalmaz - van költő, akinél világosan látható a fölvett 
eszme s a saját gondolat közti különbség, ő [Szabó Lőrinc] az":40 ez a sajátosság 
mintegy determinálta a költőt arra, hogy számot vessen ezekkel a megoldásokkal. 

Persze, A Sátán Műremekei költeményei nem írhatók le tökéletes drámai monoló-
gokként, sok egyéb mellett hiányzik belőlük az a historizáló tendencia, amely 
például a Szabó Lőrincre amúgy bizonyos hatást gyakorló Tennyson és főként 
Browning révén41 a műfaj legfontosabb sajátosságai közé került,42 sőt a legtöbb 
esetben nincs is néven nevezett „persona", hiszen maga az én lép fel (szólal meg) 
a vers által posztulált szónokként. Inkább úgy lehetne fogalmazni, hogy ezek a 
költemények alkalmazzák e poétikai konvenció bizonyos elemeit, ami nyilván azt 
a kérdést veti fel, hogy mi ennek a funkciója a hang retorikájának itt tárgyalt ke-
retei között. T S. Eliot, a (majd Robert Lowellel megint megújuló) műfaj törté-
neti aranykorának végpontján, a költészet „három hangjáról" értekezve, éppen 
Browningra hivatkozva kérdőjelezte meg a drámai monológ struktúrájának imént 
nagy vonalakban összefoglalt sajátosságát, arra hivatkozva, hogy a persona, mi-
vel nincs drámai szituációba ágyazva, „nem tud jellemet teremteni": a költő itt is 
a saját hangján szól, a maszk szerepe pedig abban állna, hogy felkelti a közönség-
hez való fordulás illúzióját, másként fogalmazva abban, hogy elleplezze, hogy a 
költői hang (pontosabban a költészet „első" hangja) valójában senkihez sem be-
szél, valóban „overheard".43 Ez a megfigyelés annyiban lehet érdekes Л Sátán Mű-
remekei szempontjából, hogy pontosabban vonatkoztatható ez utóbbi domináns 
beszédhelyzetére, amennyiben az én itt maga válik mintegy personává, maga be-
szél, immár úgy, mintha lenne kihez. Az így felfogott persona hangját nem kell ki-

3 9 Vö. M. RIFFATERRK: Prosopopeia. Yale French Studies 69. (1985) 111. 
4 0 NÉMETH G. В.: „A termékeny nyugtalanság költője." In KABDEBÓ-MENYHÉRT (szerk.): Újraolvasó -

Tanulmányok Szabó Lőrincről. Bp., [é. п.] 9. 
4 1 BROWNING The Heretic's Tragedy című művének szabad átköltését (Az eretnek tragédiája) Szabó Lőrinc 

a Kalibán!-ba építet te be: talán a kötet címadása is összefüggésbe hozható Browninggal, legalábbis 
a Calyban (upon Setobos) című költeményre gondolva. Lásd még a Vers és valóság egy helyét, a Babits-
nál töltött időszakról: „Babits Swinburne-t szerette, terjesztette leginkább, én akkor - talán - az ér-
dekesnek ígérkező Robert Browning iránt érdeklődtem. (Most látom, hogy a browningi nyelv tö-
mörségben és helyenkint zordságban későbbi fejlődésem során föltétlen kellett, hogy hasson rám 
[...])" (Szabó: „Vers és valóság." 238.) 

4 2 Browning kapcsán erről lásd J. H. MII.I.ER: The Disappearence of God. Cambridge/Oxford, 1963. 
106-108. 

4 3 T S. ELIOT: „A költészet három hangja ." In uő: Káosz a rendben. Bp., 1981. 450-452 . Annak felté-
telét, hogy a monológ hőse megszólaljon, Langbaum éppen abban látja, hogy az szituációba van 
h e l y e z v e : LANGBAUM: i. m . 127 . 
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hallgatni: „közönsége", még ha csupán fiktív közönsége számára hullható, s mintha 
épp ez, a szónokként való fellépés, a fiktív beszélő nyomatékosított posztulálása 
lenne e hallhatóság garanciája, vagyis innen nézve szinte szükségszerűnek tűnik 
a Mill-féle definícióba az „overhear" egy némiképp régies jelentéslehetőségét (a nem-
hallásét) is belehallani A4 A lírikus beszéde senkihez sem szóló, nem hallott beszéd 
- éppen erre a hiányosságra reagálnának tehát Л Sátán Műremekei „szónoklatai". 

Innen nézve akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy az ilyen, reprezentált posz-
tulatív gesztusok, a beszélő megtételének operációi (s ezek tekinthetők egyfajta 
specifikus prozopopeiának is) Л Sátán Miiremekei-t meghatározó retorikai straté-
gia leglényegibb elemei. Aligha véletlen, hogy több példa is található arra, hogy 
ezeket a műveleteket nem pusztán a beszéd performatív önmagára vonatkoztatá-
sai vagy egyszerű, már-már prózai (vagy inkább: drámai) instrukciók közvetítik, 
mint akár például a „Valaki szól:", vagy Browning említett költeményében a „one 
singeth" esetében, hanem figuratív átalakítások vagy kiterjesztések hordozzák, oly-
kor akár leplezik. Az ilyen megoldásra Szabó Lőrinc számára kézenfekvő minta 
is rendelkezésre állhatott, elsősorban Kassák némely alkotásában, így például a 
Máglyák énekelnek több helyén, ahol valamely beszélő hanghoz jutását olykor igen-
csak mozgalmas képekből lehet kikövetkeztetni (néhány példa: „Fiatalabb öccse 
hozzátapogatott a kérdéseivel."; „Egy diák nekivörösödött az istennek:"; „Utcák 
hisztérikusan felcsuklottak"; „Néha egy asszony földobta a tüdejét:"; „Lehasznált 
emberek kinyitották a lelküket, mint valami ezüsthangkamrát:"). Szabó Lőrinc-
nél ebben az összefüggésben elsősorban a voltaképpeni szónoklat „bevezetései" 
érdemelhetnek figyelmet. Ezek egyik, Л Sátán Műremekei-ben több helyen megfi-
gyelhető, s az eddigiek szempontjából különösen releváns sajátossága, hogy valami-
féle odamontírozott „valóságcitátumból" indulnak ki, olyan szövegekből (így például 
újsághírekre emlékeztető beszámolókból), amelyek a kritikai szónoklat aktuális 
kontextusát úgy vázolják fel, hogy nem tartoznak valóságos vagy egyetlen meg-
batározott beszélőhöz vagy personáboz: példaként kínálkozhat Az egyedül-irgalmas 
halálban („Egy vén potroh három milliárdot / fektet be a színésznőbe [...]") vagy 
a Térdre az elrabolt élet előtt! felütése („Meghalt a koldus öreg, és előkelő / ismerőse, 
a gőgös / pénz, a hírre megismétli, hogy / nem tartozott az Igazi / Nagyok közé 
szegény [...]"). Másutt kevésbé explicit, illetve kevésbé alkalomszerű a fellépő hang 
figurációja. A Fény, fény, fény Távoli kürtök (az átiratban: Az Örömhöz) címet viselő 
darabjának nyitánya („Habkönnyű lelkem / repedt aszfalttá kérgesűlt, / színek 
s hangok csokrai helyett / szemeteskocsikat fordít szemembe / a keserűség: [...]") 
egyrészt felfogható a beszélő diszpozíciójának sajátos kifejtéseként, amelyet kettős-
pont választ el magától a beszédtől, ugyanakkor érdekes figurációját nyújtja an-
nak a hangnak, amely aztán megszólal. A hang létrejöttét vagy előlépését itt a 
testtelen vagy könnyed, majdhogynem anyagtalan szépség kérges és elgyötört 
(a szemeteskocsira és aszfaltra gondolva akár: megtaposott vagy elnyomott) anyag-

4 4 Ezt A lehetséges j e len tés t , A német „überhören" hasonló ér te lmével rokonítva, lásd A. SIMPSON-
E. S . C . WEINER ( s z e r k . ) : OED X . O x f o r d 1 9 8 9 . 2 1 0 9 3 . 
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gá változása jeleníti meg, vagyis: egy kérges (repedt, rekedt, esetleg a barthes-i ér-
telemben karcos vagy szemcsés) hang szólal meg és adja elő aztán az észre sem 
vett szerelmes panaszát, amely egyébként éppen e hang „elkérgestilésének" magya-
rázatát nyújtja, amennyiben pontosan a megtaposottság képeit ismétli meg, az 
úttest vagy járófelület metaforáját kiterjesztve („nem sejtve, hogy az én szivemen 
/ gördül színházba királyi / autója [•••]/[•••]/ életemre az ő gazella-lába / táncolta 
rá ezt a kemény / rinocérosz-bőrt [...]"). 

A Sátán Műremekei nyitóverse (Mérget! Revolvert!) egy másik összefüggésben szol-
gáltat példát arra, hogy a hang létesülésének megjelenítése és maga a „szónok-
lat" formálisan sem feltétlenül különülnek el egymástól. A vers szövege ugyanis 
felfogható egy konzekvensen végigvezetett meg- vagy inkább felszólítás-sorozat-
ként, ugyanakkor a nyitány („Mérget! Revolvert! Gyorsvonat elé! / Nyiszáld ketté 
recsegő / gégédet, őrült!") egyben a már említett bemutató-szemléltetó szónoklat 
(„Nézz szét!") elé illesztett, attól az azt bevezető gondolatjellel is elválasztott im-
perativ preambulumként is olvasható, amely egyfajta önmegszólításként magára 
a beszélőre irányul, persze meglehetősen ambivalens módon, hiszen - szó szerint 
véve - voltaképpen a hang elpusztításának parancsaként, ami majd a vers koráb-
ban már idézett zárlatában is megismétlődik („és levágott fejed üvöltő / bombá-
ját / csapd be az első / boldog ember ablakán."). A szónok felléptetése itt tehát 
egy utasítás formáját, méghozzá a hang erőszakos önpusztításáét ölti magára, 
ami egyben azt is elárulja, hogy - akárcsak az előző példában - a hang retoriká-
jának kétféle aspektusa gyakran össze is kapcsolódik. Mindkét esetben ugyanis a 
hang olyan figurációja ábrázolta a beszélőt posztuláló aktust, amely a hang akusz-
tikus érzékiségének valamely karakterét állította előtérbe: „kérges" vagy „recsegő", 
„üvöltő" hangú, akár mikro- vagy megafonokból (véres megafonból?) elhangzó 
szónoklatok ezek, amelyek hatását tehát, s ez szónoklattanilag köztudottan kon-
zekvens, a beszéd cselekedtető performativitása és a hang érzéki ereje együttesen 
hivatottak felerősíteni. 

Szabó Lőrinc '20-as évekbeli költészetének utolsó szavait bizonyos értelemben 
az - egyfajta poetológiai-esztétikai programversként is olvasható45 - A költő éljen 
a földön, A Sátán Műremekei elsőként a Magyarország 1926. május 1-i számában 
publikált záróverse mondja ki, amelynek jelentőségét jól szemlélteti, hogy a lénye-
ges átdolgozás után A Költő és a Földiek címet kapó költeményt majd a Tücsökzene 
264. darabja is megidézi. A verset retorikailag a voltaképpeni (itt is imperativ szí-
nezetű) tételmondata, a 2-4. szakaszokat bevezető „Legyen a költő hasznos aka-
rat." tagolja, melynek kontextusát az első szakaszban kifejtett szembeállítás vázolja 
fel, ahol a szó mint „haszontalan kufár" áll ellentétben a „hasznos" munka anyagi 
és természeti képzeteivel („hasznos eső", illetve a „a világ síneire" dobott „vasálla-
tok"). Az ezek után kifejtett „program" tágabb eszmetörténeti, politikai és poetoló-
giai vonatkozásaira itt nincs mód kitérni, jelen szempontból pusztán arra érdemes 

4 5 Vö. KABDEBÓ: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél." Bp., 1992. 12. 
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felhívni a figyelmet, hogy a „hasznos akarat" hosszan sorolt megvalósulási formái 
rendre a szó (vagy beszéd) performatív erejével, illetve szócső-funkciójával és fegy-
verszerű, fenyegető hatalmával állnak kapcsolatban. A költő „tiszteleg" egy bizo-
nyos „Kéz" (természetesen „a munka millió keze") előtt, amelyet a katolikus szer-
tartás egy formuláját idézve szentnek nyilvánít („ez a kéz, a munka millió / keze, 
szent, szent, szent"), magát - Krisztust imitálva („[...] legyen ő / az embernek fia, 
aki / szállá alá poklokra és / harmadnapra föltámadott") - „isten nyelvének" ne-
vezi, műve pedig, egyebek mellett, „földi fegyver". Avers utolsó szavai („[...] - ha 
akkor / szól a költő: egyszerű szava / munka lesz s beszéde kard.") valójában a hang 
retorikájának a fentiekben tárgyalt stratégiáit foglalják össze egy józanabb, egy-
szersmind politikai megfogalmazásban. Mint itt is látható, a „ hasznos akarat" 
programja aligha volna megvalósítható tehát a költői hangnak tulajdonított 
cselekedtető-performatív erő („munka") és fenyegető, támadó hatalom („kard") 
nélkül. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a hang, illetve a beszélő-szónok érzéki je-
lenlétének illúziója Szabó Lőrinc költészetében ekkor leginkább éppen hogy al-
ternatívátjelentett az én saját beszédével való tudatos azonosulása számára (amit 
a „hasznos akarat" legalábbis implikálna). A „hasznos akarat" programja tehát, 
bizonyos értelemben, ellentétben áll vagy akár kivitelezhetetlen ezekkel a költői 
eszközökkel - talán ez is magyarázza A Sátán Műremekei után beálló hat éves szü-
netet, melynek majd a Te meg a világ dialogikus karakterű, hang és szubjektum 
azonosságának elvi lehetetlenségét feltételező poétikája vet véget. 



Veres András 

RITMUS ÉS STRUKTÚRA: BABITS ÉS JÓZSEF ATTILA 
POÉTIKÁJÁNAK KÜLÖNBSÉGEIRŐL 

- Józse f Attila Babits-bírálata alapján -

1. Ismeretes, hogy mennyire megterhelte, sőt ellehetetlenítette Babits Mihály és 
József Attila személyes viszonyát a pamfletként elhíresült „tárgyi kritikai tanul-
mány" Az istenek halnak, az ember él című verseskötetről.1 Az a benyomásom, hogy 
e szöveg hasonló tehertételként nehezedik a két költő poétikai teljesítményének 
összehasonlítására is. 

A pamflet műfajából eleve következik túlzóan személyes, sőt személyeskedő 
jellege. így hajlunk rá, hogy túlbecsüljük József Attila személyes indítékait. Tasi 
Józsefnek bizonyára igaza volt abban, hogy a költő elégtételt akart venni az őt, illet-
ve Ignotust ért sérelem miatt. Amikor Babits átvette 1929 novemberében a Nyugat 
irányítását, már az első számban lehozta Németh László lekezelő, igazságtalan bí-
rálatát József Attila Nincsen apám se anyám című kötetéről, Ignotus nevét pedig 
szerkesztőtársaival együtt levette a címlapról.2 Bizonyára ez a két esemény volt, 
amely közvetlenül kiváltotta a pamflet megírását. De csak az utolsó cseppek vol-
tak a keserű pohárban: valójában József Attilában már régóta érlelődött az ellen-
érzés és indulat Babitscsal szemben. 

A szakirodalom kellóképpen tisztázta az életrajzi előzményeket. Amikor 1928 de-
cemberében József Attilát elvitték Babitshoz, összekülönböztek Benedetto Croce 
intuicionista esztétikáján.3 Minthogy éppen Croce volt az egyik fő ihletője József 
Attila korai művészetbölcseleti próbálkozásának, érthető, hogy úgy érezte: kette-
jük közül inkább kompetens véleményt formálni. Nem véletlen, hogy röviddel 
később A Toll Ady-vitájában hozzászóló József Attila - miközben védelmébe vette 

1 JÓZSEF Attila: Az Istenek halnak, az Ember él. In Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Szövegek. Közzéteszi 
HORVÁTH Iván és mások. Osiris Kiadó, Budapest , 1995. 215-236. E rede t i l eg^ Toll 1930. j a n u á r 10-i 
számában j e l en t meg. Az, bogy pamfle tként olvassuk József Attila „tárgyi kritikai t anulmányát" 
(amely megje lö lésen a szubjektív szempontoktó l való eltekintést, a szövegre összpontosí tó ér telme-
zést érti), m e r ő b e n e l lenté tes a szerző intenciójával . 

2 TASI József: Babits, Zsolt Béla, Hatvany és József Attila (Adalékok a „Tárgyi kritikai tanulmány" történetéhez). 
In Mint különös hírmondó. Tanulmányok, d o k u m e n t u m o k Babits Mihály születésének 100. évforduló-
j á ra . Szerk. KELEVÉZ Ágnes. Betőfi Irodalmi Múzeum és Népművelés i Propaganda I roda , Budapest, 
1983. 135-170. 

3 B.ASCH Lórán t : Egy literáris pör történetéhez. I roda lomtör téne t 1959/3-4 . sz. 410—411. 
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Adyt - megértőbbnek mutatkozott az Adyt támadó Kosztolányi, mint a Kosztolá-
nyival szemben Adyt védő Babits iránt.4 Amikor 1929 december elején megjelent 
Illyés Gyula méltató írása Babits Mihály új verseskötetéről, József Attila felhábo-
rodott rajta - hozzáfűzött megjegyzései fennmaradtak a Nyugat egy példányán. 
Igaza lehet Szabolcsi Miklósnak, aki szerint „a fiatal nemzedéken belüli elhatároló-
dás gesztusa" is indító oka lehetett a pamflet megírásának.5 

De komolyabban kellene venni az eseményeket és a költő lélekállapotát közelről 
ismerő szemtanú, a vele meghitt barátságban levő Németh Andor figyelmeztetését: 
„József Attila nem politikai magatartása miatt vonta felelősségre Babits Mihályt. 
О azt mutatta ki, hogy rossz verseket írt."6 Hasonlóképp nyilatkozott Ignotus Pál 
is, aki ekkor A Toll törzsgárdájához tartozott, és (érthető módon) ugyancsak rossz 
néven vette Babits szerkesztői lépéseit: „Tudom, hogy Babitshoz valamiért nem fűlt 
a foga [József Attilának]. Egyszerűen nem tetszett neki."7 

2. Ha így van, akkor célszerűbb volna a pamflet poétikai észrevételeire összponto-
sítani. Csakhogy József Attila írása korántsem könnyíti meg dolgunkat. Tverdota 
György a kritikai kiadáshoz írt jegyzeteiben helyesen mutat rá, hogy legalább bá-
rom rétege van a szövegnek.8 A költő egyfelől művészetbölcseleti felfogását fej-
leszti tovább, másfelől példát kíván mutatni arra, hogy milyen is az igazi kritika, 
amely - szemben a széptani és a lélektani szempontú megközelítéssel - „tárgyi", 
azaz szigorúan szövegközpontú. (A műkritikust egyenesen „költészettudós"-nak 
nevezi.9) A harmadik réteg volna magának a verseskötetnek bírálata. 

A kritika érdemi feladatát ellátó, konkrét szövegrész maga is több, egymástól 
eltérő jellegű fejezetre tagozódik. Először Babits verseinek, illetve versrészletei-
nek szövegszerű értelmezését és súlyos elmarasztalását nyújtja. Majd azt mutatja 
be, hogyan lehetne javítani az eredeti szövegeken: példaképpen újraírja (kétféle 
módon is) Babits egyik versszakát. Végül - immár elszakadva a költői szövegek-
től - újabb átiratra vállalkozik: a saját nonkonformista Babits-bírálatának fonákja-
ként létrehoz egy szerinte tipikusnak mondható, Babitsot szolgaian méltató kriti-
kát, pontosabban annak paródiáját. (Ennek hangneméhez nemcsak Karinthy Frigyes 
így írtok ü-jétől kapott ösztönzést,10 hanem Kosztolányi Dezső Ady-pamfletjétől és 

4 JÓZSEF Attila: Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Magyarázatok. í r ta TVERDOTA György. Osiris Kiadó, 
Budapest, 1995. (A továbbiakban: Tverdota: i. m.) 160-161. 

5 SZABOLCSI Miklós: József Attila élete és pályája. „Kemény a menny" 1927-1930. Kossuth Kiadó, Buda-
pest, 2005. 227., illetve 230. 

6 NÉMETH Andor: József Attila. In uő: József Attiláról. S. a. r. RÉZ Pál. Gondolat , Budapest , 1989. 71. 
7 Beszélgetés Ignotus Pállal (FEHÉR Erzsébet és VEZÉR Erzsébet interjúja) . In VEZÉR Erzsébet: Megőrzött 

öreg hangok. Válogatott interjúk. Vál. és szerk. EÖRSI István és MARÓTI István, fttőfi Irodalmi Múzeum, 
Budapest, 2004.' 193. 

8 TVERDOTA G y ö r g y : i. m . 1 9 9 . 
9 Az Istenek halnak, az Ember él. 225. 

1 0 Ebben nem értek egyet Németh G. Bélával, aki szerint itt József Attila „nem Karinthy-értelmű pa-
ródiát alkot, hanem oly hű lenyomatát hozza létre A kor leggyakoribb bírálattípusának". (Vö. NÉMETH 
G. Béla: A pszichologizmus ellen, a pszichológia mellett (Józsej Attila kritikai és elméleti gondolkodásának né-
hány vonása). In uő: 7 kísérlet a kései József Attiláról. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. 17.) Elég egy 
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Szabó Dezső Filozopteraz irodalomban című, Babits Halálfiai című regényét kipellen-
gérező írásától is.11) 

Tverdota György kitűnő elemzését adja a pamfletben található régi és új mű-
vészetbölcseleti gondolatoknak, és nem győz sajnálkozni azon, hogy a nagyszerű 
teljesítményt József Attilának sikerült lerontania a bírálat durva hangnemével és 
pamfletszerűségével - a kortársak pedig sajnos csak az utóbbit vették belőle ész-
re.12 Ami a kortársak vakságát illeti, cseppet sem csodálkozhatunk rajta. Ok nem 
ismerhették József Attila művészetbölcseleti koncepcióját, mert csak egy-egy afo-
risztikusan megfogalmazott részletet publikált abból. Az Ady-vízió nevezetes meg-
állapítása, miszerint „a nemzet közös ihlet",13 kifejtetlen, enigmatikus megállapítás, 
az előtte található rövid esztétikai fejtegetés pedig - a jelzett szerzői intencióval 
szemben - inkább „kinyilatkoztatásként" hat, mint „következtetésként".14 Éppen 
Tverdota György alapos kutatásai bizonyítják, hogy József Attila töredékben ma-
radt művészetbölcseleti munkássága csak meglehetős nehézséggel (olykor lele-
ményes nyomozó munkával) rekonstruálható. 

Tehát érthető, hogy a kortársak nem sokat vettek észre a pamflet elméleti hoza-
dékából, annál többet a Babits elleni kíméletlen támadásból. Ezzel kapcsolatban 
további kérdéseket kell feltennünk. Milyen összefüggés van József Attila művészet-
bölcseleti pozíciója és szövegkritikai ellenvetései között? Mennyire harmonizál-
nak egymással? Ha az utóbbiak nem érthetők meg az előbbi felől, hova fordul-
junk magyarázatért? 

3. Tverdota György úgy látja, hogy „a Babits-kritika az első olyan írás, ahol a két 
elem nem válik szét, hanem az elméleti fejtegetések szervesen összeszövődnek a 
kritikai, műelemző szövegrészekkel".15 A szöveg felszíni szerkezete megerősíteni 
látszik ezt, hiszen az elméleti és szövegértelmező részek folyamatosan váltják egy-
mást. A Babits-kritika művészetbölcseleti kinyilatkozással indul, majd rögtön a 
„tárgyra" tér: két versrészietet idéz az új kötetből, melyet rövid úton elmarasztal. 
Ez után ismét elméleti kitérő következik, a nevezetes szalagút-hasonlattal, majd 
újabb kritikai észrevételek sorjáznak. 

pillantást vetni e szövegrész stílusára, nyomban érzékelhetővé válik, hogy József Attila - kilépve a 
„tárgyi kritikai" hangnemből - paródiát ír, a felvett fellengzős modor ra l valóban a korabeli átlag-
recenzió stílusát imitálja s egyúttal kigúnyolja (amit azzal is jelez, hogy ezt a szövegrészt végig kur-
ziválja): „Egy nagykulturáju költő áll előttünk. [...] Rezzenő, érzékeny lélek, Isten világ-szelektől riogatott 
gyertyája, amely az Ember magosra törő szándékainak ünnepére ég" stb. stb. (1. m. 234-235.) Egyébként 
éppen N é m e t h G. Béla volt az, aki felhívta e részlet fontosságára a figyelmet: „ tömör imitációval, 
kivédhetetlenül teszi csúffá a kor (szokásos) kritikai gyakorlatát. H a akarná, mondja , í rhatna б is a 
mű helyett a költő lelkéről, alkatáról, műveltségéről vagy a maga élményeiről, a költő iránti rajon-
gásáról s más effélékről." I. h. 

И SZABOLCSI: i . m . 2 2 4 . , 2 2 9 . , i l l e t v e TVERDOTA: i . m . 2 0 9 - 2 1 0 . , 2 1 7 . 
1 2 TVERDOTA: i . m . 2 1 0 - 2 1 5 . , 2 1 7 - 2 1 8 . 
13 JÓZSEF Attila: Ady-vízió. In Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Szövegek. Közzéteszi HORVÁTH Iván és 

mások. Osiris Kiadó, Budapest , 1995. 166. 
14 I. m. 165-166. 
1 5 TVERDOTA: i . m . 2 0 1 . 
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De ha közelebbről megvizsgáljuk, e szövegrészek kapcsolódása nem igazán tűnik 
szorosnak vagy szervesnek. A bevezető elmélkedés a kritikus pozícióját próbálja 
kijelölni. A morális és lélektani szempontokat elhárítva, abban látja a kritikus fel-
adatát, hogy megállapítsa a versek minőségét, „varázserejét" (azaz hatásfokát), mert 
„a költő csakis akkor szavahihető, h a j ó verset ír".16 A Babitstól idézett első két 
versrészlettel pedig azt kívánja demonstrálni, hogy szerzőjük nem szavahihető 
költő. De József Attila nem érvel állítása mellett, hanem mintegy magától értetődő-
nek tekinti a két példaszöveg silányságát. Majd leszögezi (már itt, a kritika elején) 
a tulajdonképpen még bizonyításra váró alaptézisét, miszerint a köztudat alapta-
lanul hiszi Babitsot formaművésznek.17 

Az ezt követő elméleti fejtegetés azt kívánja bemutatni, hogy valójában milyen 
az igazi formaművészet. Mindenekelőtt az Ady-vízióban felvetett gondolatokat 
építi tovább. Először ott fejtette ki, hogy az alanyokat és állítmányokat, illetve a lo-
gikai struktúrát alkotó (ezért elkülöníthető) ítéleteket az ihlet egyetlen egységgé 
forrasztja össze a versben, legalábbis ha remekműről van szó. Tulajdonképpen 
maga a vers is egyetlen „szimbólummá", névvé egységesül - ez volna a „névva-
rázs".18 Úgy is fogalmazhatunk: a rendkívüli koncentráció az alapja a költemény 
rendkívüli (ható)erejének. 

A Babits-bírálat azért nem tartja „formaművésznek" Az istenek halnak, az ember él 
költőjét, mert csak a külső formához, a költészet technikai kellékeihez ért. József Attila 
ezzel szemben fogalmazza meg a maga romantikus eredetű szerves forma-eszmé-
nyét, organikusan elképzelt műegész-fogalmát, melynek jelentése: a tökéletes for-
ma tagolhatatlan. „Az írott forma tárgyi művészete - olvashatjuk - nem a mérték, 
ütem és rím kellékeinek kiállításában, panorámájában, hanem a mű legbensőbb 
indítékai, mozzanatai helyzetének váltogatásában áll. Az első mozzanat uralmát 
fokozatosan átengedi a másodiknak s ez a harmadiknak. Majd az első mozzanat 
újból kibontakozik, de gazdagabban és a szintén gazdagabban jelentkező máso-
dik mozzanat mögé húzódik. És így tovább, mindaddig, míg nem kész az írásmű, 
amikor is azt látjuk, hogy a motívumok tulajdonképpen átvették lassacskán egy-
másjelentését és jelentőségét, - a végire érvén már csak egyetlen egy mozzanat, 
motívum áll előttünk, ami nem más, mint maga a mű."19 

Ahogy a szerpentinen20 felfelé haladva mindig más-más tájat látunk, amíg föl 
nem jutunk az oromra, ahonnan egyszerre tekinthetünk be mindent: „A csupa-
széin utas egyetlen metszetlen kör közepén találja magát, egyivü éghajlat alatt. Csak 
maga az ösvény tünt el a növényzet között. Hát ez a formamüvészet. Kosztolányi 
így írja a legszebb magyar prózát."21 

16 Az Istenek halnak, az Ember él. 217. 
17 I. m. 219. 
18 Ady-vízió. 168. 
19 Az Istenek halnak, az Ember él. 219. 
2 0 József Attila a „szallagút" kifejezéssel él. 
2 1 I. m. 219-220. 
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A szalagút-hasonlat igen szemléletes, de valójában az eszményi struktúra egyetlen 
ismérvét, illetve tulajdonságát adja meg: a részek tökéletes összhangját, egyúttal 
alárendelődését az egésznek. Az alkotóelemek olyannyira egybeolvadnak, hogy a 
mű tagolhatatlanná válik, illetve csak a külső forma tagolható. 

A remekmű hatásmechanizmusának leírásaként talán elfogadható lenne ez a mo-
dell, hiszen elvarázsolt-elragadtatott állapotunkban nem feltétlenül törődünk a 
részletekkel. Alkotás-lélektani szempontból is hangsúlyoz valami fontosat: a műal-
kotás minőségét biztosító ritmus és struktúra valamiképp túl van, túllendít a mér-
ték, ütem és rím (egyszóval a technikai kellékek) mennyiségileg mérhető rendjén. 
Van ebben csipetnyi bergsonizmus is: a mű „varázsereje" emlékeztet az életlendii-
let teremtő mozdulatára - ahogy az, ez is képes túlragadni a körülmények és fel-
tételek által emelt korlátokon. 

Am a műalkotás poétikai (motivisztikus, narratív vagy dramaturgiai) szerkezete-
ként aligha értelmezhető e modell. A Kosztolányira való hivatkozás gyöngíti inkább, 
semmint erősíti elfogadását. Nem a példa presztízsértékével van bajom - magam 
is régóta csodálója vagyok Kosztolányi Dezső szépprózájának. De túlságosan el-
vont és egységesítő ez a struktúrafelfogás ahhoz, hogy kezdeni tudjunk vele vala-
mit. Talán a nyúlfarknyi hosszú, Tengerszem-típusú novellákra igaz az egymásba érő, 
egymást tükröző ízületek tökéletes egybeolvadása. De már az olyan kitűnő elbe-
szélések esetében, mint a Káin, a Fürdés vagy A becsületes város (mindegyik korábbi, 
mint a Babits-bírálat), a szöveg több különálló epizódra szegmentálható. 

Tverdota György úgy próbálta meg konkretizálni József Attila struktúra-esz-
ményét, hogy - Németh Andor nyomán - megfeleltette a „tiszta költészet" fogalmá-
nak, amely poétikailag talán jobban értelmezhető. Valójában az utóbbi terminus 
is eszményt jelöl inkább, semmint valóságos entitást, hiszen jellemzését kizárólag 
negatív meghatározások látják el (amelyek azt mondják ki, hogy mi mindentől men-
tes a tiszta költészet). 

Ma úgy látom (József Attila utalásai alapján), hogy a népköltészethez való kötése az 
egyetlen halvány lehetőség a megadott struktúra-eszmény konkretizálására (min-
denekelőtt a Babits-kritika szomszédságában született Magyar Mű és Labanc Szemle 
című cikk ad erre alapot22). Az is igaz, hogy a költőnek ebben a korszakában igen 
sok a jellegzetesen dalszem, rövid, tömör, egytagú verse, amelyeknek egyik ihlető-
j e a népdalok nyelve és szerkezete. De éppen az a baj, hogy József Attila, aki ekkor 
barthás-népies korszakát élte, ugyanúgy idealizálta és túlbecsülte a népköltésze-
tet, mint ahogy azt nem sokkal később a proletárköltészettel tette. (Az Irodalom és 
szocializmus című írásában - ha idézőjelek közé téve is, de - szó szerint szerepel a 
tiszta művészet terminusa is.)23 Tehát sehogy sem szabadult a koncepció eszmé-
nyítő jellegétől. 

2 2 JÓZSEF Attila: Magyar Mű és Labanc Szemle. In Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Szövegek. Közzéteszi 
HORVÁTH Iván és mások. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 237-255. 

2 3 JÓZSEF Attila: Irodalom és szocializmus. In Összes Művei Itt. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. S. a. r. SZABOLCSI 
Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest , 1958. 81. 
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Más kérdés, hogy a szalagúttal kapcsolatos fejtegetés a tetőpontja a Babits-kri-
tikának, legalábbis elméleti szempontból. De a konkrét szövegkritika, a „hulla-
boncolás" (hogy József Attila brutális kifejezésével éljünk24) nem igazán épülhet rá. 
Sőt mintha egyenesen logikai ellentmondás állna fenn József Attila elmélete és 
gyakorlata között, azaz a részeket eltüntető műegész koncepciója és az egyes Babits-
versszakokat (azaz versrészeket) átíró eljárása között! 

Figyelemre méltó ezzel kapcsolatban Finta Gábor értelmezése: „vagy arra kell 
gondoljunk, hogy József Attila a maga műegészről vallott nézeteit másra vonat-
kozóan nem tekinti kötelezőnek (ezért ír át egy szakaszt), vagy arra, hogy olyan 
elveket kér számon Babitson, melyek az ő lírájától nagyon messze állnak. Mind-
két lehetőség arra ösztönöz, hogy ne csak az átírt szakaszt, de az egész verset ol-
vasva kíséreljük meg a válaszkeresést".25 Ami végül arra az eredményre vezet 
Finta vizsgálódásában, hogy - legalábbis az egyik esetben, Babits Gondok kereplője 
című versének átiratában - „József Attila nem a Babits-vers első szakaszát, hanem 
a teljes verset írja át, sűríti egy szakaszba".26 Vagyis az átirat nem a részre irányul, 
hanem az egészre. 

Később foglalkozom majd József Attila újraíró eljárásával. Egyelőre csak a vers-
eszmény és az átírás elvi összefüggését próbálom meg értelmezni. Természeten 
az sem zárható ki, hogy valójában másra vonatkozik az egyik, mint a másik. Babits 
nem formaművész - állapítja meg József Attila, tehát költészetére nem a forma-
művészet szabályait kell alkalmazni. Jó, mondhatjuk erre, de akkor milyen köve-
telményeket kér számon rajtuk? Milyen verseszményt követve írja át a versszako-
kat? Ha van ilyen, és nem esik egybe az organikus műegész-koncepcióval, miért 
nem fejti ki a másik mellett vagy éppen a másik helyett? 

József Attila azonban merőben más utat választ. Miután kinyilvánítja (nem bi-
zonyítja), hogy Babits nem formaművész, elemzési szintet vált, és a verscentrum 
helyett a felszínt alkotó „kellékek" ócsárlásába fog. Méghozzá nehezen védhető 
általánosítással kezdi: a kellékek „tolakodó" jelenlétét teszi szóvá.27 Majd nyomban 
utána a Babits-versek képzavarát ostorozza, ezúttal már konkrét példákkal szem-
léltetve, hogy mit kifogásol. Csakhogy a képzavar (és maga a szókép) mennyiben 
„kellék"? Az is kérdéses, hogy a szóképek jelentése kijelölhető-e olyan -a közna-
pi szóhasználatra hivatkozó - egyértelműséggel, mint ahogy József Attila eljár. 
Később a sorok ritmusára vonatkozóan tesz hasonló - a saját értelmezését mint-
egy magától értetődően egyedül helyesnek tételező - kritikai megállapítást, a so-
rok logikai és grammatikai hangsúlyának megfelelését kérve számon.28 Tartok 
tőle, hogy hasonló inkongruencia jellemzi az elméleti koncepció és a többi szöveg-
kritikai rész kapcsolatát is. A Babits megoldásait elmarasztaló ítéletek alapjául olyan 
megfigyelések szolgálnak, amelyek egy (kimondatlanul is) általános érvénnyel 

24 I. m. 227. 
2 5 FINTA Gábor: Szükséges-e az apagyilkosság? Babits Mihály és József Attila. Literatura 2008/3. 356. 
2 6 I . M . 3 5 8 . 
27 Az Istenek halnak, az Ember él. 220. 
2 8 A bírálat a „művészi szerkezet" és a „mondatszerkezet" e l lentmondásáról beszél. I. m. 222-223. 
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rendelkező jelentésuniverzum felől fedik fel a kipécézett versekben a jelentés za-
varosságát, a sorvégek és a gondolatok aszinkronitását, a szavak és a szóképek ba-
nalitását stb. 

A művészetbölcseleti rész után közvetlenül következő szövegkritikához csak re-
torikailag van biztosítva az átmenet. Logikailag meglehetősen nagy a zűrzavar. A kül-
ső forma kellékeinek problémája bevallottan alacsonyabb szint, mint amiről a sza-
lagút-metafora szólt. Csakhogy a kép- és ritmuszavarok (a kellékek?) kimutatása 
nyomán (váratlanul) hasonlóképp átfogó szintre emelkedik vissza, mint amit ko-
rábban elhagyott: „A tartalom hűtlen elhagyás cimén perli a formát. [...] Babitsnál 
a forma és a tartalom, a művészi forma és a költői tartalom, ugy kerülik egymást, 
mint két hitvesgyilkos..."29 A tartalom és a forma kapcsolatának kérdése hason-
ló általánosságot képvisel, mint a rész és egész összefüggése, de azzal az előnnyel 
rendelkezik József Attila számára, hogy közvetlenül meg tudja feleltetni a szöve-
gekben kifogásolt hibáknak. S legalább azt a látszatot kelti, hogy a példák segít-
ségével mégiscsak a számon kért verseszmény hiányát sikerült bizonyítania. 

4. E struktúra-koncepciónak megvan az a szépséghibája is, hogy normatív és időtlen. 
Az értékmetafizika hasonló abszolutizáló gesztusával él, mint az egy évvel későbbi, 
1931 -es Irodalom és szocializmus című előadásszövegének ismert állítása, miszerint 
„szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye".30 

Ebben a későbbi írásában dolgozta ki legrészletesebben az Ady-vízióhan jelentke-
ző koncepciót. 

Itt sikerült a legpontosabban megadnia a ritmusfogalom többletjelentését („a va-
lóság ellentétei a műben ritmusként szerepelnek"31). Ugyanakkor az organikus kom-
pozíció helyét klasszicista ízű meghatározás váltja fel („a mű világának minden 
pontja archimédeszi pont"32). A művészet állandó és változó oldalát úgy próbálta 
megoldani, hogy a műalkotás világhiányt kitöltő, valóság-illúziót nyújtó szemlé-
leti teljességét olyan konstans alakzatnak és produktumnak tekintette, amely éppen 
azzal őrzi meg maradandó értékpresztízsét, hogy építőelemei megválasztásában 
figyelembe veszi a korról korra változó társadalmi összefüggéseket.33 

Tulajdonképpen ez magyarázza József Attilának azt a jellegzetes költői eljárá-
sát, hogy újra meg újra érdemi pontokon változtat verseinek szövegén. Amikor 
túllépett valamely politikai vagy esztétikai nézetén, az érvénytelenné, „tökélet-
lenné" vált szöveget úgy alakította át új meggyőződésének megfeleltetve, hogy a 
fontosnak ítélt változtatásokkal merőben más, hitelesnek érzett versegész jöjjön 
létre. így próbálta őket átmenteni az immár érvénytelennek tudott, idegenné tá-

2 9 I. m. 223. 
30 Irodalom és szocializmus. 81. 
3 1 I. m. 97. 
3 2 I. m. 98. 
3 3 I. m. 95. 
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volított múltjából az éppen érvényesnek hitt jelenébe.3 4 Már csak ezért sem érezhet-
te szentségtörésnek, hogy újraírja-kijavítsa Babits műveit. 

Féja Géza pedig - akit felháborított a népies verseit proletárrá átíró József Attila 
színeváltozása - jó szemmel vette észre a Babits-átiratok mögött meghúzódó 
normativitást és értékabszolutizmust (ami őt a klasszicista felfogásra emlékeztette). 
„József Attila amilyen nagy forradalmár burjasztásaiban, éppen olyan avas lény 
irodalmi felfogásában - olvashatjuk a Szélkakas-költők című, címében is kifejező 
Féja-cikkben. - [...] Átírta, átjavította Babits verseit s bőségesen elmagyarázta, 
hogy milyen törvények betartásával s milyen eszközök megragadásával lehetne jó 
verseket faragni belőlük. József Attila tehát azt tartja, hogy az irodalmi alkotásnak 
eleve megállapított szabályai vannak, melyeknek tartása föltétlenül jó műhöz ve-
zet. E felfogást utoljára Gottsched képviselte Németországban és jó néhány szá-
zaddal ezelőtt."35 Féja Géza persze egyoldalú, amikor nem veszi észre az újraírás 
másik indítékát, a mindenkori változással való lépéstartást. 

Az viszont kétségtelen, hogy a művészeti irányzatok egymást felülíró váltógazdál-
kodására egyáltalán nincs tekintettel ez a koncepció. Ami fölöttébb meglepő, ha 
belegondolunk abba, hogy József Attila milyen sikeresen imitálta és hasonította 
magához Erdélyi József újnépies stílusát, az induló Szabó Lőrinc expresszionista 
hangvételét vagy Kassák konstruktivista képeit. Nem csak pályája kezdetén jelle-
mezte őt, hogy folyamatos kihívásként élje meg a századelő magyar költészetének 
eredményeit, és ezek felülírását, tökéletesítését tekintse egyik fő céljának. 

A Babits-versek újraírása persze másként történik: a beavatkozás kevésbé erő-
teljes, nincs szó áthasonításról, sajátként való vállalásról. Az eredménnyel is eleve 
elégedetlen (amit Babits annyira elhibázott, nem lehet azt teljesen helyrehozni). 
Csak részben van tekintettel az eredeti szöveg jelentésére, s még részben sem a 
stílusára - a maga költészeti gyakorlata felől közelít a versekhez (mint erről ké-
sőbb még lesz szó). Nem hiszem, hogy - mint Dobos István feltételezi - irányza-
tosan próbálta volna meghaladni a költő előd poétikai teljesítményét.36 A forma-
művész magaslatáról (ha tetszik, az örökkévalóság jegyében) ítélkezett és javított. 

5. A struktúra-koncepcióval összefüggésben már fölmerült a ritmus problémája. 
Úgy tűnik, ezt is olyan szempontként érdemes kezelni, mint ami segített tudato-
sítani József Attilában a Babitscsal szembeni ellenszenvét. Talán többről van szó, 

3 4 Vö. VERES András: Az újraköltés poétikája. A József Attila-életmű egyik sajátos vonásáról. Kritika 34. 
(2005) 4. sz. 26-28 . 

3 5 FÉJA Géza: Szélkakas-költők. In Kortársak József Attiláról. Szerk. BOKOR László, TVERDOTA György. Aka-
démiai Kiadó, Budapest , 1987. I. kötet, 210. 

3 6 Dobos István nem kevesebbet állít (Kulcsár Szabó Ernő korszak-tipológiáját erőltetve rá a Babits-
bírálat költészettörténeti pozíciójának kijelölésére), min t hogy József Attila átirata (már maga a gesz-
tus is) fejlettebb (késő modern) szemléletet érvényesít, mint az átírt Babits-szöveg. Vö. DOBOS István: 
Az újraírt költői kép poétikája. Kritika és trópus. In Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Szerk. KAB-
DEBÓ L ó r á n t , KULCSÁR SZABÓ E r n ő , KULCSÁR-SZABÓ Z o l t á n é s MENYHÉRT A n n a . A n o n y m u s , B u d a p e s t , 
2001. 180-185. 
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mint egyszeri! anekdotáról abban az Ignotus Pál által felidézett jelenetben, ami-
kor ő és József Attila messzemenő következtetést vontak le Babits botfülűségéből: 

„Egyszer az utcán mentünkben ugyancsak [azon] vitatkoztunk [hogy melyik a 
nagyobb költő: Babits vagy Kosztolányi], és azt mondom József Attilának: - Milyen 
furcsa, hogy Babits, akinek a költészete ... csupa zene - és milyen rafinált zene - , 
mennyire botfülű! Mert a zenéhez olyan botfülű, hogy a Kossuth-nótát nem ismeri 
meg, ha nem hallja a szövegét. És emlékszem, József Attilának az volt a szokása, 
hogy járás közben, ha valamire ráhökkent, ha valamit felfedezett, a mozdulata az 
volt, hogy így megállt hirtelenül. Ezt mondja: - Hát ezt gondolhattam volna. Mire 
én: - Hogy mondhatsz ilyen szamárságot? Azt mondja: - Látod, itt a különbség, 
Kosztolányiban meg Juhász Gyulában - ezt a kettőt említette, h a j ó i emlékszem 
Kosztolányiban, Juhász Gyulában zene van, Babitsban zene nincs, csak ritmus és 
az más." 

Ekkor nyilván Ignotus Pál hökkent meg, mert hozzáfűzi: „Rájöttem, hogy va-
lami igaza volt Attilának, mert ami Babitsban van, az valóban inkább ritmus, mint 
zene, valami süket is van benne, és éppen a zeneileg legszebb, a legskandálan-
dóbb verseiben."37 

Míg Ignotus Pál történetében a zene és a ritmus ellentéteként fogalmazódik meg 
a Babitsot elmarasztaló álláspont, addig Németh Andor emlékeiben a ritmus és az 
ütem szembeállításaként. A József Attilával közös felfogásukat rekonstruáló leírá-
sa igen közel áll a Babits-pamflet megfogalmazásához: 

„Új költészet nincs - szögeztük le - , költészet már régóta nincs, csak irodalom 
van, intelligens, vagy kevésbé intelligens. A mágikus szavak a nyelvemlékek rejtélyei. 
De megvan a ritmusban. Megvan a benső ritmusnak - nem az ütemre skandáltnak 
- titokzatos, a természetes hangsúllyal gyakran ellenkező lüktetésében. A modern 
költő - állapítottuk meg - olyan kultusznak a papja, amelyben nem hisz. Misézése 
mesterséggé lett. A kehely, amit ajkához emel, üres."38 

Az ütem itt is azt a szerepet tölti be, mint a pamfletben (a többi külső kellék-
kel együtt). De a ritmus és az ütem szembeállítása bár szemléletes módon jelzi az 
ellentétet Babits költészetével, önmagában ugyanolyan elvont, mint az elemzett 
struktúra-eszmény. 

6. Próbáljunk továbblépni a szövegkritikai réteghez, hátha így konkrétabbá tehe-
tő a két költészet poétikai különbsége. 

Minthogy kevés olyan kritikája van József Attilának, ahol költői művet ilyen szö-
vegszerűen és ugyanakkor átfogó igénnyel értelmez, kézenfekvőnek tűnik egybe-
vetése az 1935-ös Kosztolányi-bírálattal, amely - minden különbségük ellenére - több 
szempontból is rokonítható a Babits-pamflettel. 

37 Találkozás Ignotus Pállal. Egy késői visszaemlékezésből. Közzéteszi HAUSERNÉ BORÚS Rózsa. Kritika II. fo-
l y a m , 14. ( 1 9 8 5 ) 8 . sz. 3 8 . ' 

3 8 NÉMETH A n d o r : i. m . 5 3 . 
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Mindkét kritika beszédhelyzete polemikus - József Attila nem ért egyet Kosztolá-
nyi ön- és világszemléletével sem. (Sőt cikke egyik fogalmazványában nagyon élesen 
határolta el magát a Kosztolányinak tulajdonított „nihilizmustól". Igaz, a publi-
kált változatban jelentősen enyhített a megfogalmazáson.39) 

Hasonló a két szöveg argumentációs eljárása is: míg a bírált (illetve Kosztolányi 
esetében részben méltatott) költői teljesítményt a lehető legkonkrétabb szövegértel-
mezésen keresztül mutatja be, addig a maga művészi krédóját elvont elméleti magas-
laton nyilatkozza ki. 

A szövegértelmezés során mindkét esetben a demonstrálás gesztusával él a leg-
szívesebben: a közszemlére állított versnek vagy versrészletnek tulajdonképpen 
már önmagában helyt kell állnia - a hozzáfűzött értékelő megjegyzések csupán re-
gisztrálják a nyelvi-ritmikai megoldások sikeres, a funkciójuk révén igazolható ér-
telmét vagy éppen sikertelen, diszfunkciós voltát. 

A Kosztolányi-kritikában az Oszi reggeli című kései vers szolgál demonstrációs 
példaként annak bemutatására, hogy a nyelvi remeklés révén hogyan érvényesül 
a költő sajátos életszemlélete. 

Itt a vers első négy sorát és a hozzájuk fűzött kommentárt idézem: 

E z t h o z t a az ősz. H ű s g y ü m ö l c s ö k e t 

ü v e g t á l o n . N e h é z , s ö t é t - s m a r a g d 

s z ő l ő t , h a t a l m a s , j á s p i s f é n y ü kö r t é t , 

m e g a n n y i dús , t ü n d ö k l ő éksze ré t . 

„A pompa ez, részvéttelen, derült - igen, de a Kosztolányi-vers az és nem az ősz 
gyümölcse. Mi tehát azt kívánjuk a költőtől, szerinte, hogy pompás, részvéttelen 
és derült legyen - mintha az ötven éves Kosztolányiban is a szegény kis gyermek 
panaszkodnék. [...] Hatalmas jáspisfényü körte! Nehéz, sötétsmaragd szőlő! Érzi-e 
olvasóm, hogy a szót, sötétsmaragd szőlő, nem oly könnyű kiejteni, mint azokat a 
szavakat, amelyekkel közönségesen élünk? Már csak a mássalhangzók torlódása 
miatt sem. így hát a szőlő - nehéz. Pedig ha valaki hozzányúlna, megfogná, föl-
emelné azt a szőlőt, mindjárt meggyőződne róla, - nem oly nehéz, hogy említés-
re érdemes volna. [...] Márpedig Kosztolányi nem a szőlőnek, a körtének, hanem 
önnön magának végzetét sejteti. De ő nem is saját magát, hanem a körtét mondja 
hatalmasnak s nem önmagát erőtlennek, hanem a szőlőt nehéznek. Jobb volna 
élni - jobb volna enni a gyümölcsöt, de nem lehet. Nem a szőlő nehéz tehát és 
nem a körte hatalmas, hanem a vágy, a teljesítetlen vágy. Ebben csak az a feltű-
nő, hogy nem az ékszer a teljesületlen vágy tárgya, hanem a gyümölcs; a teljesü-
letlen vágy nem szociális, hanem animális, nem felnőtté, hanem a gyermeké. Itt 
a Kosztolányi-versek álomszerűségének kulcsa: ha ír, ötven esztendős korában is 

3 9 VÖ. JÓZSEF Attila: Kosztolányi Dezső. In Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. S. a. r. SZABOLCSI 
Miklós. Akadémiai Kiadó,' Budapest , 1958. 167-170. , illetve 409-410'. 
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oly sóvárogva nézi az immár elérhetővé vált tárgyakat és az egész világot, mint 
gyermek a tiltott gyümölcsöt."40 

A Babits-kritikában is találunk hasonló demonstrációt. Például az Elég a kóstoló 
című vers utolsó versszakának első két sorába ekként köt bele: 

M i n d e n folyót v á r a S tyx . 

O h , m e g o l d ó b i z t o s X ! 

D e j a j n e k e d , a p a d v a s f e l e d v e , 

m i n t a p o h á r k i l o c c s a n t o t t a l ja , 

l e n n i a f ö l d é vagy I s t e n é ! 

„A számtanban X-szel jelölik az ismeretlent - jelenti ki József Attila. - A második 
sor tehát értelmi utalás a számtanra. De itt is zavar van: az X nem megoldó, ha-
nem megoldandó. A megoldó az, aki számít vele. De a zavartól eltekintve is hami-
san hangzik: a költő mintha nem volna szavahihető. Oka ennek is formaművé-
szeti. Cseréljük csak föl az első két sort: 

O h , m e g o l d ó b iz tos X ! 

M i n d e n fo lyó t vá r a S t y x . 

Miért hangzik így jobbnak? A babitsi sorrendben az első sorban magyarázat áll, 
a másodikban pedig ujjongó felkiáltás. Holott is a hamisság nyilvánvaló: a való-
ság előbb kiált föl s csak utóbb, kitöréséért mintegy szégyenkezvén, teszi hozzá 
önmaga számára, hogy lelkesültsége nem tárgytalan, hanem a tények erejéből fa-
kadó. Az így második helyre kerülő sor éppen az X megoldásává válik."41 

Tehát József Attila itt is aprólékosan értelmezi a szöveget, sőt - annak disz-
funkcionalitását tapasztalva - bele is szól, javítani próbál rajta. Az újraírás tulaj-
donképpen szerves része a szövegértésnek.42 Megvan az az előnye is a kritikát olvasó 
szempontjából, hogy mérlegelheti: melyik megoldást találja jobbnak. Természe-
tesen a javasolt változat visszafelé is elsülhet, s az ítélkező mintegy kiprovokálja 
és kiszolgáltatja magát negatív ítéletünknek. 

Kevésbé fontos, hogy József Attila nyilvánvaló módon félreérti Babits versét. 
Az X jelentését nem a számtanban kellett volna keresgélnie, hanem a metafizikában, 

4 0 I. m. 168-169. A Kosztolányi-kritika értelmezését lásd VERES András: Világképek dialógusa. József At-
tila Kosztolányi-bírálatáról. In uő: Távolodó hagyományok. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok. Balassi 
K i a d ó , B u d a p e s t , 2 0 0 3 . 1 9 7 - 2 0 9 . 

41 Az Istenek halnak, az Emberéi. 221-222. Nem egészen é r tem, hogy Stoll Béla ú j kritikai kiadása miér t 
nem szerepelteti e két sort is, ha már - Szőke György javaslatának eleget téve, helyesen - felvette 
a Gondolatok kereplője átiratait. 

4 2 Először Kenyeres Zoltán vetette fel, hogy az átírás fe l fogha tó a formaelemzés sajátos változatának 
is, ami lehetőséget ad arra, hogy bepillantsunk József Attila alkotói műhelyébe. Lásd KENYERES Zoltán: 

József Attila kritikai szemléletéről. In uő: Gondolkodó irodalom. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1974. 
13-23. 
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s ha már az alvilági folyó említése önmagában nem volt elegendő ahhoz, hogy 
útba igazítsa, az utolsó három sor szinte szájba rágó utalása igazán meggyőzhette 
volna arról, hogy X nem akármilyen ismeretlent jelöl, hanem a halál utáni „nem 
ismert tartomány"-t, „melyből nem tér meg utazó". (Mint ahogy az általa nagyra 
tartott Kosztolányi-vers, az Oszi reggeli értelmezése során sem foglalkozik érdem-
ben a vers középpontjában álló halál-motívummal.43) A „megoldó" jelző pedig 
azért társulhat X-szel, mert az a bizonyos utazó már tudhatja azt, amit mi nem tu-
dunk. Következésképp a felkiáltás nevezhető patetikusnak, teátrálisnak, sok minden-
nek, csak ujjongónak nem. A két sor felcserélése sem tűnik igazán előnyösnek, 
mert a minden folyót begyűjtő Styx nem magyarázni próbálja, hanem inkább ki-
jelölni az inkriminált helyet, helyzetet. A két sor közül épp a felkiáltás értelmező 
jellegű: reflexió, illetve reakció a Styx által szimbolizált végállomásra. 

Bizonyára téves értelmezése is megerősítette abban József Attilát, hogy lemi-
nősítse Babits versének esztétikai értékét, ami nem jelenti azt, hogy egy tárgyilago-
sabb, meggyőzőbb értelmezés mellett ne találhatta volna ugyancsak gyöngének. 

7. A Kosztolányi-bírálatban a szövegértelmezésből végül a költői magatartás és sze-
rep jellemzése kerekedik ki. A Babits-pamfletből sem hiányzik hasonló jellemzés. 
Szabolcsi Miklós méltán figyelt fel arra, hogy József Attila milyen remek hangulat-
képeket ad a Nyugat más költőiről, persze Babits kárára. 

„Ady a forma fagyasztó ormain ökölrement Istennel, anyaggal, Kosztolányi fon-
tos stratégiai magaslatokon siklik hótalpakon, üzi friss téli sportját; ritkán veszi 
elő a nagyágyút, de éppen az a Kosztolányi csodálatossága, hogy hólabdákkal is 
megvédi érzékeny hadászati pontjait az alaktalan és együttesében tartalmatlan 
anyag alattomos támadásai ellen. Még a vihar sem mer elébe lépni - maga csinál 
hát vihart, mint egy isten, pusztán azért, hogy arca a hempergésben kipiruljon. 
Juhász Gyula bérci váromladék fokán mereng, füzesekre és meleg alföldi tavakra 
- az ellenség mintha más tájakra vonulna előle. Babits szemétdombról pislog föl-
felé, de nem is föl, hanem le, le, egyre lefelé."44 

Az idézett szövegből nemcsak az derül ki, hogy szerzője milyen leplezetlen cso-
dálattal volt Kosztolányi iránt, vagy hogy milyen hasonlóképp leplezetlen meg-
vetést érzett Babitscsal szemben, hanem az is, hogy az utóbbit mintegy ráolvasás-
szerűen próbálja méltó helyére utasítani. Hasonló beavatkozási kényszer működik 
itt, mint a versszövegek újraírásakor. Babitsról úgy ír, mint akinek nincs határozott 
pozíciója, karaktere. 

És ez még csak az első menet. A következő lépésben úgy fokozza tovább a ne-
gatív megítélést, hogy megfordítja a hasonlítás-láncot. Ezúttal a Babitsra ruházott 
„formaművész" titulusból indul ki, ettől próbálja megfosztani, a szó szoros értel-
mében komolyan véve a felruházás metaforáját: 

4 3 VÖ. VERES A n d r á s : i. m . 7 2 . 
44 Az Istenek halnak, az Ember él. 231., illetve SZABOLCSI: i. m. 228. 
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„Babits formája, ahol az valóban forma, afféle gyári áru, kész öltöny, amely 
mindenkin s így Babitson isjól áll. Csak a hozzáértő veszi észre, hogy a derék lötyög, 
vagy a szivarzseb félig a hóna alá esik, az ujj tulhosszu, a nyak pedig alacsony és 
eláll. Ady állatbőrökben járt . Nem szabta azokat semmiféle szabó - mégis mind 
királyi volt. És mielőtt meglátogatta volna istenét, mindig uj vadállatot ejtett el, 
ugy járult eléje. Juhász Gyula többnyire lomposnak látszik, de az értő tudja, hogy 
milyen értékes háziszőttes van rajta. Kosztolányi pedig elegáns, pompás, és nem 
kínosan, hanem fesztelenül, elképpesztő-természetesen. Annyira, hogy ugy já r 
köztünk, mint a meztelen gyerek a kavicsos tengerparton."45 

Lehet, hog)' első pillantásra merőben ötletszerűnek tűnnek ezek a jellemzé-
sek. Valójában a példaként felhozott költők jellegzetes és jelentős vonásaira utal-
nak: Ady létharc-költészetének gigantikus tétjére és fenségére, a Kosztolányi-líra 
intim könnyedségére és világfias közvetlenségére, Juhász Gyula tájszemléletének 
elégikusságára és népiességére. Lgyanakkor a főszereplő Babits Mihály alakja és 
magatartása mindvégig kontúr nélküli, talányos marad. 

Tulajdonképpen találóbban jelöli meg József Attila ellenérzésének okát Németh 
Andor, amikor felidézi a valójában közös álláspontjukat: 

„A költő akkor költő, ha magával ragad. Mennybe, vagy pokolba, egyre megy. 
Legyen üdvözült, legyen kárhozott, tépje ki magát a hétköznap kötelékeiből, a té-
ri korlátoltságból, gyorsítsa az időt, feledtesse el velem a fizikai élet törvényeit. 
Babits engem lehúz. Versei fülledtek, mint a betegszobák. Kedélyállapota, melyet 
közügynek tekint, ajos-bajos nyöszörgés, a fejfájós ember aszpirinéhes nyűgöskö-
dése, a megintett rétor macskajaja."46 

Nem kétséges, hogy a Babitsnak tulajdonított attitűd jól érzékelteti a bírálat 
mögött meghúzódó indulatokat. De még mindig nem kerültünk közel a poétikai 
különbségekhez. 

8. Lépjünk hát tovább. Az első támpontot a pályakezdő József Attila nyújtja. Köz-
ismert, hogy első két verseskötete anyagából össze lehet állítani egy kis magyar 
líratörténetet, melyben Petőfitől és Arany Jánostól Adyn, Kosztolányin és Juhász 
Gyulán át Babitsig, Füst Milánig és Kassák Lajosig mindenki képviselve van. Nem-
csak az lehet érdekes számunkra, hogy feltűnően kevés a Babitsot imitáló szöveg, 
hanem az is, hogy ezek (mint az 1922-es Várakozás, Gyöngysor, Hymnus a borhoz és az 
1923-as Petőfi tüze) mintha Ady szimbolizmusának lennének másodrendű változatai. 

Úgy tűnhet, József Attila nem igazán ismerte a korai Babitsnak - a 19. száza-
di magyar hagyományt uraló élményköltészettel szemben fellépő - bölcseleti igé-
nyű tárgyias líráját. Holott ha máshonnan nem, Karinthy így írtok ú-jének paró-
diáiból éppen az ilyen versei váltak leginkább ismertté, s tudunk arról, hogy 
közülük egyiket-másikat József Attila is szerette és szavalta. 

45 Az Istenek halnak, az Ember él. 231. Később van még ha rmad ik menet is: vö. 233. 
4 6 NÉMETH Andor : i. m. 71-72. N é m e t h megfogalmazása annál inkább érdemes figyelmünkre, mer t 

amikor pap í r r a vetette, nem állt rendelkezésére a Babits-pamflet szövege. 
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Megkockáztatom, hogy valamiképp mégis Babits másodrangú szimbolista pozíciója 
rögzült József Attilában. Kicsi, de beszédes jel, hogy az eredetileg kisbetűvel írt 
kötetcímet (Az istenek halnak, az ember él) József Attila a szimbólumokra utaló nagy 
kezdőbetűvel írja (Az Istenek halnak, az Ember él) - amennyiben valóban tőle szár-
mazik ez a címváltozat.47 

Megerősíti ezt a benyomást, hogy Németh Andor is a Babits elleni indulatok 
egyik okaként idézi fel a szimbólumok túlzott erőltetését: „Nézd meg, mennyi 
nagybetűt használ! A bús Mosáshoz! Az Élet ritmusa! Szent Fájás! Míg a Halál jö-
vend a Vakaróval! A Nagy Varázsok! A Rémek. A Nagy Ének! A Tisztulás Hegye! 
Megannyi elvontság, jelkép, idea! Én becsülöm a filozófiát, de versben nincs he-
lye, a vers érzékelés legyen, ne utalás."48 

Nem kétséges, hogy József Attila és Németh Andor elavultnak tartották Babits 
szimbolizmusát. De nem egy pontosan körülhatárolt, új poétika jegyében bírálták, 
ami azonítható lenne valamifajta személytelen késő modern vagy tárgyias költé-
szettel.49 A Babits-bírálat megírásának időpontjában József Attila még előtte volt 
a nem sokkal később meghozott s egész pályájára kiható döntésének. Az 1929-ben 
megjelent Nincsen apám se anyám, kötetet eredetileg úgy tervezte, hogy - az avant-
gárd szellemében - száműzni akarta belőle a központozást és a nagybetűket.50 

Később viszont felülvizsgálta ezt, és a dalszerű verseit részesítette előnyben, a sza-
bad verseit pedig kihagyta a megjelent kötetből. Egész életművére kiható döntés-
nek bizonyult ez. Ugyanakkor József Attila rendkívül gazdag, sokszólamú életművet 

4 7 Ez korántsem egyértelmű. Leltet, hogy Л Toll által közölt címváltozat a szerkesztőtől származik. Ma-
gának a bírálatnak utolsó monda tában (az egyetlen helyen, ahol a címre utalás történik) így szere-
pel: „Az Istenek halnak, az ember él.". Bár József Attila értekező prózájának mindkét kritikai ki-
adásában a cím nagy kezdőbetűvel szerepel, a Horváth Iván-féle kritikai kiadásban helytelenül, 
mer t a forrásként megjelölt különlenyomatban a teljes cím nagybetűvel van írva. Fölvetődik m é g 
lehetőségként, hogy József Attila Illyéstől vette át ezt az írásmódot, ugyanis Illyésnek a Nyugatban 
megjelent recenziójában is szerepel (következetlenül) a nagy kezdőbetűs címváltozat. (Mindez anná l 
különösebb, mer t ugyanennek a Nyugat-számnak címlapján viszont a kisbetűs változat található.) 
A Babits-kiadásokban a címet vagy teljes egészében nagybetűvel írják (ez a ritkább), vagy teljes egé-
szében kisbetűvel (ez a gyakoribb). (Először Babits Mihály Régen elzengtek Sappho napjai...című ver-
sének utolsó sorában bukkant fel ez a mondat , kisbetűs változatban: „Az istenek halnak, az e m b e r 
él.") Illyés Gyula valójában az 1928-as Babits-kötet, a Versek 1902-1928 utolsó ciklusának címét 
emelte ki, amikor írásának ezt a címet választotta. József Attila ismerte Illyés szövegét, sőt bele ja-
vított az általa olvasott példányba, de ő nem erről a Babits-kötetről írta bírálatát, hanem a ciklus 
címével megegyező 1929-es kötetről, amely az eredeti ciklust tartalmazza, kiegészítve azt Babits né-
hány újabb, 1929-ben született versével. (Vö. SZABOLCSI Miklós: i. m. 369-371.) 

4 8 NÉMETH Andor: i. m. 73. Csak félve jegyzem meg: az utolsó, szenzualista színezetű kijelentést né-
miképp megszívlelhetnék József Attila mai értelmezői is. 

4 9 Nemcsak Dobos István, hanem Bókay Antal is (aki valamiért nem vesz tudomást Dobos kísérleté-
ről) a Babits-átiratban József Attila sajátos „tárgyias" költői fordulatát ünnepl i : „Általában szólva 
Babits a képtereintő szubjektumot, míg József Attila az önmagát kibontó, lekerekítő és beteljesítő 
képet teszi meghatározóvá." Vö. BÓKAY Antal: Líra és modernitás - József Attila én-poétikája. Gondola t 
Kiadó, Budapest, 2006. 236-237. Bókay szerint „az a poétikai világszemlélet, amely József Attila 
költészetének igazi hozadéka, a tárgyias költészet. [...] A tárgyias költészet egy sajátos metonimikus 
mechanizmust épít fel, a tárgy és a szubjektum homológiájára épül, de a metonímiá t metaforikus 
vagy allegorikus gesztus kerekíti le. Kétségtelen, hogy ez a tárgyias költészet, József Attila első sa-
já t beszédmódja olyan, amit jószerével ő maga, a semmiből teremtett meg". I. m. 50. 

5 0 Vö. LENGYEL András: Л Nincsen apám se anyám kötet ősváltozatának töredéke. Forrás 2005/4. 3-19. 
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alkotott, melynek egyes szólamai nem föltétlenül konszonánsak egymással. Ter-
mészetesen vannak az én jelenlétét és jelentőségét lefokozó tárgyias, illetve újtár-
gyias versei is. Csakhogy ezek egyetlen korszakában sem jutnak túlsúlyra.51 

Más kérdés, hogy József Attila szigorú ítélete mennyire látszik megalapozott-
nak. Babits 1919 után hosszan tartó költői válsággal küszködött, és - mint arra 
Németh Andortól Németh G. Béláig többen rámutattak52 - Az istenek halnak, az 
ember él nem tartozik sikeres verseskötetei közé. Lehet azon vitatkozni, hogy hány 
j ó vers akad a kötetben (például A gazda bekeríti házát című verset fontosnak tar-
tom ugyan, de nem különösebben sikerültnek). Csak hát József Attila eleve elle-
ne volt hangolva. Az mégiscsak feltűnő, hogy a szinte egyhangú elismerést arató 
Cigány a siralomházban sem képes kiváltani belőle egy jó szót sem. 

Kosztolányi költészete is hosszabb válságot ért meg, és a kilábalás is hosszabb 
időt vett igénybe.53 Л bús férfi panaszai ciklus Л szegény kisgyermek... erőtlen folyta-
tása, az 1928-as Meztelenül című kötet pedig, amely a kortársak nagy megrökö-
nyödésére szakított a Kosztolányira jellemző míves formákkal és kizárólag szabad 
verseket tartalmaz, csupán kísérletezésként jelentős (előkészítette a húszas-harmincas 
évek fordulóján új magaslatra érkező költészetét). 

József Attila azonban mit sem látszik érzékelni a Kosztolányi-líra nehézségei-
ből. A Babits-bírálatban meglehetősen olcsó indítékot sejtet az olvasók feltételezett 
elfordulása mögött: „Kosztolányi kemény ingben, nevetgélve, cigarettázva, fölénye-
sen vezet s ezért nem szeretik sokan, mert a legtöbben meg akarnak hatódni, ho-
lott a kisgyermek panaszai óta erre nem igen van alkalom."54 

A Kosztolányi melletti kiállás nemcsak baráti kapcsolatukból fakadt, hanem a 
sok tekintetben hasonló ízlésvilágukból is. Nem véletlen, hogy József Attila köl-
tészetére éppen Kosztolányi volt a legtartósabb hatással. Mindketten hittek a vers 
mágikus eredetében és erejében, a vershangzás és -mondatritmus egymást erősítő 
játékában, valamint abban, hogy a versírásnak igazi tétje van: a lehető legsúlyosabb 

5 1 Ahhoz, hogy e verstípus domináns szerepét bizonyítsa, Bókay Antal kénytelen a tárgyiasság je len-
tését olyan általánossá és elvonttá szélesíteni, hogy nem tárgyias verseket is ide tudjon sorolni. Pél-
dául a Tiszta szívvel szerinte tárgyias, szerintem viszont nem az, sőt hangsúlyozottan én-központú: 
szinte m i n d e n elemében a megnyilatkozó én-re (és képtelen helyzetére) összpontosít. A negatív ön-
meghatározások merev ellentétbe állítják ugyan az én-t és környezetét, de nem korlátozzák az én 
érvényesülését. Az identitás-képzés olyan kiélezett alakzatáról van szó, amikor a személyiség a tár-
sadalom ellenében határozza m e g magá t . A másik véglet (és József Attila képviseleti lírájában bőven 
van erre is példa), amikor az én úgy találja meg identitását, hogy eggyé válik valamely valóságos 
vagy virtuális közösséggel. S bizony a többes szám első személye ismét a r ra csábít felületes értelme-
zőket, hogy az én leépülését, e l tűnését vezessék le belőle. 

5 2 Vö . NÉMETH A n d o r : i. m . 7 1 . , i l l e t v e NÉMETH G . B é l a : i. m . 1 5 - 1 6 . 
5 3 Szegedy-Maszák Mihály ú j abban vitatja ezt. Kétségtelen, helytelen volna úgy fogalmazni , hogy 

A szegény kisgyermek panaszai c ímű kötet 1910-es megjelenése után jellemzi hanyatlás Kosztolányi 
költészetét, mert az 1910-es években írt legjobb verseit (egy kivétellel) utóbb beemelte A szegény kis-
gyermek ú jabb (folyamatosan bővített) kiadásaiba. Csak hát kevés igazán sikerült verse van ebből az 
időből, s a hanyatlás igaz az 1910-es évekre, sőt Л bús férfi panaszai ciklusra és az 1920-as évek ele-
jére-derekára is. Ezen nem változtat , hogy Kosztolányi mindkét korszakában született egy-két re-
mekműve is. 

54 Az Istenek halnak, az Ember él. 233. 
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hozzájárulás a létezés nagy dilemmáiról való elmélkedéshez. És nagyon szerették 
a Kalevalái, amelyről úgy tartották, hogy a maga naiv szintjén (s éppen ezért át-
láthatóbban és elnézhetőbben) valamiképp a költészet elementáris teljességét kép-
viseli. 

József Attila számára sokáig nyitott kérdés volt, hogy a kötött vagy a szabad 
forma mellett döntsön-e. Lírájának alaprétegeibe beleégette magát a népkölté-
szet is, az avantgárd is. Vagyis éppen az a két meghatározó költői nyelv, amely ke-
vésbé érintette meg Babitsot, aki az avantgárdból kizárólag az expresszionizmus 
eredményeit tudta sikeresen magához hasonítani. Nem kétséges, hogy a babitsi 
poézis ritka összetett, tektonikus építmény, amelybe a görög-római mitológiától 
a keresztény tanításon és az angolszász tárgyköltészeten át a századvégi szecesszióig 
sokféle hagyomány épült bele. Babits voltaképpen az egyik legurbánusabb magyar 
költő. Arany Jánostól nemcsak a szerepkényszert kapta örökül, hanem a magas 
fokú retorizáltságot is. A kései Babits azért becsülte túl Erdélyit és főleg Illyést, mert 
neki is vannak nosztalgiái az egyszerűség és az oldottság iránt (például Dzsungel-
idill). 

Arany persze közös hátországa Kosztolányinak és József Attilának is. De nem 
a világ rendezetlenségét ellensúlyozó és elleplező retorikát próbálták ellesni tőle, 
hanem a valóságot programszerűen modellező (József Attila művészetbölcseleté-
nek megfogalmazásában: a „világhiányt" kitöltő) tökéletes kompozíciót. A retorizált-
ság visszaszorítása a „tiszta költészet"-féle program egyik legfőbb törekvése. 

9. Érdemes az elmondottak tükrében szemügyre venni a Gondok kereplője című 
Babits-vers első szakaszát és annak József Attila általjavasolt két átiratát. (A szak-
irodalom ezt a példát méltatja leginkább figyelemre.) Az eredeti szöveg: 

A csupasz fák csúcsa m i n t tűk hegye bök b e 
az égi f lanellba: 

az Is ten a fö ldet hóba és ködökbe 
p u h á n becsavarta, 

hogy óvja azt a pá r m a r a d é k plántá já t , 
ami t az e m b e r n e m 

ir tot t ki még , s amik a bús tavaszt vár ják 
szabadon vagy ker tben . 

József Attila első változata: 

Az Is ten a földet p u h á n becsavarta 
égi f lanel lba , 
r á fon ta , kö tö t te havát, ködé t , 
hogy óvja azt a pá r m a r a d é k p lántá já t 
ami t az e m b e r 
n e m ir tot t ki még. 
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Második változata: 
Csupasz fák g é m b e r e d ő ágá t 
p u h a gyolcs-ködbe csavar ja , fedi: 
az I s t en megóv ja világát; 
az e m b e r lelkét vaksággal veri. 

Első lépésben József Attila szó szerint megismétli az eredeti szöveget, de elhagyja 
az elejét és a végét. A három szereplő itt is a természet (föld, plánta), Isten és az 
ember, s az utóbbi kettő funkciója is változatlan marad (a természetet óvó, illetve 
irtó szerep), sőt a redukció révén talán még hangsúlyosabbá is válik. Az elhagyás 
a József Attila szemében esetleges elemeket sújtja: a fák agresszív létmódját („mint 
tűk hegye bök be / az égi flanellba") és a kissé pedánsan felsorolt túlélők meglétét 
(„amik a bús tavaszt várják / szabadon vagy kertben").55 Ez viszont azzal jár, hogy 
éppen az Isten gondoskodó és az ember pusztító tevékenységének kitett fák (az 
eredeti szöveg szereplői) tűnnek el teljesen. A változtatás megszünteti az eredeti 
szöveg bőbeszédű, laza dikcióját is. 

Érdemes megjegyezni, hogy bizony az értelmezők nem hagyják magukat meg-
téveszteni József Attila által. Már Szőke György fölvetette, hogy olyan sajátossá-
gait kifogásolja Babits verseinek, amelyek - talán éppen Babits hatására - később 
az ő költészetében is megjelennek.56 Eszerint az eredeti szövegből elhagyott első két 
sor kísért a Téli éjszakában („A lég / finom üvegét / megkarcolja pár hegyes cserje-
ág"),57 valamint a Reménytelenül első darabjában („A semmi ágán ül szivem, / kis 
teste hangtalan vacog, / köréje gyűlnek szelíden / s nézik, nézik a csillagok").58 

A következő átirat radikálisabban tér el az eredeti szövegtől. A Babits-versszak 
retorikai struktúrája gyakorlatilag megsemmisül, egy kifejezetten feszes strófa-
szerkezet váltja fel, ahol (az elsőt leszámítva) mindegyik sor végén cezúra van. Ez 
a változat jóval szűkszavúbb, tömörebb - részben ezzel függ össze, hogy megnöveli 
a szóképek asszociációs körének értelmezési lehetőségeit. Mind a logikai, mind a 
mondattani beavatkozás a népköltészet mintáját követi. Szabolcsi Miklós jól látta, 
hogy „az irány: a babitsi intellektuális, szakadozott versbeszéd helyébe feszesre 
fűzött népiesebb ízű forma".59 A „puha gyolcs-köd" szóképe is közelebb áll a nép-
dalok metaforakincséhez, mint az „égi flanell". 

5 5 Finta Gábor szerint az itt pedánsként aposztrofált részletezésnek je lentősége van: „a tavaszvárás, 
mely az egész földet, vagyis a természet és az ember által birtokolt területeket (kert) is hatalma alá 
hajtja". I. m. 357. Még ha e l fogadnánk is értelmezését a vers egészére kivetítve, akkor is fennáll az 
első szakasz adot t helyének (az olvasásnak ebben a s tádiumában érvényesülő) furcsasága. Attól m é g 
nem feltétlenül j ó egy-egy poétikai megoldás, hogy ér te lmes funkciót t udunk rendelni hozzá. 

5 6 SZÓKÉ György: József Attila: (Magad emésztő...) Irodalomtörténeti Közlemények 1980/1. 87. 
5 7 STOLL Béla: Babits-hatások József Attilánál. Irodalomtörténeti Közlemények 1993/1. 59. 
5 8 BÓKAY Antal: Líra és modernitás - József Attila én-poétikája. Gondolat Kiadó, Budapest , 2006. 236. 

Finta Gábor ped ig a József Attila-szöveghelyet a Babits-versnek (a bírálatban n e m idézett) második 
versszakával hozza összefüggésbe (vö. i. m. 357.). 

5 9 SZABOLCSI M i k l ó s : i. m . 2 3 0 . 
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A második változat egyetlen visszatérése az eredeti szöveghez, hogy visszaállít-
ja a „csupasz fák"-at. Annál szembetűnőbb, hogy az „égi flanell"-t „gyolcs-köd" 
váltja fel. József Attila így indokolja eljárását: „A gyolcs egyenértékű a flanellal. 
Hogy az ember irtott és irt, azt fölösleges belevenni. Hiszen az Isten mindezt nem 
csinálná, ha az ember lelke nem volna a dolgokra veszedelmes - a költő sze-
rint."60 Ervelése következetlen, hiszen egy lappal korábban még ezt írta: „az ere-
deti benne csak a köd mint flanell".61 

Másrészt a két kifejezés nem egyenértékű. Osztom Finta Gábor véleményét, aki 
szerint a gyolcsot „kötözésre volt szokás használni, a sebesülés képét idézi, vagyis 
így az átiratba az ember irtását, legalábbis annak eredményét a szóválasztással az 
előtt csempészi vissza József Attila, hogy az óvás tematizálva megjelenne a har-
madik sorban. A flanellal nem működne így a szöveg".62 Valóban nem. Alighanem 
ezzel a szóválasztással sikerült áthidalni azt a jelentésbeli hiátust, amit a második 
sorban olvasható állítmányok alanyának (Istennek) késleltetett - csak a harmadik 
sorban megjelenő - megnevezése okoz. A késleltetésnek viszont megvan az a hasz-
na, hogy a várakozás feszültsége még nagyobb súlyt ad az alanynak. 

A három szereplő (természet, Isten, ember) közül csak az első kettő kapcsolata 
egyértelmű és változatlan (az Isten megóvja világát). De megváltozik a szereplők 
pozíciója és befolyása: a természet már nem önálló, mint az eredeti szövegben, 
az ember (ártó) tevékenysége is lefokozódik, az egyetlen cselekvővé Isten válik.63 

Bókay Antal egyenesen úgy látja, hogy az utóbbi hatalma jelentősen megnő: „A tét 
nem néhány palánta, hanem maga a világ. Istennel szemben az embernek nincs 
esélye. Istené a világ, az emberé a világnélküliség, a vakság."64 Finta Gábor ellene 
veti, hogy a „plánta" szóalak szerepeltetését nemcsak a szótagszám kényszere indo-
kolhatja, hanem a „plántálás" ige felidézése is, az pedig (mivel Isten itt a cselekvő) 
a teremtésnek feleltethető meg. Tehát a tét már Babits szövegében is nagyobb, 
mint néhány palánta sorsa.65 

Úgy vélem, hogy az átirat viszonya az eredetihez jóval bonyolultabb kérdés. 
A Babits-versszak viszonylag egyértelmű jelentésével szemben (amely pontosan 
kijelöli a szereplők funkcióját) József Attila második szövegváltozata hangsúlyo-
zottan ambivalensnek mondható. Első olvasásban a negyedik sor alanyaként érthe-
tő az ember is, Isten is (grammatikai szempontból az ember nemcsak elszenve-
dője, hanem okozója is lehet lelki vakságának). Második olvasatban egyértelművé 
tehetjük ugyan: Isten úgy óvja világát, hogy vaksággal veri meg az embert. De ak-
kor éppen a „világ" jelentése válik problematikussá. Az ember nem része Isten vilá-
gának? Babits versében a fák rászorulnak Isten védelmére, hiszen az ember irtja 
őket. Az átiratban a konfliktus kétértelművé válik, mert az ember pozíciója nem 

60 Az Istenek halnak, az Ember él. 225. 
6 1 I. m. 224. 
6 2 FINTA G á b o r : i. m . 3 5 5 . 
6 3 V ö . BÓKAY A n t a l : i. m . 2 3 5 . 
6 4 I. m. 236. 
6 5 FINTA Gábor: i. m. 356. Lásd a 33. jegyzetet . 
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világos. Hiszen úgy tűnik, nem cselekszik, tehát nem tud ártani. Vagy éppen az 
ártó szándéka következne lelki vakságából? De akkor hogyan védheti Isten a vi-
lágát azzal, hogy vaksággal veri? Vagy az ember bűnbeesése még a szövegben meg-
jelenő állapot előtt történt volna, s a vers már csak a következményekkel szembe-
síti olvasóját? Ilyen fokú ambivalencia mellett úgy is olvashatjuk a szöveget, hog)' 
a konfliktus valójában nem a természet és az ember, hanem Isten és az ember 
kapcsolatában áll fenn. 

Föltehetően éppen ez a talányosság okolható azért, hogy a második átirat ko-
rábbi értelmezői a Babits-szövegtől való eltéréseket hangsúlyozták, József Attila 
„önkényességét", az újabb értelmezők viszont kiterjesztik a vizsgálódást a Babits-
vers egészére, és ott próbálnak támpontokat találni. Tulajdonképpen így jár el 
már Dobos István is, hiszen az a megállapítása, miszerint a képalkotás „alapjául 
a természettel egylényegű ember ideológiája szolgál",66 csak a Babits-vers egészé-
ben értelmezhető. Az első versszakban ugyanis kizárólag a természeti látvány (és 
a hozzáfűzött reflexió) jelenik meg, a látványt szemlélő-értelmező én jelenléte csak 
a további szakaszokban válik nyelvileg is jelöltté. Mint ahogy ennek az én-nek törek-
vése (ha tetszik, „ideológiája"), amit az emberi ártás elől a természethez mene-
külni próbáló nézőpontja sugall, ugyancsak a vers egészében válik világossá. 

Finta Gábor ezen az úton ment tovább, amikor a Gondok kereplője utolsó vers-
szakának (zárlatának) motívumaiból, illetve ennek az első versszakra (a nyitányra) 
visszautaló tropikus mozgásából származtatja József Attila átiratát: „azt gondolom, 
hogy az átiratba innen, a Babits-vers utolsó szakaszából került bele a »vaksággal 
veri« [...] József Attila nem a Babits-vers első szakaszát, hanem a teljes verset írja 
át, sűríti eg)' szakaszba. A Babits-parafrázisban tehát a képet (sem az első sorét, 
sem a többit) nem önkényesen alakítja át József Attila, [...] hanem éppen ezzel a 
látszólagos önkénnyel bizonyul nagyon is jó olvasónak".67 A „megvakított lélek" 
képe azután a Nem emel fól című versében köszön vissza: „Ne vakítsd meg a lelke-
met, / néha engedd, hogy mennybe lásson".68 

Nyilván „értelmezői érdekeltségünk" különbségéből fakad (Finta szívesen él 
ezzel a kifejezéssel, amikor eltérő értelmezésekkel szembesül), hogy nem hiszek 
a Babits-vers egészére való kiterjesztésben. Már csak azért sem, mert annak má-
sodik szakaszától másfajta drámáról esik szó: az ember és a természet ellentétét 
merőben más, az én elkülönülés-vágyát és a gondok lehúzó-béklyózó súlyát meg-
jelenítő konfliktus váltja fel. Természetesen lehet éppen különféle analógiákat lé-
tesíteni az első és a többi versszak lírai történése között (például: az én épjDÚgy 
oltalomra szorul, mint a természet), csakhogy a József Attila-átiratban is bekövet-
kező váltás nem az én-re vonatkozik (annyira nem, hogy az én meg sem jelenik), 
hanem a talán bűnös, de mindenképpen megbüntetett emberre (azaz az emberi 
nemre, a maga általánosságában). 

6 6 DOBOS I s t v á n : i. m . 182 . 
6 7 FINTA G á b o r : i. m . 3 5 8 . 
6 8 I. m. 359. 
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Az utolsó sor kifejezetten József Attila leleménye. Tulajdonképpen kiterjeszti 
a természet kiszolgáltatottságát az emberre. Ráadásul a mondat kétértelmű üze-
netéből nemcsak az olvasható ki, hogy az ember immár nem tud ártani, hanem 
az is, hogy valamiképp felelősség terheli az embert vaksággal verő Istent is. Nem osz-
tom Szabolcsi Miklós véleményét, hogy ez az átirat „még egy korai József Attila-
versnek is gyenge volna".69 

Az átiratok visszaszorítják, illetve kiküszöbölik az eredeti szöveg jelentésében 
és dikciójában egyaránt meglevő megengedő s egyúttal körülményeskedő gesz-
tust. Isten és az ember elválasztottsága és ellentéte befejezett lesz és ugyanakkor 
folyamatosan fennálló állapot. Poétikai szempontból egyértelmű a ritmus és a 
struktúra átalakításának iránya és tétje. A népköltészetre (is) jellemző nyomatékos 
sorhatár és rövidre zárt kompozíció válik versszervező elvvé. 

És az a legmeghökkentőbb, hogy innen kiindulva már korántsem tűnik olyan 
elvontnak a szalagút-hasonlattal jellemzett struktúra-eszmény és a mű szemanti-
kai tulajdonságaként értelmezett ritmusfogalom. 

10. Eddig mindvégig József Attila nézőpontja felől vizsgáltam kettejük kapcsolatát. 
A szakirodalom általában így jár el, aminek az a legkézenfekvőbb magyarázata, 
hogy jóval kevesebb dokumentummal rendelkezünk arról: vajon Babits milyen 
képet formált József Attiláról. 

Itt csak jelzésszerűen térhetek ki arra, mit gondolok erről. Nem fogadom el 
Ignotus Pál vélekedését, hogy Babits negatív ítéletét kizárólag mások befolyására 
alakította volna ki.70 Amikor egy korábbi tanulmányomban71 József Attila és Illyés 
Gyula poétikai különbségeit próbáltam meg számba venni, beleütköztem a Babits 
által szerkesztett, 1932-ben megjelent Uj anthologiába, amely harmincbárom fiatal 
költő száz versét - méghozzá a könyv címe szerint a száz „legszebb" versét - tar-
talmazza.72 Illyés Gyulától nyolc vers szerepel benne, József Attilától kettő. Nem 
kétséges, hogy ebben az arányban vagy aránytalanságban közrejátszott a válogató 
Babits Mihály ízlése, aki állítólag azt nyilatkozta József Attiláról, hogy bár minden 
versét elolvasta, kettőnél többet a legjobb akarattal sem talált.73 

Mai szemmel olvasva az antológiában szereplő verseket, nem az szorul ment-
ségre, hogy miért csak kettő képviseli József Attilát, s miért éppen a Tiszta szívvel 
és a Megfáradt ember, hiszen mindkettő a költő korai korszakának kevés számú tö-
kéletes darabja közé tartozik. Ami jóval kevésbé érthető, az az Illyés Gyulától be-

6 9 SZABOLCSI M i k l ó s : i. m . 2 3 0 . 
7(1 Beszélgetés Ignotus Pállal (FEHÉR Erzsébet és VEZÉR Erzsébet interjúja) . In VEZÉR Erzsébet: Megőrzött 

öreg hangok. Válogatott interjúk. Vál. és szerk. EÖRSI István és MARÓTI István. Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Budapest , 2004. 195. 

7 1 VERES András: Befejezettség és folyamatszerűség: Illyés Gyula és József Attila verspoétikájának különbségei-
ről. Kritika 36. (2007) 10. sz. 16-18. 

72 Uj anthologia. Fiatal költők 100 legszebb verse. Összeállította BABITS Mihály. Nyugat-kiadás, Budapest, 
1932. 

7 3 Idézi DOMOKOS Mátyás: Illyés Gyula - József Attiláról (Utószó). In Illyés Gyula József Attiláról. Nap Kiadó, 
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válogatott szövegek szürkesége és szónokiassága. Nehéz szabadulni a gyanútól, 
hogy Babits éppen olyan elfogultan járt el, mint (nem sokkal korábban) József 
Attila (az inkább ellene, mint) róla írt bírálatában. Babits elsősorban az irodalmi 
élet akkori mozgástendenciáiból indult ki - tehát Illyésnek megkülönböztetett 
helyet kellett biztosítania. A népi, illetve újnépies irányzatban nyilván talált meg-
szívlelendő elemeket (az egyszerűség őt is megkísértette), de lényegében tőle ide-
gen poétikai-szemléleti szövegek között válogatott. 

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy József Attila csak ez után a Babits szem-
pontjából elfogadhatatlan incidens után jutott pályájának delelőjére-csúcsára. 
Nem tudjuk, hogy Babits mennyire vizsgálta felül korábbi véleményét. Ismeretes 
későbbi sajnálkozása azon, hogy a pamflet ellehetetlenítette kapcsolatukat. Mint 
ahogy azt is tudjuk, amit Németh Andor fogalmazott meg legfrappánsabban: „E tisz-
teletlen hangú förmedvénnyel a Baumgarten-alap kurátora ellen József Attila kizár-
ta magát a támogatást érdemlő tehetségek sorából. A hivatalos irodalom számá-
ra többé annyira nincs a világon, mintha máris a szárszói temetőben feküdnék.'"74 

De Babits is kizárta magát valamiből. Szinte lehetetlen felbecsülni az ő veszte-
ségét. 

7 4 NÉMETH A n d o r : i. m . 2 1 8 . 



N. Horváth Béla 

JÓZSEF ATTILA: EGYÉNISÉG ÉS VALÓSÁG 

József Attilának ez a nevezetes tanulmánya egy elgondolt vagy elgondolásra váró, 
készülő filozófiarendszer alapozásának tekinthető. Olyan filozófiáé, amely a mar-
xizmus alapkategóriái mentén gondolja végig, építi föl a létről való gondolko-
dást, nem elszakítva a történelem és a személyes történet aktuális percepciójától. 
A történelemmel - a kommunista mozgalom belső története, a világpolitika ala-
kulása, a hitleri fasizmus térnyerése - és az egyéni sors történéseivel való szoros 
diszkurzusban épül, változik ez a rendszer. Az. Egyéniség és valóság, Az egységfront 
körül, A szocializmus bölcselete, az Új szocializmust!, a Hegel - Marx - Freud - és a nap-
világot nem látott nagyszámú töredék, fogalmazvány - filozófiai alapvetése, fo-
galmi apparátusa, szemléleti forrása távolról sem homogén világképet ír le, sőt 
annak folyamatos változásáról tanúskodik. Azzal együtt, hogy az említett tanulmá-
nyok a marxizmus percepciójából értelmezik a létet, a történelmet és az. abban 
egzisztáló embert, ez a „marxi munka" diffúz. Ez alapvetően nem abból adódik, 
hogy a történelem akut kérdéseire (Hitler hatalomra jutása, a sztálinizmus) a mar-
xizmus elmélete és munkásmozgalmi gyakorlata felől keresi a választ, s az nem 
adekvát, nem megnyugtató. A József Attila-i marxi recepció belső történetét dön-
tően az határozza meg, hogy melyik Marxot tekinti autentikusnak, dominánsnak, a 
Gazdasági-filozófiai kéziratok filozófusát vagy A tőke ökonómusát. Ez nem választható 
el egyrészt a történelem kérdésfelvetéséitől, másrészt az őt 193 l - l932- től egyre 
erőteljesebben foglalkoztató pszichoanalízis elméletétől és gondolati-terápiás po-
zíciójától. József Attila marxizmusának differenciálódása, - amit költészetében a 
Döntsd a tőkét, ne siránkozz és a Nagyon fáj mint két végpont érzékeltet - nem vá-
lasztható el azoktól a személyes konfliktusoktól sem, amelyek a kommunista párttól 
eltávolították, de alapvetően nem azokra adott dacreakcióként értékelhető társa-
dalomképének szociáldemokrata értékelvű változása, emberképének freudiánus 
differenciálódása. A fent említett tanulmányok és azok gondolatrendszerének 
poétikai metatézisei a lírai művekben tehát egy diffúz, de alakulásában végigkövet-
hető filozófiát építenek, s e nagy vállalkozás első kísérlete az Egyéniség és valóság. 

A tanulmány keletkezési története jórészt ismert. A Valóság, amely közölte, József 
Attila lapja volt: „Szerkeszti és kiadja: József Attila Budapest VI. Székely Bertalan u. 
27. III. 47. Postatakarékpénztári csekkszámla: József Attila 10.380." S még szere-



2 0 2 N. Horváth Béla 

pel alatta: „költségkímélés végett (előfizetéseknél stb.) kérjük a csekkszámla igény-
bevételét."1 A beköszönő szám azt hirdette, hogy megjelenik évente tízszer, ugyan-
úgy, ahogy a Társadalmi Szemle, s a szerkesztőségként is a szerkesztő lakása van 
megadva, mint a Marxizmus füzetsorozatot jegyző Schönstein Sándor esetében. 
József Attila többször is szerepel a lapban. A bevezető tanulmányon kívül hozza 
az Eső című versét, másrészt, mint Szabolcsi Miklós írja, б fordította Lukács 
György Laurent György álnévvel megjelent tanulmányát és Engels egy ismeretlen 
levelét.2 A Valóság megjelentetését a kommunista párt finanszírozta, de erősen 
kétséges, hogy a Sarló és Kalapács- affért akarták jóvátenni, kiengesztelni József 
Attilát, netán megélhetési forráshoz juttatni.3 Sokkal inkább arról lehet szó, amire 
Sándor Pál utal, hogy tartani lehetett a Társadalmi Szemle betiltásától, tehát gon-
doskodni kellett egy másik, talán kevésbé gyanús lap megjelentetéséről: „Előttem 
a 100 % sorsa lebegett. A hatóságok az ilyen lapot előbb-utóbb elnyomják. [...] 
Ez történt a 100 %-kal. De még mielőtt erre sor került volna, máris indítottunk 
egy másik hasonló lapot, a Gereblyés László által szerkesztett Forrást. így a balol-
dal, amikor a 100 % megszűnt, nem maradt orgánum nélkül."4 A Valóság igazi 
célja a diákság körében végzett agitációs munka lehetett, amint a szerzők névso-
ra, életkora, ismeretlensége mutatja. S talán a két szerkesztő, József Attila és Fejtő 
Ferenc is kevésbé állhatott a rendőrség érdeklődésének középpontjában, mint a 
mozgalom más neves, ismert értelmiségi képviselői. A szerkesztő, József Attila 
nem volt igazán megbízható: „József Attiláról azonban úgy vélik, hogy a pártfegyel-
met sokszor nehezen tűrő természete miatt - ilyen lap szerkesztésére nem a legal-
kalmasabb."5 

A gyanú nem volt alaptalan, hisz a szerkesztő bevezető tanulmánya „általános 
felháborodást keltett, »érthetetlensége«, összevisszasága miatt, amely csak »meg-
bolondítja« a fiatalságot".6 Logikus lehet a kérdés, vajon mi inspirálta József Atti-
lát, hogy veszélyeztesse lapszerkesztő pozícióját, hisz számára is nyilvánvaló lehe-
tett, hogy írása nem „közérthető", tehát nem felel meg a pártsajtó küldetésének, 
és jelentős mértékben elüt a korabeli kommunista lapokban megjelent tanulmá-
nyok nyelvezetétől, fogaimiságától, beszédmódjától. Noha ő maga mindössze egy 
rövid írással (Marxista munkásoktatás) szerepelt a Társadalmi Szemlében (1931. szep-
tember), nyilván jól ismerte annak tematikáját, színvonalát. A Sándor Pál és Madzsar 
József szerkesztette lap nem közölt elméleti, filozófiai jellegű írásokat. Gazdasági, 
politikai, aktuálpolitikai elemzések jelentek meg és nagyszámú cikk foglalkozott 
a Szovjetunióval. Ugyancsak gyakran írtak a szociáldemokráciáról. Újvári László 
(Gyömrői Edit későbbi férje) cikkének hangneme általában is jellemző ezekre a 

1 OSZK Filmtár MB/366-370. 
2 SZABOLCSI Miklós: Kész a leltár. Akadémiai, Bp., 1 9 9 8 . 1 5 8 . 
3 így M. PÁSZTOR József: József Attila műhelyei. Lapok szellemi és irodalmi csoportosulások. Kossuth, 

Bp., 1975. 196.' 
4 S Á N D O R Pál: Emlékeim. In József Attila Emlékkönyv. Szerk. S Z A B O L C S I Miklós. Szépirodalmi, Bp., 1957. 

[1990] 322. 
5 Uo. 
6 Uo. 
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gúnyos, denunciáló írásokra: „Ma már a kapitalizmus polgári közgazdaságtana is 
tervgazdálkodást emleget. Mónus tehát nem mond többet a polgári közgazdászok-
nál és mint ügyes stiliszta, aki jártassággal bír a magyar nyelvben, a szocializmus 
szót oly helyre alkalmazza, ahol nem a tervgazdálkodásra, csupán egy igére vo-
natkozik."7 Molnár Erik tanulmánya (Paraszt az eredeti tőkefelhalmozás korszakában)8 

is szociológiai, történeti aspektusú, s a Szovjetunió eredményeit, ötéves tervét, 
gazdasági sikereit bemutató írások aktuálpolitikai és propagandisztikus célzatúak. 
Ugyanez érvényesül Nicolaus Waubke Pszichokultúra című cikkének befejezésében 
is („a Szovjetunióban nem utópia az új igazi embertípus"), de egy gondolata ta-
lálkozik a József Attila-tanulmány okfejtésével is: „Az emberek lelki elnyomorítása 
a kapitalista társadalomban nemcsak a munkást, a parasztot, hivatalnokot és tudóst 
érinti. Ez [a] folyamat nemcsak a kapitalista munkamódszerek következményei-
nek tudható be. Gyökerei éppúgy ott vannak a nemi életben, mint a vallás ópiu-
mában. Abban a pillanatban indul meg, amikor a polgári nevelés befolyásolja a 
gyermeket és pszichéjét (lelki életét) előre meghatározott, szűk utak felé tereli."9 

A marxista tanok másik fóruma a József Attila által ismertetett Marxizmus című 
füzetgyűjtemény. A német kiadást10 Schönstein Sándor fordította és „a fordítást 
ellenőrizte dr. Madzsar József ". így fogalmazódik meg a kiadvány célja: „A füze-
tek közérthető nyelven vannak írva, úgy hogy tanulmányozásukhoz előképzett-
ségre ne legyen szükség. Mindazt, amit esetleg nem minden olvasó értene meg, 
külön megmagyarázzuk."11 Azt a módszert követik, hogy - gyakran hosszasan -
idéznek Marx és Engels műveiből, de leginkább A tőkébői, amelyet azután értel-
meznek. Az idézetek német nyelvű kiadásokból valók, a Kröner Verlag zsebköny-
véből és az ugyancsak népszerűsítő, de teljes szövegeket közlő Volksausgabéból. 
A füzetek a szemináriumok nyelvén és módszerével magyarázzák a marxi fogal-
makat: „Marx értéktöbblet-elméletének előbbi kifejtéséből, valamint a munkaerő 
értékéről szóló tan kritikájából önként adódik, hogy a tőke a munkásosztály és a 
tőkésosztály közötti meghatározott társadalmi viszonyt foglalja magába. Ez azon-
ban semmi esetre sem elosztási viszony, mert akkor nem lenne alapvető ellentét 
a proletariátus és a burzsoázia között."12 Marx elemzését a tőkéről és annak újra-
termelődéséről közérthetővé teszi, hogy a munkás munkaereje a termelési folya-
matban nem az övé, hanem a tőkésé, s az új érték, amelyet a munkás termel, már 
kezdettől a tőkésé, s ebből lesz a profit, a kamat, járadék. S a levont konklúzió is 
világos: „A tőkeviszony tehát nem elosztási, hanem kizsákmányolási viszony."13 

Marxnak a tőkeviszony reprodukciójáról írott mondatait, miszerint a munkásosz-
tály egyéni fogyasztása nem más, mint a tőke által újra kizsákmányolható mun-

7 ÚJVÁRI László: A szociáldemokrácia válságelmélete. Társadalmi Szemle 1932. május, 135. 
8 Társadalmi Szemle 1932. j anuár 
9 Társadalmi Szemle 1932. május, 156. 

10 Marxistische Arbeiterschulung Kurzus. Politische Ökonomie Herausgeben von H e r m a n n DUNCKLER, 
Alfonz GOLDSCHMIDI. K. A. Wittfogel Verlag für Literatur u n d Politik, Wien-Berlin, [é. п.] 

11 Marxizmus [1932] 1. sz. belső borító 
12 Marxizmus [1932] 3. sz. 55. 
13 Marxizmus [1932] 3. sz. 56. 
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kaerő visszaváltása élelmiszerekre, a magyarázó szöveg így kommentálja: „...azt 
látjuk, hogy a munkásosztály, amikor a tőkések által neki kiszabott létfenntartási 
eszközöket elfogyasztja, akkor magát csak mint munkaerőt, mint értéktöbbletnek 
a forrását termeli újra, reprodukálja."14 

József Attila maga is vezetett szemináriumot. Önérzetesen és munkásmozgal-
mi mivoltát reprezentálva írja Fábry Zoltánnak a Sarló és Kalapács-ügy kapcsán: 
„Én több mint egy esztendeje tevékeny tagja vagyok az illegális KMP-nek, mint 
párttag kezdetben röpiratstencileket gépeltem, ma hét szemináriumom van és 
vasárnaponként százak előtt tartok a szabadban előadásokat."15 A kortárs vissza-
emlékezése ezt a képet rajzolja meg a szemináriumvezető József Attiláról: „Álta-
lában: ha magáévá tett egy gondolatot, akkor nagy lelkesedéssel beszélt róla, öt-
leteket vetett fel, szinte ontotta magából a gondolatokat, hogyan lehet előbbre 
vinni a mozgalmat [...] Egyik ilyen problémája volt például, hogy az általános 
gazdasági válság milyen hatással van a mozgalomra. A nyomor, hangoztatta, nem-
csak forradalmasít, hanem aljasít is."16 Ha eltekintünk attól, hogy ezt a rajzot 
erősen színezi már a József Attila-kultusz, a szenvedélyesen beszélő, önmagával 
is vitázó József Attila-alakra ráismerhetünk, amint a témára is, hisz az 1932-es írá-
sok egyik fő gondolata ez. A mozgalmár József Attila vitázó kedvét nem mindenki 
értékelte. A költő tagja volt a Madzsar József vezette szemináriumnak: „A szemi-
nárium nagyon is gyakorlati célokat szolgált, és a mozgalomban közvetlenül fel-
használható ismereteket közvetítette. József Attilát kevésbé érdekelték ezek az 
anyagok és szempontok. Neki a szeminárium alkalmat nyújtott arra, hogy a mar-
xista elmélet feladta problémákat fejlett elvtársak közösségében felvesse, azokra 
választ kapjon. Ezzel állandóan zavarta a tanulást, eltérítette a gondolatmenete-
ket, félretolta a szemináriumot. A »végső kérdéseken« lovagolt. Mint Madzsar 
megjegyezte, soha még egy végső előtti kérdést sem vetett fel, mindig csak a leg-
végsőket. A dialektikus logika legkevésbé kidolgozott kérdéseit, a marxi elmélet 
legmagasabb problémáit."17 Ha nem is a végső kérdéseket, de ugyancsak lényegi 
kérdéseket boncolgat az Egyéniség és valóság is, tehát a tanulmány retorikája, speku-
latív logikája ennek az elméleti kérdésekre fókuszáló vitakedvnek az írásos terméke. 

Mint a Front, ez a lap is egy számot ért csak meg, de nem a rendőrség,18 ha-
nem a József Attila-tanulmány okozta megszűnését. „A pártapparátus megtagadta 
a teijesztést, állást foglalt ellene, és ezzel a lap további sorsa meg volt pecsételve."19 

József Attila maga így interpretálja írásának fogadtatását: „ A VALÓSÁG C. szerkeszté-
semben megjelent budapesti lap 1. számában Egyéniség és valóság címmel cikket 
írtam. Ez írásomat a magyarországi marxisták majdnem kivétel nélkül támadták, 

1 4 M a r x i z m u s [ 1 9 3 2 ] 6 . s z . 1 1 1 . 
15 József Attila levelezése. S. a. r. STOIX Béla. Osiris, Bp., 2006. 372. 
1 6 Soi-LNF.R József: József Attila a mozgalomban. In József Attila Emlékkönyv. 279. 
1 7 SÁNDOR P á l : i . m . 3 2 0 . 
18 A nyomdász MÜLLER Lajos szerint Fejtő és az Eötvös-kollégisták lebukása után a Valóságot is elko-

bozták, ez azonban nem befolyásolta a lap további létét. In József Attila Emlékkönyv. 288. 
1 9 SÁNDOR P á l : i . m . 3 2 2 . 
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különösen azt a passzusát minősítették antimarxista bolondgombának, amely sze-
rint az emberi test, illetve a munkás termelési eszköz."20 Noha a tanulmány nem 
volt antimarxista, a fogadtatását és a befogadását megnehezítette nyelvezetének 
bonyolultsága, absztrakciója. A monográfus így interpretálja a szöveg nyelviségét, 
fogalmi apparátusát, a retorizáltságát és spekulatív filozofikusságát: „Ez a szöveg 
azonban valóban taszító, ijeszt - s nemcsak értetlen kortársai számra. Valóban 
csak kihívás lenne? Játék és ugratás? Vagy komolyan gondolta? írásmódja, mondat-
fűzése végtelenül bonyolult, skolasztikus okoskodások követik egymást. Talán - mint 
egyes értelmezők sugallják - a kor hivatalos marxizmusát vagy/és a hegeli dialek-
tikát akarta gúnyolni? Mindenesetre az olvasókat elriasztó írásmű született így."21 

Mint láttuk, a kor „hivatalos marxizmusa" ennél lényegesebben szerényebb gon-
dolati teljesítménnyel, jóval földhözragadtabb „okkultizmussal" fogalmazta meg 
a modern kapitalizmus és a benne élő ember viszonyának elméleti és gyakorlati 
percepcióját. Az nem valószínű, hogy a szeminarizáló marxizmust - és főleg nem 
a hegeli dialektikát - gúnyolja ez az írás. Szántó Judi t bosszúként értelmezi a ta-
nulmányt. Eszerint József Attila elmondta Sándor Pálnak, hogy azért jár analízisre, 
mert „gyomorbajos, azonkívül maszturbál", az pedig továbbadta, s ezzel férfias 
önérzetében bántotta meg a költőt. Ez volt a bosszú: „»Nos Judit, írtam egy cikket, 
amelyik elejétől végig marxista, mégsem fogják megérteni. Miért? Mert ezek az 
emberek még azon a fokon sem állanak, ahol én. Most beadtam nekik.«" Szántó 
Juciit e szavakat József Attila szájába adja, amint azt is, hogy a hozzá magyaráza-
tért fordulókat az asszonyhoz küldte: „Kérdezzétek meg Juditot, majd ő elmagyaráz-
za."22 Nem valószínű, hogy Szántó Judit el tudta magyarázni, amint az is kétséges, 
hogy József Attilát a megbántott férfi bosszúja motiválta volna. Hogy a „hivatá-
sos forradalmárokat", Madzsarék körét provokálni akarta a nem szeminárium 
szintű okfejtéssel, az olykor ad absurdumig elvitt logikai következtetésekkel, az 
belefér a József Attila-i vitakultúrát megrajzoló tanulmányok által kialakított kép-
be. Az Egyéniség és valósághoz gondolati összetettségében mérhető, időben is kö-
zel álló Irodalom és szocializmus egyik alaptételét, a „mi a művészet" kérdését nem 
a marxista klasszikusokra hagyatkozva fejti ki, hanem Arisztotelészre, Pauler Ákos 
értelmezésében.23 Továbbviszi „polgári" korszaka legfontosabb művészetbölcsele-
ti írásának, a Babits-pampfletnek teoretikus alapvetését, a dolgok egyetemessége 
és a műalkotás különösségének összefüggését. Ennek az összefüggésnek a meg-
értéséhez hivatkozik az arisztotelészi végtelen regresszus elvére, de elhallgatja, 
hogy ez az Irodalom és szocializmusban kifejtett szellemi konstrukció „különössége" 
a pauleri interpretációból adódik. Azaz mindkét írásból érzékelhető a szándék, 
hogy alkotójuk olyan originális szellemi produktumot kíván létrehozni, amellyel 
nemcsak meghökkenti a befogadót, hanem az értelmezésben rendkívüli kihívás 
elé állítja. Erre utal a Valóság szerkesztőtársa, Fejtő is: „Kértem is mielőtt nyom-

20 József Attila Összes Müvei III. Szerk. SZABOLCSI Miklós. Akadémiai, Bp., 1958. 138. 
2 1 SZABOLCSI Miklós: Kész a leltár. 161. 
2 2 SZÁNTÓ Judi t : Napló és visszaemlékezés. Argumentum, Bp., 1997. 130. 
2 3 TVERDOTA György: József Attila Irodalom és szocializmus című tanulmányának metafizikai háttere, (kézirat) 
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dába adtuk volna a tanulmányt, hogy fordítsa le az olvasók részére Hegelről leg-
alábbis Marxra - de megkötötte magát. Mint ahogy Baudelaire a burzsoákat, úgy 
akarta épatírozni kávéházi vitapartnereit hegeli fejtegetéseivel, amelyekben a tár-
gyi és alanyi valóság viszonyáról szólt."24 

Az Egyéniség és valóság szellemi forrásvidéke a kortárs értelmezők szerint Hegel 
és Marx. Müller Lajos, akinek nyomdájában készült a Valóság, írja: „Attila rend-
szerint déltájban jelent meg, hóna alatt könyvet szorongatva (egy időben Hegel 
Logikáját bújta, és hosszú előadásokat tartott róla, mialatt a napi munka folyt 
előtte, ez azonban egyáltalán nem zavarta rögtönzött előadásában)."25 A tanul-
mány logikai módszerét más oldalról skolasztikusnak tartják, máig ható érvénnyel. 
József Attila Kapitalista tervgazdaság vagy marxista elmélet ? című cikkével bekapcsoló-
dik a Korunk 1932. évfolyamában zajló vitába, a politikai gazdaságtan Jeszenszky 
[Molnár] Erik által felvázolt kérdéseihez hozzászólva. Jeszenszky a Disputa rovat-
ban válaszol József Attilának Skolasztika vagy dialektika címmel. József Attila szem-
léletét, okfejtését nem dialektikusnak tartja, hanem skolasztikusnak: „Az a sko-
lasztikus módszer, amelyet József Attila a társadalmi fejlődés konkrét kérdéseinek 
a megítélésénél basznál, egyedül arra alkalmas, hogy egészen világos összefüggése-
ket elhomályosítson és így gátat emeljen a valóság megértése elé. A szavak hasonló 
»dialektikájának« édes-kevés köze van a valóság dialektikájához."26 Jeszenszky 
egy félmondattal utal a Valóságban megjelent tanulmányt követő vitára is, amely-
nekjózsef Attila „éppen skolasztikus módszere folytán tette ki magát".27 

Az Egyéniség és valóság egy a kommunista párt által finanszírozott lapban meg-
jelenő marxista tanulmány. A költő marxizmusának forrásai jórészt ismertek. Átla-
gon felüli tájékozottsága jelenik meg Sándor Pál visszaemlékezésében: „Ismeretei 
már abban az időben túlhaladták a szokványos brossúra műveltséget. Tanulmá-
nyozta a Katipalt, sőt belekapott Hegel műveinek olvasásába is. Eljutott hozzá a 
tiltott irodalom egy-egy agyonolvasott példánya (Lenin: Állam és forradalom, Impe-
rializmus stb.) Átlagon felüli tudása, találó fejtegetései, hasznos felszólalásai arra 
késztették a baloldali előadások szervezőit, hogy bekapcsolják a propaganda mun-
kájába."28 Sándor Pál a mozgalomba bekapcsolódó költő marxista műveltségéről 
írta ezeket a sorokat. József Attila egy 1931. április 13-i levelében írja Szántó Judit-
nak: „.. .munkához láttam, belefogtam a könyvem megírásába. A szeminárium 
24-én kezdődik, már azzal is készen vagyok. Nagy elhatározással rendeltem egy 
csomó könyvet: Luppol: L. und die Philosophie; Lenin: Materialismus und em-
piriokriticizmus, Thalheimer: Einführung in den dialektischen Materialismus és 
még egy néhányat. Most hát elsősorban tanulok és megkezdett könyvemhez való 
jegyzetemet szaporítom."29 Tájékozódási forrásairól tanúskodik a könyvtárában 

2 4 FEJTŐ Ferenc: József Attila az útmutató. Népszava, Bp., 2005. 13-14. 
2 5 MÜLLER Lajos: „Kiizdtünk híven..." In József Attila Emlékkönyv. 287. 
2 6 JESZENSZKY [MOLNÁR] Erik: Skolasztika vagy dialektika. In József Attila Összes Művei III. 359. 
2 7 I . M . 3 6 1 . 
2 8 SÁNDOR P á l : i . m . 3 1 3 - 3 1 4 . 
29 József Attila levelezése. 368-369. 
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meglevő marxista irodalom. így A tőke német nyelven, a Die Frühschriften, a Marxis-
tische Bibliothek sorozatában Lenin alapművei (Az imperializmus mint a kapitaliz-
mus legfelsőbb foka, Materializmus és empiriokriticizmus), valamint néhány magyarra 
fordított népszerűsítő kiadvány.30 

Az Egyéniség és valóság marxista forrásait maga a költő is feltárja. A Valóság egyik 
lapján, Remenyik Zsigmond Klasszikusok küzdelmei avagy hogyan vigyáz a légy arra, 
hogy meg ne dögöljék című szatirikus írása alatt olvasható ez a Marx-idézet: „Szocia-
lista ember számára az egész u.n. világtörténelem nem egyéb, mint az embernek 
az emberi munka által való megteremtése. (Marx, Philosophie u. Nationalökono-
mie)."31 A Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből, az ebben az évben kiadott fiatal-
kori Marx-tanulmány egyik mondatának első részét fordította le és idézte József 
Attila.32 A mondat további része: „...mint a természetnek az ember számára való 
létrejövése, ily módon tehát megvan a szemléletes, ellenállhatatlan bizonyítéka a 
maga önmaga általi születéséről, a maga keletkezési folyamatáról. Amennyiben az em-
ber és a természet lényegszerűsége, amennyiben az ember az ember számára mint 
a természet létezése és a természet az ember számára mint az ember létezése gya-
korlativá, érzékivé, szemlélhetővé lett, az egy idegen lényeget, a természet - és az 
emberfeletti lényeget illető kérdés - oly kérdés, amely magába zárja a természet 
és az ember lényegtelenségének bevallását - gyakorlatilag lehetetlenné vált."33 

A József Attila által nem fordított és nem idézett hosszú mondatrész nemcsak saját 
tanulmányának kiindulópontjára utal, a természet-termelő eszköz-társadalom 
kapcsolatra, hanem jelzi azt a szemlélet- és írásmódot is, ahogy a fiatal Marx gon-
dolkodik, s ami talán - mint minta - nem állhatott távol az ekkori József Attilá-
tól sem. Figyelemreméltó, hogy ugyanezt a mondatot idézi majd a Hegel - Marx 
- Freud-Ъап is, de a „megteremtés" szó helyén ez áll: „...mint az ember nemzése, 
(illetve termelése: Erzeugung) az emberi munka által."34 Ez a későbbi írás egy dif-
ferenciáltabb Marx-képet sejtet az említett szócserével is, hisz a Gazdasági-filozófiai 
kéziratokban erőteljesen érvényesül az a biologizmus, ami a fiatal Marx antropo-
lógiai társadalomértelmező szemléletéből35 ered, s ami valóban megengedi az 

3 0 TASI József: József Attila könyvtára. Ecriture, Bp., 1995. 33-35 . 
3 1 Valóság 1932. 23. 
3 2 A teljes monda t így hangzik: „ I n d e m aber für den sozialistischen Menschen die ganze sogenannte 

Weltgeschichte nicht anderes ist als d ie Erzeugung des Menschen durch die menschliche Arbeit , als 
das Werden de r Na tu r für den Menschen, so hat e r d e n anschaulichen, unwiderstetlichen Beweis 
von seiner Geburt: durch sich selbst von seinem Entstehungsprozeß. In d e m die Wesenhaftigkeit des 
Menschen in der Natur, indem d e r Mensch für d e n Menschen als Dasein der Natur, in d e r Na tu r 
für den Menschen als Dasein des Menschen prakt isch, sinnlich anschaubar geworden ist, ist die 
Frage nach e inem fremden Wesen, nach einem Wesen über der Natur u n d dem Menschen - eine 
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„Erzeugung" nemzésként való fordítását.36 1932-ben, az Egyéniség és valóság még 
nagyrészt a „klasszikus" Marx szemléletében fogan, noha Л tőke szerzőjétől is szár-
mazhatott az a sajátos fogalomhasználat, ami miatt „antimarxista bolondgombá-
nak" tartották a kortársak József Attila tanulmányát. A költő Marxszal cáfolja az 
őt ért vádakat, másrészt vitapartnerei marxizmusát. Л kapitalista tervgazdaság vagy 
marxista elmélet? vitacikkben a „dolgozni tudó egyéneket" ugyancsak „termelési 
eszközökként" definiálja, s ezt Marxszal argumentálja. Idézi Л tőkéből A tőke egysze-
rű, újratermelése című fejezet egyik mondatát: „Sie (die individuelle Konsumtion des 
Arbeiters) (J. A.) ist Produktion und Reproduktion seines (a tőkére vonatkozik) 
notwendigsten Produktionsmittels der Arbeiters selbst."37 Lefordítja magyarra is, 
majd tovább érvel: „A 529. oldalon a »tote« és »selbstbewusste Produktioninstru-
mente« kifejezéseket olvas Marx Kapitáljának tanulmányozója, ami magyarul annyit 
tesz, hogy »holt« és »öntudatos termelési eszközök«. Állításom tehát éppen nem 
»antimarxista«."38 

Az Egyéniség és valóság szövege legnagyobb részében valóban marxista. Az em-
bernek, az emberi testnek termelési eszközként való értelmezése logikus, hisz mint 
а Л társadalom-részben írja, a „...társadalom alakítja a természeti anyagot terme-
lési eszközzé, azaz a társadalom termeli a termelési eszközt".39 Az „anyagi társa-
dalomnak" a „termelési eszközökkel való azonossága" is beleillik a fentiekben 
idézett marxi terminusba. József Attila több aspektusból magyarázza ezt a fogal-
mat,40 míg eljut eddig a konklúzióig: „Ebben az általánosban a különös,vagyis a 
termelési eszköz mint természeti anyag s a termelési eszköz mint emberi (szintén 
természeti) anyag között a különbség az, hogy emez azt, amaz ezt társadalmasít-
ja, teszi termelési eszközzé."41 Л társadalom alcímmel jelölt résznek a „termelési 
eszköz" a legfontosabb fogalma, kategóriája. Ezzel indul a tanulmány, ennek de-
finíciójával, a „végső fokon" való meghatározással, és egy levezetés foglalja magá-

36 Arról nem is beszélve, hogy 1936-ban már a freudi szemlélet jegyében a biológiával, nemiséggel 
kapcsolatos foga lmak szervesebben illeszkednek. 

3 7 JÓZSEF Attila: Kapitalista tervgazdaság, vagy marxista elmélet? In József Attila Összes Művei III. 138. József 
Attila megad ja a forrást is: „Kieperheuer Ausgabe S. 527." 

3 8 I. m. 138. A J ó z s e f Attila által fordított mondat ma így hangzik: „Ezért a feltétlenül szükségesnek 
a határain belül a munkásosztály egyéni fogyasztása n e m egyéb, mint a tőke által munkaerő elle-
nében el idegenítet t létfenntartási eszközök visszaváltoztatása a tőke által ú j ra kizsákmányolható 
munkaerővé." Karl MARX: A tőke. I. Kossuth, Bp., 1973. 534. A két József Attila által kiemelt t e rmi-
nus ebben a szövegösszefüggésben szerepel: „Társadalmi álláspontról nézve tehát a munkásosztály, 
a közvetlen munkafolyamaton kívül is, éppúgy tartozéka a tőkének, mint a holt munkaszerszám. 
[...] A folyamat azonban gondoskodik arról, hogy ezek a tudattal bíró termelési szerszámok el n e 
szaladjanak." I. m. 535. Meg kell jegyezni , hogy József Attila fordítása pontosabb, a „selbstbewusste 
Produkt ionsinstrumente" valóban „öntudatos termelési eszközök" kifejezéssel fordítandó. 

39 József Attila Összes Művei III. 120. 
4 0 Konkrét példával illusztrálja a társadalmasított termelési eszköz keletkezését, a háló-hal relációval. 

Ez azért érdekes, mert ugyanebben az időszakban született Háló már erőteljes f reudi színezetet kap, 
amelyben „ ráng a múlt síkos hala". A Munkásokban is az „idegünk rángó háló" kép nem a marxi 
értelmezésű termelési eszköz materiális alapjául szolgál. A Kassák-kritikában Kassákot így ír ja le: 

a valóságot úgy kiejti a keze közül, mint a szórakozott halász a síkos halat" .József Attila Összes Mű-
vei III. 112. 

41 József Attila Összes Művei III. 121. 
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ba az anyagi világ-társadalom-egyén relációit. A tanulmány címének kontextusá-
ból az következne, hogy ez az első rész a „valóságról" szóljon. Végül is eleget tesz 
ennek a kívánalomnak, de nem a társadalmi valóságról mint szociológiai képződ-
ményről, hanem a társadalom anyagi valóságáról. Mert mint mondja: „Az anyagi 
létű emberek között a viszony is csak anyagi létű lehet: ez a viszony maga az anya-
gi létű termelési eszköz."42 Az ember anyagisága - nem biológiai matériaként ér-
telmezve - a Gazdasági-filozófiai kéziratok szellemiségének megfelelő gondolat: 
„Ezért éppen a tárgyi világ megmunkálásában bizonyul csak az ember valóban 
nembeli lénynek. Ez a termelés az ő dolgozva-tevékeny nembeli élete. Általa je-
lenik meg a természet az ő műveként és az ő valóságaként."43 

Az egyén értelmezése is a marxi kategóriák felhasználásával történik. Az indivi-
dualisták felfogásával (mely szerint az „egyén fix alany") szemben a „némely mar-
xisták" álláspontja („az egyének társadalmilag vannak föltételezve") és az ortodox 
marxisták („odáig mennek, hogy az egyéneket, illetve az egyéniségeket egyszerűen 
társadalmi termékeknek fogják fel") végletessége szemlélhető mint cáfolandó gon-
dolkodásmód. Ez meg is történik: „Az egyén, illetve egyéniség a valóságnak meg-
felelően csakis úgy szemlélhető, mint társadalmi folyamat."44 Eszerint az egyén 
„Nemcsak termék, hanem termelés" is.45 Az egyén a társadalmi folyamatként ket-
tős meghatározottságú, „a termelésnek tárgya és alanya". Egyfelől: „...az egyén, 
illetve egyéniség már keletkezésében tárgya más emberek tevékenységének..."46 

Marx és Engels a Német ideológiában az emberi élet termelését a munkatevékeny-
séghez sorolja, az egyén tehát keletkezésében valóban tárgya más emberek tevékeny-
ségének, amikor is a nemzés társadalmi viszony (ez a gondolat átalakítva tér majd 
vissza a 4. részben a coitusra értelmezve). A Német ideológia így értelmezi a családot47 

és a nemi tevékenységet: „A népesség szaporodásával »fejlődik«a munkamegosztás, 
amely eredetileg nem volt más, mint a munka megosztása a nemi aktusban."48 

József Attila az egyén „termék" mivoltát pedig a használati és a csereérték vi-
szonylatával magyarázza: „...termék mivolta éppen a termék mivolt elvesztésé-
ben valósul meg, azáltal, hogy a termelésnek alanyává és tárgyává válik, aminthogy 
a használati érték az elhasználásban valósul meg, a csereérték pedig a cserében."49 

Marx A tőkében az értéktöbblet keletkezését illusztrálandó írja a használati érték 
és a csereérték különbségét.50 

4 2 Uo. 
43 Gazdasági-filozófiai kéziratok. 88-89. 
44 József Attila Összes Művei III. 122. 
4 5 Uo. 
4 6 Uo. 
4 7 „A harmadik viszony, amely itt már eleve belép a történelmi fejlődésbe, az, hogy az emberek akik a 

saját életüket naponkén t újra megtermelik, kezdenek más embereket termelni, szaporodni - a férfi 
és nő, szülők és gyermekek közti viszony A család." MARX-ENGELS: Német ideológia. Magyar Helikon, 
Bp., 1974. 37. 

4 8 I. m. 38. 
49 József Attila Összes Művei III. 122. 
50 Л tőke. I. 150-151. 



2 1 0 N. Horváth Béla 

Az ember társadalmi mivoltának három aspektusát értelmei a Kassák Lajos 35 
verse. A közel egy évvel korábbi írás az embert mint „társadalmi lényt" ezzel a krité-
riummal érzékelteti: „...az adott társadalom adott osztályharcaiban miféle szerepet 
játszik (van-e társadalmi értéke)?"51 József Attilának ez a kirívóan dogmatikus 
szemléletű írása a társadalmi lény produktumát, a műalkotást kizárólagosan az 
osztályharc szempontjából ítéli meg: „Van-e közleménynek akár csak sejtelemnyi 
hasznuk is a munkásság számára?"52 Az embert mint egyéniséget a közösségnek 
valamilyen képviselőjeként értelmezi harmadik formájaként az emberi lényeg-
nek, amelynek a művészet aspektusából az a kérdése, hogy „milyen lélek nyilat-
kozik meg az elmeműben". A Kassák Lajos 35 verse kritika, tehát az egyén mivol-
tának körüljárása csak a kritika alapvetése, ám ha más aspektusból is, de mutatja 
a József Attila-i elgondolás alakulását. Ez „az ember mint társadalmi lény" fogalom 
sokkal kevésbé absztrahált, mint az Egyéniség és valóság parallel alakja. Az egyén 
mint a társadalom része, a művész mint a társadalom alakítója, mint egy társa-
dalmi termék, a műalkotás létrehozója, nincs kidolgozva. Noha elméleti alapve-
tésében annak vizsgálatát ígéri a szöveg, hogy „az elmeműben megnyilatkozó 
egyéniség mifajta viszonyban áll a közösséggel", ezzel adós marad. Megelégszik 
azzal, hogy Kassákot szubjektivistának és relativistának nevezi, és szolipszizmusát 
szálazza szét a versidézetekből. Ez a torzóban maradt egyén(iség), azaz a társadal-
mi alany és tárgy kifejtése történik meg az Egyéniség és valóságban. 

A szöveg fogalomhasználata feltűnően diffúz. A cím „egyéniségről" szól, az 
írás második részének alcíme „egyén", a szövegtest pedig konzekvensen így hasz-
nálja a fogalmat „egyén illetve egyéniség". Amíg a két cím differenciál, a szöveg 
maga egyenlőségjelet tesz az egyén és egyéniség közé. Noha a Kassák-kritika még 
elkülönítette az egyéniséget, s mint művész-individuumot definiálta, az Egyéniség 
és valóság a társadalomalkotó lényként és társadalmi termékként értelmezett ál-
talános ember fogalmat érti az összetett terminus alatt. Ez, a szövegből nem ér-
telmezhető ellentmondás vagy fogalmi-logikai hiátus különösen szembeötlő, 
ahol az állati létezés „fajiságát" és az emberi létezés társadalmi kultúráját veti ösz-
sze. Szembeállítja az állatok „faj által kifejtett ösztönös" létezését az emberivel: 
„...úgy emberi egyének, illetve egyéniségek csakis a társadalmi technikától, illet-
ve technikai társadalomtól alakítottan létezhetnek és csak így - társadalmilag-
technikailag - állhatják meg helyüket a létért való küzdelemben."53 Ha valahol, 
hát itt kifej tődhetne az egyéniség, a személyiség mibenléte, a társadalmi-techni-
kai fejlődésben véghezvitt különössége. A Gazdasági-filozófiai kéziratok ugyanezt az 
oppozíciót adva, az emberi létezés általános modelljeként írja le az ember tevé-
kenységét: „Az állat közvetlenül egy az élettevékenységével. Nem különbözteti 
meg magát tőle. О maga az. Az ember magát az élettevékenységét akarása és tu-
data tárgyává teszi. Tudatos élettevékenysége van. Ez nem olyan meghatározott-

51 József Attila Összes Művei III. 110. 
5 2 I. m. 112. 
53 I. m. 123. 
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ság, amellyel ő közvetlenül egybefolyik. A tudatos élettevékenység különbözteti 
meg az embert közvetlenül az állati élettevékenységtől. Éppen csak ezáltal nem-
beli lény az ember."54 A József Attila-i egyén/egyéniség mindenképpen olyan ál-
talános filozófiai kategória, amely épp a nembeliségénél fogva csak az absztrahált 
emberi lényeget képes hordozni. Hasonlatosan a hegeli fenomenológia egyén fo-
galmához: „Az egyén a maga szükségleteiért végzett munkájával éppannyira ki-
elégíti a többiek szükségleteit, mint a magáéit, s a maga szükségleteinek kielégí-
tését csak a többiek munkája révén éri el. - Ahogyan az egyes ember a maga 
egyéni munkájában már általános munkát végez tudattalanul, úgy végzi ismét az 
általános munkát is mint a maga tudatos tárgyát: az egész mint egész lesz a műve, 
amelynek feláldozza magát s épp ezáltal kapja vissza önmagát tőle."55 

A társadalom és a társadalmasított egyén modern kapitalizmusbeli összefüg-
gését értelmezi az Egyéniség és valóság 3. része, A társadalmi forradalom. Amíg az első 
két rész - noha marxista szemlélettel és fogalmi apparátussal - csak magánvaló-
ságukban írja le a társadalmat, az egyént, a 3. rész történelmi kontextusban teszi 
meg ugyanezt. Ennek a történetiségnek pedig szubsztanciája a tőke: „A marxis-
ták azonban tudják, hogy magában sem gép, sem föld, sem a pénz nem tőke, 
mert a tőke társadalmi, osztályviszonyokon alapuló és osztályviszonyokat alkotó 
folyamat, amelynek föltétele a bérmunka a munkaerő-áru, s amelynek képlete: 
pénz-áru-pénz."5 6 A tanulmány marxizmusa ebben a részben a tőkés termelési 
módot, a tőke „személyi képletét", a tőkés és bérmunkás viszonyt, az osztályharcot, 
majd a társadalmi forradalom objektív és szubjektív feltételeit értelmezi. A tőke 
képletszerű leírása Marx művéből származva kerülhetett át a magyarázó, szemi-
narizáló szövegekbe. A P-A-P képletről írja Marx - az egész fejezetben - tisztán 
közgazdaságtani fogalmakkal operálva: „Az a pénz, amely mozgásában ez előbbi 
körforgást írja le, tőkévé változik át, tőkévé lesz, és rendeltetése szerint máris tő-
ke."57 József Attila szövege más szemléletű: a történelmi materializmus fogalmai-
val interpretált képlet után következik egy bonyolult levezetés a tőkés osztály ki-
alakulásáról a korábbi részek társadalmi alany-társadalmi tárgy dialektikájával, 
majd eljut a kapitalizmus definíciójáig: „Vagyis elmondhatjuk, hogy a kapitaliz-
mus a nem kapitalisták szocializálása a kapitalisták által, ami kikerülhetetlenné 
teszi a kapitalistáknak a szocializált nem kapitalisták által való szocializálását."58 

Ezt a metanyelvi megfogalmazást aztán követi a „közvetlenül politikaian fogal-
mazott" felismerés az osztályharcról, a termelés megszüntetéséről, majd a társa-
dalmi forradalomról. Ennek „dologi kifejezése" a történelmi materializmus alap-
tétele („a termelő erők szembekerülnek a termelési viszonyokkal"), a „személyi 
kifejezése" pedig az egész tanulmányon végigvonuló, nagyon következetes szem-

54 Gazdasági-filozófiai kéziratok. 88. 
5 5 HEGEL: A szellem fenomenológiájához. 
56 József Attila Összes Művei III. 124. 
57A tőkei. 142. 
58 József Attila Összes Művei III. 125. 

III. kiadás. Akadémiai, Bp., 1979. 183. 
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léleti absztrakció: „...amely szerint a társadalmi forradalom akkor áll be, amikor 
a társadalmi alanyok szembekerülnek a társadalmi tárgyakkal." És ugyanezen fo-
galmakkal adja vissza, hogy a társadalmi forradalom „a gyarmati és a félgyarma-
ti országokban" fog legelőbb kitörni.59 

A társadalmi forradalom „személyi kifejezése", az a processzus, ahogy „a tár-
sadalmi alanyok szembekerülnek a társadalmi tárgyakkal". A tanulmány 4. része, 
amely A neurózis címet viseli, ezt a szembekerülést, ezt a konfliktust az egyén vonat-
kozásában érvényesíti. Tulajdonképp logikusan, mert a „társadalmasított társada-
lom" viszonyainak megbomlása eredményezi a társadalmi forradalmat, a „társa-
dalmasított egyén" viszonyainak megbomlását pedig a 4. részben a neurózis 
jelenti. Tehát ugyanazok a terminusok, amelyek a társadalmi forradalmat leírták, 
most az egyén „forradalmának" leírására szolgálnak: „...a társadalmi alanynak a 
társadalmi tárggyal való szembekerülése szükségszerűen megnyilvánul az egyénben, 
illetve egyéniségben. S valóban a kor, amelyben a társadalmi alany a társadalmi 
tárggyal egyre élesebben szembekerül (míg végül a kapitalista társadalmosítás 
szocialista társadalmosításba csap át) egyéni, illetve egyéniségi viszonylatban a 
neurózisok kora. A neurózis zavar a koituszban.. ,"60 Mint már korábban Erős Ferenc 
utalt rá, a tanulmány ezen része a pszichoanalízis és Wilhelm Reich hatásáról 
tanúskodik.61 Erős Ferenc Reichnek a Karakteranalízisben62 kifejtett tipológiáját 
látja érvényesülni a József Attila-i oppozícióban: „A neurotikus egyén vagy orgaz-
mus nélkül koitál s így e társadalmi folyamatban pusztán a társadalmi tárgy sze-
repét tölti-e, vagy csupán libidója van, anélkül, hogy a koituszban technikailag a 
társadalmi tárgy szerepét játszhatná. S így puszta társadalmi alany."63 

József Attilának a reichi pszichoanalízis iránti ez idő tájt megmutatkozó tájé-
kozódásáról Az ifjúság nemi problémái alaposabb információt nyújt.64 A két filozófia 
„terapikus" paralelizmusát így fogalmazza meg a költő: „A marxizmus az elnyomott 

5 9 A tá r sada lmi f o r r a d a l o m ilyen „ szemina r i zá ló" é r t e l m e z é s e Marx m ű v é r e hagya tkoz ik : „Fej lődésük 
b izonyos fokán a t á r s a d a l o m anyag i t e r m e l ő erői e l l e n t m o n d á s b a j u t n a k t e rmelés i v iszonyokkal , 
vagy a m i e n n e k csak j o g i kifejezése, a z o k k a l a tu la jdonviszonyokka l , a m e l y e k közö t t e d d i g m o z o g -
tak . Ezek a v iszonyok a t e r m e l ő e r ő k fe j lődés i f o r m á i b ó l azok béklyóivá c s a p n a k át . Ekkor tá rsa-
d a l m i f o r r a d a l o m korszaka következik be . A gazdasági a lakzat megvá l toz ta tásáva l lassabban vagy 
gyo r sabban f o r r a d a l m a s o d i k az egész ór iás i f e l ép í tmény . " Karl MARX-Friedrich ENGELS: Válogatott 
müvei II. Kossuth, Bp . , 1975. 6. 

60 József Attila Összes Művei III. 126. 
6 1 ERŐS Ferenc: Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. G o n d o l a t , Bp. , 1986; Freudomarxista volt-e 

József Attila ? In Miért fáj ma is. Az ismeretlen József Attila. Szerk . HORVÁTH Iván—TVERDOTA György. 
Balass i -Közgazdasági és J o g i Kiadó, Bp . , 1992. 259 -297 . ; Analitikus szociálpszichológia. Ú j M a n d á t u m , 
Bp . , 2001. 1 5 7 - 1 8 3 . 

6 2 W i l h e l m REICH: Characteranalyse, Technik und Grundlagen für studierende und praktizierende Analytiker. 
W i e n , 1933. 

63 József Attila Összes Művei III. 126. 
64 A Korunk s zámára í r t a - AGÁRDI Ferenc sze r in t - 1932-ben . A l apban a z o n b a n m á r m e g j e l e n t Nagy 

L a j o s ha son lóan e lu tas í tó , d e az e l m é l e t i a l a p o k r a f i gye lme t n e m fo rd í tó í rása (Korunk 1931. 10.). 
SZABOLCSI Miklós ANDRÁSFI Gyula emlékezésé re hagyatkozva írja, hogy A köl tő e lőadás t is ta r to t t ezzel 
a c í m m e l (József Attila Összes Művei III. 353 . ) 



József Attila: Egyéniség és valóság 213 

proletariátus fölszabadításának, a pszichoanalízis az elfojtásokkal teli lélek gyógyításának 
a tudománya. "65 A pszichoanalízis ilyen definíciója a freudi elfojtás-elméletet veszi 
alapul.66 A Tótissal vitázó cikk azonban túllép Freudon, a reichi analízis-koncep-
cióra hagyatkozik. 

Reich 1927-ben jelentette meg az Orgazmus funkciója című könyvét. Ez volt az első 
mérföldköve a Freudtól való távolodásnak, s annak az útnak, amely a társadalom-
történetet és a modern szexuálpszichológiát integrálni kívánta, s amely aztán a 
SzEXPOL-mozgalomhoz vezetett.67 A Karakteranalízis csak 1933-ban jelent meg, de 
Reich már 1928-ban publikálta az első ilyen tárgyú tanulmányát, mint írja, je len-
tős ellenállásába ütközve az ortodox pszichoanalízisnek.68 A neurotikus és geni-
tális karakter Reich orgazmus-elméletére megy vissza, az orgasztikus potencia fo-
galmára. Arra a készségre, amely áttöri az egyén „karakterpáncélját",69 s amely 
megváltoztatja, kiteljesíti az ember életét, mind magánlétében, szexualitásában, 
mind társadalmi létében, munkájában. A két típust, noha ugyanolyan alapra, „bio-
lógiai magra" megy vissza, döntően befolyásolja, hogy a neurotikus karakter a 
szexuális elfojtás hatása alatt alakul, míg a genitális karakternél nincs szexuális el-
fojtás. így írja le Reich a neurotikus karakter munkateljesítményét: „A munka-
teljesítmény mechanikus, görcsös, élettelen, kielégületlen a szexuális vágyak éles 
ellentétben állnak. A munka iránti érdeklődést már kis biológiai energia kielégíti. 
A szexuális fantázia erős és zavarja a munkát, ezért el van nyomva és neurotikus 
mechanizmusokat hoz létre, amik a munkaképességet tovább csökkentik. A csök-
kenő munkaképesség miatt pedig a szexuális impulzust bűntudat terheli. Az ön-
tudat csökken, ami, kompenzálandó, a növekvő neurotikus fantáziákhoz vezet."70 

65 József Attila Összes Művei III. 128. 
6 6 „Fel kellett tételezni, hogy azok az erők, amelyek most ellenállás képében gátolják az elfelejtett em-

lékek tudatossá válását, annak idején maguk idézték elő ezt az elfelejtést és szorították ki a kóroko-
zó élményeket a tudatból. Az ilyképpen feltételezett folyamatot az emlékek elfojtásának neveztem el, 
s annak bizonyítékát a tagadhatat lanul fennforgó ellenállásban leltem. [...] Az elfojtás indí tó oka 
tehát az illető képzetének a beteg énjével való összeférhetetlensége volt; az egyén erkölcsi és egyéb 
követelményei voltak az elfojtásnál m ű k ö d ő erők." S igmund FREUD: Pszichoanalízis. Kossuth, Bp., 
1922. 32-33. 

6 7 Reich a pszichoanalízis társadalmasításának okairól, az egyén szociológiai státusának analíziséről, 
mint tudományos és etikai kihívásról így ír: „Én sem vet tem észre a pszichoanalitikusok félelmeit 
a pszichoanalízis szociális konzekvenciáitól, amelyek a terápiás kérdésekben bizarr magatar tásmó-
dokhoz vezettek. A következő kérdések merültek fel: 1. A neurózisok keletkezéséről szóló f reudi tan 
megfelelő-e? 2. Lehetséges-e a technikának és a te ráp iának egy természet tudományos e lméle te? 
A freudi ösztön-tan korrekt-e, megfelelő-e és mennyiben hiányos? H o n n a n származik a szexuál-
elfojtás szükségessége mint ösztönkésztetés? Ezek a kérdések csíraként tartalmazták mindazt , amit 
a későbbiekben szexuálökonómiának neveztem." Die Funktion des Orgasmus. Szexualökonomische Grud-
probleme des biologischen Energie. Kiepenheimer & Witsch, Wien, 1934. 71. A könyv első kiadása: Die 
Funktion der Orgasmus. Internat ionale Psychoanalytischer Verlag, Wien, 1927. 

68 Die Funktion des Orgasmus. 129-130. Reich 1930-ig Bécsben élt, elmélete tehát könnyen e l ju thatot t 
Magyarországra is. 

6 9 Erős Ferenc Reich orgazmus-ideáját a marxi nembeliséggel kapcsolja össze: „Az orgazmus az 
»elidegenedett emberi lényeg« visszavételével, a nemiség a nembeliséggel azonos, megfelel annak , 
amit a fiatal Marx az 1844-es Gazdasági-filozófiai kéziratokban „természetes nembeli" viszonynak ne-
vez. ERŐS Ferenc: Analitikus szociálpszichológia. 119. 

70 Die Funktion des Orgasmus. 140. 
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A genitális karakter „szexuálökonomikus munkateljesítményét" ezzel szemben az 
jellemzi, hogy „a munka és a szexualitás nem ellentétei egymásnak, hanem támo-
gatják egymást az öntudat megszilárdításával. Az érdeklődés egyértelmű és kon-
centrált, amit a potencia és az odaadás készségének érzése hordoz."71 Reich ezeket 
a készségeket és a karaktereket átülteti a társadalmi gyakorlatot értelmező mun-
káiba, egyrészt mert a karakterek gyökere a társadalmi életben, a gyermeki elfoj-
tásban van, másrészt mert - értelmezése szerint - szükség van a társadalmi prob-
lémák szexuálpszichológiai elemzésére és orvoslására. A Dialektikus materializmus 
és pszichoanalízis című tanulmányában (1929) a marxizmus segédtudományának 
nevezi a pszichoanalízist. Az ortodox marxizmus szembenállását elhárítandó ki-
jelenti, hogy a pszichoanalízis módszerével nem értelmezhető az osztálytudat, a 
tömegmozgalom, a politika, a sztrájk. Ugyanakkor a társadalmi problémák pszi-
chológiai orvoslására szükség van: „A marxizmus sem a neurotikus megnyilvánu-
lásokat, sem a sérült munkaképességet vagy az elégtelen szexuális teljesítményt 
nem tudja magyarázni."72 

Reich az 1920-as évek második felében - mint írja, egy munkástüntetés hatá-
sára - egyre közelebb kerül a kommunista eszmeiséghez, majd tagja lesz a párt-
nak is és a pszichoanalitikus mozgalomban a baloldaliak leginkább prominens 
tagjaként tartják számon.73 Freud már Reich orgazmus-elméletével sem szimpati-
zált és egykori legkedvesebb tanítványától egyre távolodott. Freud liberális-polgári 
világképét nem tudták megérinteni a marxi tanok, s azok átültetése a társadalmi-
politikai valóságba idegen volt tőle. Reich - mint más baloldaliak is - idealizálva 
lelkesedtek a Szovjetunióban megvalósult társadalompolitikáért,74 Freud hűvös 
távolságtartással nyilatkozott.75 Reich a lelki problémák, a társadalmi méretű lelki 
traumák okát a társadalmi - gazdasági viszonyokban látja, ezért az által képviselt 
szexuálökonómia-elv az emberek lelkiélete és a társadalmi-gazdasági rend között 
viszonyra alapozódik. A „pszichologizmust" és az „ökonomizmust" egyesíteni aka-
ró teóriát alkotta meg, mert mint írja, nemcsak az emberi erők, és nemcsak a 

7 1 Uo. 
7 2 Wilhelm RF.ICH: Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. In Psychoanalyse und Marxismus. Doku-

mentation einer Kontroverse. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970. 172. 
7 3 Reich művei magyarul még n e m je lentek meg. Magyar nyelvű monográf ia még nem áll rendelke-

zésre. Életművét összefoglalja ERÖS Ferenc: Szexualitás és forradalom. In Analitikus szociálpszichológia. 
109-159. Életművének újabb áttekintése: Robert S. CORRINGTON: Wilhelm Reich. Psychoanalyst and 
Radical Naturalist. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2003. 

7 4 Wilhelm REICH: Die Stellung der Psychoanalyse in der Sowjetunion. Luzifer u n d Amor 1929. 358-368. 
7 5 kifejezetten hangsúlyozni szeretném, hogy távol áll tőlem az a szándék, hogy azt a nagy 

kultúrkísérletet, amely jelenleg az Európa és Ázsia között elterülő óriási országban folyik megítél-
j em. Sem szaktudásom, sem képességem nincs ahhoz , hogy véleményt alkossak ezen kísérlet ke-
resztülvihetőségéről, hogy megvizsgáljam az alkalmazott módszerek helyességét, vagy fe lmér jem a 
távolságot, amely a szándék és megvalósítása között elkerülhetetlenül fennál l . Minden, ami ott ké-
szülőben van, befejezetlensége következtében nem vonha tó vizsgálódásaim körébe, amely utóbbiak-
hoz viszont, A mi régen megál lapodot t kultúránk szolgáltat anyagot." Sigmund FREUD: Egy illúzió 

jövője. Párbeszéd, Bp., 1991. 13-14. 
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technika csinálja a történelmet.76 Ennek a szintézisigénynek a kinyilvánítása egy 
marxista folyóiratban megjelent vitát indító cikke, a Dialektischer Materialismus 
und Psychoanalysed'1 A vitát ismerte József Attila is, s majd le is akarta fordítani 
Reich cikkét 1934-ben (vélhetően az Emberismeret 1935-ös számába) de csak az első 
néhány oldallal készült el.78 

József Attila „reichizmusa" az 1930-as évek elejének marxista vitáira alapozó-
dott. Az első összefoglalása a Tótis-cikk79 lehet, hisz a „társadalmosított egyén" 
lelki problémáit a társadalmi ellentmondásokra vezeti vissza.,Állandóan felelősségről, 
erkölcsről, lelkiismeretről, a lélek szigorú bírájáról beszél - [Tótis] - holott minden para-
patiás, neurotikus, ideges ember a felelősségnek, az erkölcsnek, a lelkiismeretnek, a lélek szi-
gorú bírájának a betege ma. "80 Ez idáig a klasszikus leírása az elfojtás és a lelki prob-
lémák összefüggésének, majd következik a „magyarázat": „Ez természetes is, 
hiszen a társadalmi lét határozza meg a tudatot, márpedig a tőkés társadalomban 
megoldhatatlan ellentmondásokkal, konfliktusokkal teljes az egyén erkölcse, lel-
kiismerete is."81 Tótisnak a fiatalok nemi erkölcsét, nemi vágyainak kielégítését 
a kultúrával, kulturáltsággal célzó megoldási javaslatát cáfolja azzal, bogy a „kul-
túra az általános kulturális fölépítmény része". Tehát a parapátiát, a szexuális 
frusztrációt mint társadalmi betegségeket a társadalmi tudat orvoslásával lehet 
kezelni: „Ezzel szemben úgy a tudományos szocializmus, mint a pszichoanalízis 
azt tanítja, hogy az egyén számára az erkölcsök a társadalommal együtt adottak, 
az egyén ezeket az erkölcsöket még gyermekkorában, amikor tudatával feldolgoz-
ni nem tudja, a magáévá teszi. Innen az, hogy az egyén »idegessé« válik, saját ma-
gával meghasonlik, mert ami ellen társadalmi méretekben küzd, az megvan benne 
is, annak ő is részét alkotja."82 József Attila használja a freudi „életösztön" fogal-
mat, azt marxista konstellációba helyezve „társadalmi életösztönről" ír, s ehhez a 
következtetéshez jut: „A parapatia, az idegesség bacillusa az áru és a magántulajdon. "83 

A Tótis-cikk alaposan indokolja és a korabeli társadalmi élet lelki vonatkozásai-

7 6 „Ezek egy egységnek a funkciói és egymást szolgálják, de semmilyen körülmények között nem si-
kerül a jelenlegi kulturális viszonyokat megváltoztatni, legyőzni praktikusan, ha az ember nem fogja 
fel, hogy a lelki struktúra alapjában szexuálstruktúra és a kulturális folyamat lényegileg szexuális 
szükségek folyamata [Bedürfnisprozess], ami az élet fenntartása alapján játszódik le." Wilhelm REICH: 
Die Sexuelle Revolution. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1982. 18. 

7 7 Ismertetés jelent meg a Korunk ban. A vita tör ténetéről és magyarországi recepciójáról: ERŐS Ferenc: 
Analitikus szociálpszichológia. 75-109. 

7 8 Közli HORVÁTH Iván: Reich, Marx, Freud. In ,JMint sok fát gyümölccsel." Tanulmányok Kovács Sándor 
Iván tiszteletére. ELTE, Bp., 1997. 120-128. Horváth Iván Reich cikkének összefoglalásaként mu-
tatja be az írást, az azonban a cikk elejének szó szerinti fordítása. 

7 9 Szabolcsi Miklós 1932-re keltezi. Nem igazán hihető, hogy a Karunk-beli ismertetés után József Atti-
la írt volna egy másik kritikát, hacsak n e m feltételezzük, hogy nem közlésre szánta, h a n e m előadás-
anyag, mint Andrásfi Gyula emlékezik. Valószínűbb azonban, hogy az írás még 1931-hen keletke-
zett. Megformáltsága a r ra utal, hogy a költő publikációnak szánta. A társadalmi valóság okozta 
lelki és szexuális problémák ott vannak az ez idő tájt íródott Munkások több részletében is: „részeg 
botlik, legény bordélyba lóg". 

80 József Attila Összes Művei III. 128. 
8 1 Uo. 
8 2 I. m. 129. 
8 3 I. m. 130. 
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nak sok példájával argumentálja azt a kijelentést, ami leginkább emlékeztet az 
Egyéniség és valóság, A neurózis részében foglaltakhoz: „Éppen a tőkés társadalom 
kiegyenlíthetetlen ellentmondásai szerepelnek végső fokon az egyének lelkében mint 
tudattalanba fojtott és egyénileg megoldhatatlan konfliktusok!"84 

Reich karaktertipológiája a neurotikus egyén szexuális retardációját, frusztráció-
j á t éppúgy a társadalmi viszonyokban értelmezi, ahogy az Egyéniség és valóság is: 
„A neurotikust társadalmasítása tette neurotikussá..."85 Majd József Attila a tár-
sadalomtörténet azon fázisát is idekapcsolja, amit a 3. rész fejtett ki, azaz a társa-
dalmi forradalmat. E korszak alanyai „vagy forradalmárok, vagy neurotikusok". 
Azaz József Attila felállít egy duális rendszert, aminek alapján kettéosztja a társadal-
mat, illetve megengedi: „Neurózis és forradalmárság igen sűrűn össze is szövő-
dik."86 Valószínűleg joggal gondolják az elemzők, hogy a költő itt magára gondolt. 
A Tótis-cikkben is megjelenik a neurotikus forradalmár, mint olyan társadalmi 
alany, aki nem tudta elszakítani erkölcsét, morálját attól a társadalomtól, amely-
ből származik: „Forradalmárt nem is köt a polgári társadalom erkölcse, felelősség-
érzete, a nagyobbrészt amúgy is polgári osztályérdeket szolgáló humanizmus. Ha 
megvan benne mégis (hiszen a forradalmár is ebben a társadalomban nyerte létét 
és tudatát), akkor állandóan küzd maga ellen is (ami parapatiás tünet is lehet)."87 

A valóságos forradalmár és neurotikus közti különbség bonyolult voltát érzékel-
tetendő József Attila Freud Totem és tabu című munkájára hivatkozik: „...amely al-
címe szerint »a vadnépek és a neurotikusok lelki éltének némely megegyezéséről« 
szól, hiszen e megegyezések kimutatásának csak úgy van értelme, ha a vad népek 
nem neurotikusok, aminthogy nem is azok, mert zavartalanul koitálnak."88 Freud-
nak ez az 1913-ban89 megjelent tanulmánya a tabu szerepét többek között az 
incestus megakadályozásában látja, tehát a József Attila-i párhuzam helytálló, 
hisz a „vadnépek" „zavartalanul koitálnak", - ahogy írja a forradalmárokról -
„mert lelki társadalmi-történeti intézményüknek megfelelő ismereteik tudatával 
folyik".96 

Az Egyéniség és valóság célját tekintve talán nem lehetett más, mint egy rövid 
tézisszerű összefoglalása a marxizmus néhány alapfogalmának: társadalom - a tár-
sadalmi egyén - társadalmi forradalom. Szívós Mihály91 utal rá, hogy a társadalom 
dualista értelmezése, valóság és egyén viszonylatában, már 1928-ban, Crocét bírál-
va megjelenik, amikor a szubjektumon belül az alak az alany számára tárgy. A tár-

8 4 I. m. 132. 
8 5 I. m. 126. 
8 6 Uo. 
8 7 I. m. 128. 
8 8 I. m. 127. 
8 9 Reich is írt eg)' hasonló szellemiségű tanulmányt 1930-ban, amelyben Engelsnek az őskommuniz-

mus matriarchatusáról szóló elveit kombinálta a Totem és tabu megállapításaival. „Freud's overall 
a rgumen t in Totem and Taboo was des igned to show parallelt between contemporary ontogenetic 
neurot ic symptoms and their phylogenetic basis in what he called an »atavistic vestige« (perhaps 
the most Jungian m o m e n t in this writings)." Robert S. CORRINGTON: i. m. 104. 

90 József Attila Összes Müvei III. 127. 
9 1 Szívós Mihály: Valóság és eszmélet. In Л Dunánál. Szerk. TASI József. P1M, Bp., 1995. 64. 
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sadalmasított egyén a Kassák-kritikában a központi fogalom, ott művészetbölcse-
leti szerephez jut. S József Attila talán „legfilozofikusabb" írásában, az Új szocializ-
must! című Hort Dezső-kritikában ugyancsak filozófiai kontextusban idézi a két 
fogalmat: „(Schopenauer fakad ki egy helyütt amiatt, hogy a bölcselők nincsenek 
egészen tisztában azzal, hogy spiritualizmus és materializmus az ismeret alanyára, 
idealizmus és realizmus pedig az ismeret tárgyára vonatkozó nézetek elnevezé-
sei.)"92 Az Egyéniség és valóság e két filozófiai fogalom történelmi materialista re-
lációit vezeti le végletekig elvont és bonyolult következtetéssorokkal. Lényegesen 
egyszerűbb nyelvezetű és logikájú az ugyanilyen, elméleti fogalmakkal operáló 
Természettudomány és marxizmus vagy a Kapitalista tervgazdaság vagy marxista elmélet?. 
A történelmi materializmus dialektikájának bemutatásáról a költő képet kapha-
tott Thalheimer korábban már említett könyvéből (Einführung in den dialektischen 
Materialismus).93 Annak mind a dialektikát, mind a történelmi materializmus tör-
ténelemelméletét fejtegető részei hasonló fogalmakkal operálnak.94 József Attila 
szándékáról tanúskodik a [Napjaink munkásmozgalma...] kezdetű töredék: „A tör-
ténelmi materializmus tanításaiból tudjuk, hogy az eszmék egyének eszméinek 
látszanak egyfelől, másfelől azonban az egyén társadalmilag van föltételezve, 
meghatározva, a társadalom pedig gazdaságilag megalapozott."95 Módszerét pe-
dig talán a [Logika és Dialektika...] című töredék magyarázza: „Az idealista dialek-
tika tehát logika, amennyiben tárgya a logika tárgya és antilogikus, amennyiben 
a logikai alapelvek érvényét (nevezetesen pl. a principium contraditionist) felfüg-
geszti; másfelől az idealista dialektika antilogika, amennyiben tárgyát valódi léttel 
bíró tárgynak veszi és nem logikai módon tárgyalja és logikus amennyiben a lo-
gikai alapelvek érvényének (nevezetesen pl. a principium identitatisnak) megfe-
lelően el nem tér attól, hogy tárgyát valódi léttel bíró tárgyával ne azonosítsa. Az 
idealista dialektika tehát nem dialektika, hanem egyfelől antilogikus logika, más-
felől logikus antilogika."96 Talán ezt a gondolkodásmódot és beszédmódot kívánta 
a társadalmi analízisre átültetni. 

Az Egyéniség és valóság fontos dokumentuma a József Attila-i gondolkodástör-
ténetnek, a „tárgy-egyénről" (Szürkület) való gondolkodásnak, annak a viszony-
nak az első rögzítéseként, amit az Eszmélet így fogalmaz meg: „ím, itt a szenvedés 
belül, / ám ott kívül a magyarázat". 

92 József Attila Összes Művei III. 177. 
9 3 A. THALHEIMER: Einführung in den dialektischen Materialismus (Die moderne Weltanschauung). Verlag fü r 

Literatur und Politik, Wien-Berlin, 1927. 
9 4 „Wir haben eine Klasse von Menschen, die Besitzer der Produktionsmittel sind, aber nicht mit ihnen 

arbeiten. Wir haben auf der anderen Seite eine Klassen von Menschen, die Arbeiter, die keinerlei 
Produktionsmittel besitzen, sondern nur ihre Arbeitskraft, d ie nur arbeiten können , indem sie vom 
Besitzer de r Produktionsmittel, vom Kapitalisten, angewandt wird. Das zweite Markmal ist, dass 
diese rehtlich freie Menschen sind, und das dritte charakteristische Markmal , dass die Produk-
tionsmittel, also Maschinen, Werkzeuge, Rohstoffe gesellschaftlich verwandt werden, d. h. dass 
immer eine Reiche von Arbeitern zusammen arbeiten an e iner Maschine, in einer Fabrik." I. m. 134. 

9 5 [Napjaink munkásmozgalma...!] 84. http:/ /magyar-irodalom.elte.hu/ja/ ja2034/ja2034.htmx 
96 Л dialektika kérdéséhez /73./ http://magyar-irodalom.elte.hu/ja/tw 



Jablonczay Tímea 

A SZÖVEG MINT AZ ANYA TESTE 

- Földes Jolán: Mária jól érett -

Földes Jolán irodalmi sikerét A halászó macska uccája című regényének köszönhe-
ti, mely 1936-ban a Pinker irodalmi ügynökség nemzetközi regénypályázatán az 
első díjat hozta el. 

A kortársak a sikert abban látják, hogy Földes regényei „az életet ábrázolják".1 

Hogy ki is volt Földes Jolán, arra lexikonok szócikkein kívül a róla szóló, folyó-
iratokban megjelent rövidebb, egymásnak sokszor ellentmondó információkat 
tartalmazó írások segítségével, valamint néhány fennmaradt levél és jegyzőkönyv 
alapján tudunk valamiféle választ adni. A halászó macska uccáját mind külföldön, 
mind itthon ma is érdeklődés övezi, 1989 után 2006-ban újra megjelent.2 1963-
ban Londonban bekövetkezett halála után az Irodalmi Újságban megjelent egy rövid 
összefoglalás Földes Jolán életéről, itt van néhány figyelemreméltó adat is. Földes 
18 éves korában a Századunkba ír tanulmányokat, verseket fordít, amelyekből a 
Nyugat is közöl. Néhány írása elszórtan jelenik meg a nem éppen konzervatív kö-
rökhöz tartozó sajtóban: a Aíd-ban találkozunk a nevével, négy avantgárd verset 
publikál 1919-ben, majd 1929-ben Л Toll közli néhány esszéjét. Bécsben, valamint 
Párizsban, a Sorbonne-ra jár egyetemre, nyelvésznek készül, de a társadalomtudo-
mány és a lélektan is érdekli. Esszéi jelennek meg párizsi avantgárd folyóiratok-
ban. 1932-ben adják ki első regényét, a Mária jól érett címűt, melyet a Literatura 
(Pantheon-kiadó) Mikszáth-díjjal jutalmaz. A művet több nyelvre fordítják le, si-
kere lesz Angliában, Amerikában, Franciaországban - a francia fordítást (II était une 
lycéenne...) valódi figyelem övezi, „a kiadó büszkén hirdeti a címlap felső sarkán 
»74e édition« (!). Most is erősen megy és megint új kiadásra készülnek."3 Földes 

1 FÜLÖP Margit: Négyszemközt Földes Jolánnal. Li tera tura 1936. 307-308; Az új könyvekkönyve: 173 író, 
művész, tudós vallomása olvasmányairól. Összegyűjtötte és bev. Ellátta KŐHALMI Béla. Gergely, Budapest , 
1937; GALLA Ágnes : Tizenhat éves angol lányok kedvenc írónője. Haladás 1948/6. 2.; RÓZSAHEGYI György 
írása: Névtelen Jegyző 1932 j ú n i u s 23.; GYÖRGY László: - Nem én leszek a regényíró Miss Magyarország 
- mondta FÖLDES JOIÁN, aki pár n a p múlva megnyer te a világ legnagyobb összegű pályázatát. Ü n n e p 
1 9 3 6 . o k t ó b e r 2 3 . 4 3 . sz 8 3 4 - 1 8 3 5 . 

2 Agave Kiadó, Budapes t . Az újabb kiadást ERÓS Kinga (Emigránsok utcája) és BUDA Attila (Ismétlés mint 
értelmezés) recenzeál ta a Szépirodalmi Figyelő 2006/5. s zámában (91-95, 96 -103) . 

3 TÁBORI Kornél: Mrs. Földes útja Indiáig. Li teratura 1938. július 15. 248. 
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egy ideig a kairói magyar követség titkárnője, egyiptomi élményeiből írja a Fej 
vagy írás című regényét. Budapesten egy kiadóvállalat irodalmi szerkesztője, „majd-
nem száz regényt fordított le, kevés franciát és németet, sok angolt és egy olasz 
darabot is". Angliában regényeit főleg Yolanda Clarent, Yolanda Földes néven írja. 
Néhány regény felsorolásszerűen: Prelude to Love, Shadows on the Mirror, Férjhez me-
gyek (1935), Agi nem emlékszik semmire (), Péter nem veszti el a fejét (1937), Fej vagy 
írás (1937), Más világrész (1937). Egyes források szerint Földes Jolán csak Hitler 
bevonulása után hagyja el az országot, mások az 1941. évet jelölik meg. Fél évet 
Indiában tölt, ahonnan úti leveleket küld a Zürcher Zeitungba. A Golden Earrings 
(1946, magyarul: Aranyfülbevaló) című regénye, amelyet már angolból fordítanak, 
Amerikában bestseller lesz, és főszereplésével film is készül belőle, amelyről egy 
későbbi interjúban azt nyilatkozza, hogy „határozottan rossz", „nem tett jót a film-
re való átírás". Elete utolsó 13 évében már nem ír.4 

A világpályázat jegyzőkönyvének tanúsága szerint Babits Mihály, Herczeg Ferenc, 
Csathó Kálmán, Földi Mihály, Gulácsy Irén, Kosztolányi Dezső és Zilahy Lajos 
voltak a zsűri tagjai, ők továbbították Londonba A halászó macska uccáját.5 A pá-
lyázatjeligés volt, tehát a zsűri nem tudhatta, kit jelöl: „A zsűri megállapítja, hogy 
kiemelkedő mű nem érkezett be a pályázatra. Viszonylag legjobb mű: a »Nansen 
passzus« jeligéjű Л Halászó macska uccája című regény, melyet győztes műnek aján-
lanak. A mű nem nagyigényű, de meleghangú leírásai, tiszta irodalmi eszközei el-
ismerést érdemelnek." A Napkelet recenzense tudni véli, hogy a magyar bizottság 
döntése fatális tévedés: a zsűri „a Halászó Macska névtelen írója mögött az 
»Idegen Emberek« kitűnő szerzőjét sejtette".6 Az 1936-os nemzetközi nagydíj tár-
sadalmi és irodalmi elismerést is hoz, egy csapásra világhírnevet szerez a nyertes-
nek, a művet azonnal 18 nyelvre lefordítják, és alig egy év alatt egymillió példány 
kel belőle el világszerte. Az elismeréshez olyan pénzösszeg kapcsolódott, amek-
kora ma a Nobel-díjhoz jár. Ez azért fontos, mert a szerző a regény különösen po-
zitív fogadtatása előtt - mint baloldali értelmiségi nő Magyarországon, egy kon-

4 M. K.: Földes Jolán. Irodalmi Újság 1963. november 15. 2. 
5 A Pinker-féle világpályázat jegyzőkönyve szerint 1935. május 2-án hirdették meg az Est lapokban, a Pesti 

Naplóban. Beküldési határ ideje 1936. április 30. volt. A nyeremény összege 4000 font, azaz 80 000 
pengő. Fontosnak tartják megjegyezni, hogy ez az Athenaeum hozzájárulásával egy olyan pályázat, 
amely m é g Magyarországon n e m volt, és a világpályázatok között is ritkaságszámba ment . 13 nagy 
európai és amerikai kiadócég adta össze a „horribilis díjat", amely valójában előlegnek minősül a 
százalékos honorár iumból (magyar, német, angol, amerikai, kanadai, spanyol, dán, svéd, norvég, 
holland és cseh közreműködéssel). A regénypályázatra beérkezett regényeket Sárközi György és 
Nagy András nézte át, a 208 beérkezett regény közül az Euráziát és A Halászó macska utcáját olvas-
tatják mint legesélyesebbeket a zsűri tagjaival. A zsűri Herczeg Ferenc lakásán ül össze, 1936. július 
2-án, ahol a „Nansen passzus" jel igéjű Л Halászó macska uccája című regényt ajánlják győztes műnek. 
„Értékben közvetlenül utána következik az 'Opus feret volare ' jel igéjű, Eurasia című pályamű, mely 
modorossága ellenére érdekes cselekményével és környezetrajzával dicséretre érdemes. A jeligés le-
velek felbontása után kitűnt, hogy a Nansen-passzus jeligéjű m ű szerzője Földes Jolán, az Opus 
feret volare jeligéjű mű szerzője Dr. Passuth László. A világdíjra tehát Földes Jolánt ajánlja a zsűri." 
Az aláírók: Herczeg Ferenc, Gulácsy Irén, Gsathó Kálmán, Földi Mihály, Sárközi György és az 
Athenaeum cégvezetője, Erényi András voltak. (A Jegyzőkönyv az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattárában olvasható.) 

fi N. M: A Halászó macska, utcája és a nemzetközi pályadíj. Napkelet 1937. 49-50 . 
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zervatív keresztény nemzeti ideológiával terhelt hegemón diszkurzus nyomása alatt 
- nagyon nehezen tudta magára a figyelmet felhívni, irodalmi diszkurzusbeli je-
lenlétre szert tenni, vagy fogalmazzunk másképp: egyáltalán írásból megélni. 
Ahogyan maga említi a nemzetközi díj előtti időszakra visszagondolva: „Hiába 
nyertem néhány kisebb jelentőségű díjat, napi tizennégy-tizenhat órán keresztül 
kellett körmölnöm, hogy valahogy fenntartsam magam." 

De a fogadtatás nem minden oldalról volt kedvező. A Literatura cikkírója ugyan 
Földes hallatlan angliai sikerével kezdi az írónő bemutatását, azért több olyan 
írást is olvashatunk, amely elsősorban a regény vélt hibáira koncentrál. Ilyen a 
Napkelet recenziója, amely a következőképpen látja a regényt: „alapjában véve egé-
szen színtelen, unalmas és jelentéktelen könyv, amely felemlítést sem kapna, ha nem 
igényelt volna hosszú heteken keresztül a maga számára irodalmi babért és, ha 
nem akart volna fajára és műfajára jellemző szerénytelenséggel szenzációs ese-
ménnyé feltolakodni."7 Az Elet „rokonszenves igénytelenséggel", az „uniformizált 
európai szórakoztató-regény színvonalával", „megbízható egyénietlenséggel" ruház-
za fel mint „körültekintő lektűrt".8 E laptól a szerző későbbi írásai is figyelemre 
számíthattak, a Más világrész című novelláskötete és a Fej vagy írás regénye felől 
visszaolvasva „méltánylásnak" definiálódtak az imént említett jelzők, de hozzáte-
szik, „A már akkor hibáztatott felületesség, a már akkor kifogásolt lagymatag koz-
mopolitizmus itt virágjába szökken. [...] mindegyik írásmű a langyos jelentékte-
lenség, a már-már kínos üresség, a lompos stílus ismertetőjegyeit viseli magán".9 

A Budapesti Szemle kritikusa a későbbi Kolozsváry-Borcsa-féle írójegyzék stílusát 
idézi: „élünk a gyanúperrel, hogy a szerző a számhomlok kivetett zsidóság példát 
mutató szolidaritását vetíti rá e különféle nemzetiségű és különböző világnézetű 
társaságra", és csodás elemnek tartja a pályadíjat, mert „stílusa s a tájszavakban 
is kedvét lelő magyarkodás azt mutatja, hogy szereti és becsüli nyelvünket s ha 
még az »egy« névelő s az »ami« és »amely« névmás használatát is megtanulja, egé-
szen tűrhetően fog magyarul írni". A magyartalanság vádja mint irodalomkriti-
kailag legitim fogalom a konzervatív kritikában Horváth János Л „Nyugat" magyar-
talanságairól című írásához kötődik.10 Horváth a nyelv felhígítását, a stilisztikai 
affektáltság okait idegen származású írók „nyelvreformáló buzgalmá"-ban látja, 

7 Uo. 
8 FÖLDES Jolán: A halászó macska uccája. Élet 1937. 15. sz. 402. 
9 FÖLDES Jolán: Más világrész - Fej vagy írás. Élet 1938. 12. sz. 510. 

1 0 HORVÁTH János: „A Nyugat" magyartalanságairól. Magyar Nyelv 1911. 2. sz. 61-74. Veres András ugyan-
csak leírja, hogy a konzervatív kritika minden új törekvést magyartalansággal vádolt. Hivatkozik 
Horváth János cikkére, amelyben Horváth Ignotust és Kaffka Margitot magyarul tudónak, de Lukács 
Györgyöt vagy Szomory Dezsőt magyarul nem tudónak minősíti. VERES András: Magyar-zsidó iroda-
lom: definíciós kísérlet. In TÖRÖK Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar- zsidó irodalom 
létformáiról. Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Zsidó Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, Buda-
pest, 1997. 37 -50 . (itt: 38.) T h i e n e m a n n Tivadar írja, hogy Horváth ezzel a cikkel vezeti be a ma-
gyartalanság bélyegét az irodalomkritikába, és Aranytól Adyig című könyvét nyíltan antiszemita írásnak 
tartja, „kendőzés nélkül tiltakozik a zsidók behatolása el len. . ." (Thienemann Tivadar levele. Közzéteszi 
POSZI.FR György. Irodalomtörténeti Közlemények 1975/2. 473-474.) 
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megnevezi a normától való eltéréseket is, melyek között szerepel az és kötőszóval 
való visszaélés, szórend megbolygatása, az alanyi mellékmondat vagy az egy név-
elő helytelen használata. A Nyugat „korcsmagyarsága", „stilisztikai különczködése" 
mellett kiemeli Babits és Móricz írásművészetét, és kívánatos tartja, hogy „általá-
nossá váljék lapjain a tiszta magyarság, stilisztikai becsületesség cultusa". Ahol az 
anyanyelv politikai-történeti azonosítása a csoportidentitás szimbólumává válik, 
a nyelv és a beszédmód az etnikum, az „eredeti" származás egyik fő ismertetője-
gye, ott a nyelvhasználat, amely hibás, a nyelvi normától eltér, a csoportidentitás-
tól való eltérésként szignifikálódik. Azért minősíthetetlen ez a támadás, mert egy 
nem tökéletes nyelvi asszimilációra utal, és burkolt antiszemitizmusnak tűnik, mert 
a nyelven keresztül utal az idegenségre. A nyelvi elmagyarosodás az asszimilációs 
folyamatban a nemzeti lojalitás lényeges aspektusa volt, melynek hátterében az 
anyanyelv nemzeti kultúrnyelvként való nacionalista azonosítása állt. Az 1930-as 
években meginduló fasizálódás ezt a nyelvi asszimilációt akarja radikálisan meg-
fordítani. 11 

A regény nyelvére vonatkozó kritikai megjegyzések önmagukat minősítik, hi-
szen a Literatura cikkírója arról számol be, hogy a regény Franciaországban iskolai 
tananyag, éppen a stilisztikát tanítják a szövegen, az Irodalmi Újság pedig arról, 
hogy „egy kritikusa azt mondotta róla, hogy Joseph Conrad óta nem volt külföl-
di író, aki ilyen szépen írt volna angolul".12 

A halászó macska uccája sikerére a jobboldali diszkurzus nemcsak teljes elutasí-
tással válaszolt, hanem egy ellentétes folyamat is megindult: elkezdődött Földes 
Jolán politikai legitimálása is, kirajzolódni látszik Földes nemzeti, politikai nar-
ratívához való igazítása. „Arra, hogy Kenderesen született, nagyon büszke, mert 
a kormányzó is ott született" - olvassuk Földes Jolánról Fülöp Margit interjújá-
ban. Egy másik interjúkészítő úgy legitimálja a máskülönben politikai legitimál-
hatatlanságot, hogy cikke bevezetőjében elárulja, mintegy megsúgja az olvasónak 
Földessel való első találkozásának körülményét: Gömbös Gyula temetési menetén 
áthaladtában pillantotta meg az írónőt.13 Mindez annak ismeretében válik érdekes-
sé, hogy Földes Jolán neve ott szerepel a Horthy-rendőrség ún. Fekete-zsebköny-
vében, többek között Balázs Béla, Lukács György, gróf Károlyi Mihály, Mannheim 
Károly, Moholy-Nagy László mellett, nevük mellé gondosan feljegyezve: „politi-
kailag megbízhatatlan", „kommunista".14 

11 Ehhez lásd KARADY Viktor: Asszimiláció és társadalmi krízis. In uő: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás. 
Tanulmányok. Cserépfalvi, Budapest , 1997. 114-150. 

12 M. K.: Földes Jolán. Irodalmi Újság 1963. november 15. 2. 
1 3 GYÖRGY: i . m . 
14 Államrendészeti zsebkönyv. É. n. 4. kötet (Vö. BF.RÁNNÉ NEMES Éva-HoLLÓs Ervin: Megfigyelés alatt... 

Akadémiai, Budapest,' 1977. 164-174.) 



2 2 2 Jablonczay T í m e a 

Mária jól érett 

Ami az első regényt, a Mária jól érett15 (1932) címűt illeti, a recenziók fő szólama 
- a legitimációs célokon túl - , hogy a regény „az életet ábrázolja" (mintha csak 
hozzáférhető és leírható volna az). A fogadtatás a kortárs kritikában - a kapott díj 
ellenére - elég ambivalens. Rózsahegyi György a regényt Bródy Lilid Manrijához 
hasonlítja, de a téma újdonságát kiemeli, „mert élet".16 A néhány recenzens (Török 
Sophie, Rózsahegyi György, Boross István) ugyan nem tartja nagy regénynek, de ab-
ban egyetértenek, hogy „szokatlan formai megoldáskísérlete teszi említésre méltó-
vá".17 Török Sophie Nők az irodalomban című írásában már a formai újításról és a 
női szubjektum másikon (az anya történetén) keresztüli megkonstruálásának tét-
jéről is beszámol.18 

A szöveg mai értelmezője a fikciós napló, autobiográfia, metafikció, detektív-
regény narratív stratégiájának textuson belüli kiépülésével szembesül. A narratív 
eljárások egyrészt azt teszik lehetővé, hogy metafikcióként olvassuk a szöveget: a mű 
a regény a regényben technikát működteti, a naplóíró egyes szám első személyű 
elbeszélő (16 éves lány), aki arra készül, hogy majd megírja a regényt, anyja élet-
történetének regényét, ehhez adatokat gyűjt, és a naplót többek között arra is hasz-
nálja, hogy az anyjáról szóló emlékeit, információit rendszerezze. Idézem Török 
Sophie beszédes sorait: „Egy gimnazista leány feljegyzései ezek, ki halott anyjá-
nak romantikusan kalandos és rejtélyes életéből regényt akar írni, s e regényhez 
adatokat gyűjt, s kísérleteket vázol. Közben persze a saját regényét éli s árulja el." 
Vagyis a szöveg a biográfia- és az autobiográfia-írás metszéspontjában áll: olyan 

1 5 A továbbiakban a regény 1932-es Pantheon-kiadására hivatkozom. 
1(1 RÓZSAHEGYI György megjegyzi: „Őszinte baráti beszélgetést folytat az olvasóval - amiből aztán előt-

tünk bontakozik ki az élet a m a g a spontaneitásával. Előadásformája is jó , hiszen az egyes szám el-
ső személyű elbeszélés közvetlenebb lehet, mint a ha rmad ik személyű narráció. A regény Mária 
életének napló formában megír t másfél évéről szól, felületessége nem hiba, sőt erény, mert n e m az 
írónő pongyola, hanem ez a stílus a hősnő pubertásos következetlenségének, idegességének kive-
títődése." De azt is hozzáteszi, hogy az utóbbi évek fiatal prózaíróinak legtehetségesebb munká ja . 
RÓZSAHEGYI: i . m . 2 3 . 

17 BOROSS István Regényirodalmunk nőírói című könyvében Földes Jolánról mindössze néhány sor sze-
repel, az is tárgyi tévedéssel. Boross hibásan veszi át BARÁNSZKY-JÓB László Török Sophie recenzió-
jából merített sorait: „Földes J o l á n : Mária jól érett - Kedves, naiv, ügyetlen, de jószándékú próbál-
kozás s nem nagy igényű írás. Egy kis gimnazistalány a hőse, aki apja romantikus életéből regényt 
akar írni s közben saját életet regényét éli és mond ja el. Szokatlan formai megoldáskísérlete teszi 
említésre méltóvá." (BOROSS István: Regényirodalmunk nőírói. Gyóni Géza Irodalmi Társaság, Buda-
pest, é. п., 130.) 

1 8 „Az ötödik í rónő könyve, Földes Jo lán : Mária jóléret t , összehasonlítás alkalma nélkül fekszik előt-
tem. Ki is válik a véletlen sorból, s tán némi szerény szégyennel nagy példányszámú testvérei közt. 
E könyvben nyoma sincs technikának és bravúrnak, kedves, kicsit naiv, kicsit ügyetlen írás, - d e fi-
gyelemreméltó irodalmi szándék kísérlete van benne. N e m állítom, hogy e szándék keresztülvitele 
sikerült, de indulása valami friss és szabad lehetőségek felé visz. Egy gimnazista leány feljegyzései 
ezek, ki halott anyjának romantikusan kalandos és rejtélyes életéből regényt akar írni, s e regényhez 
adatokat gyűjt, s kísérleteket vázol. Közben persze a saját regényét éli s árulja el. Nein nagy regény, 
de valami új, s í rónőnél szokatlan formai megoldás kísérlete teszi e regény-vállalkozást érdekessé." 
TÖRÖK Sophie: Nők az irodalomban. Nyugat 1932. 24. sz. 627-630 . http://epa.oszk.hu/00000/00022/ 
00548/17166.htm 
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biográfia-írást helyez a tengelyébe, amelyben az anya konstruált története és a lány 
ennek nyomán konstruálódó története íródik egymásra, hasonmás-szerkezetet hoz-
va létre. A 16 éves lány elveszíti édesanyját, a napló az az eszköz számára, amelynek 
révén - az íráson keresztül - megértheti anyja helyzetét, s hogy miért lett öngyil-
kos. Az elbeszélő a Másik (az anya) élettörténetének keresésén, rekonstrukciójának 
vágyán keresztül azonban a saját történetét, identitását konstruálja meg. Tehát az 
írás paradox logikájának köszönhetően a biográfia írójának életét annak az élete 
(fikciója) fogja formálni, akiről a biográfiát írni szándékozta. A szöveg hasonmás-
viszonya így az anya-lány kapcsolat szerint értelmezhető. Egy másik tanulmányban 
majd szükséges megvizsgálni, hogy a regény hogyan vonja kérdőre, újrakeretezi-e 
a hagyományos, patriarchális diskurzus kínálta narrációs patterneket, a materna-
litás ideológiáját és a szerelmi narratíva konvencionálisabb konstrukcióit. 

J o Malin nyomán elmondható, hogy Földes Jolán regénye is beletartozik azoknak 
a nők által írt autobiográfiáknak a sorába, melyek éppen az anya-lány kapcsolat 
narratíváját az auto/biográfia íráson keresztül problematizálják. Azok a 20. századi 
női önéletrajzok, amelyeket Jo Malin olvas, értelmez - Virginia Woolf, Sara Suleri, 
Kim Chernin, Drusilla Modjeska, Joan Nestle, Carolyn Steedman, Dorothy Allison, 
Adrienne Rich, Cherrie Moraga és Audre Lordé írásai - éppen az anya élettörté-
netének megalkotásán keresztül jutnak el a saját életrajzhoz, és az anya történe-
tének elmondásán és megírásán keresztül formálódik, alakul a beszélő (a lány) 
identitása is. Jo Malin az anya biográfiáját tartja a lány autobiográfiájába beéke-
lődő intertextusnak, beágyazott narratívának. A Földes-regénybeli anya narratí-
vája beágyazott maternális narratívaként olvasható, amely a felveti az anyától való 
szeparáció és individuáció problémáját, lehetőségét, lehetetlenségét. Ugyanis, 
ahogyan látni fogjuk, a regényben lehetetlen elválasztani egymástól az anya élet-
történetét és a lány ön(élet)írását, a két narratíva - a textus és intertextus - úgy 
keveredik egymással, hogy egyrészt interszubjektív tér jön létre, másrészt a két 
egymást fedő élettörténetben az anya - a biográfia tárgya - a lány autobiográfiá-
jának szubjektumává, helyesebben interszubjektumává válik.19 

A nő szubjektumként és nem objektumként való létezése, a szubjektum/objek-
tum határainak lebontása csak akkor jöhet létre, ha az interakcióban résztvevő fe-
lek között megvalósul a kölcsönös elismerés, akkor válik valaki individuummá, ha 
meg tudja fogalmazni saját vágyait, azaz saját vágyainak alanya lesz. Ebben az eset-
ben két szubjektum közötti interakcióról, interszubjektív lehetőségről beszélhe-
tünk. Földes Jolán regénye azt a küzdelmet mutatja fel, amikor egy kamaszlány 
az anyával való azonosulás, egybekapcsolódás után, átmeneti tárgyak segítségével 
el tudja engedni az anya képét, s eközben át kell haladnia egy átmeneti, poten-
ciális téren, hogy immár önmagába integrálva az anyát, individuummá váljon. Az 
anyaság, az anya-lány kapcsolat, a maternalitás pszichoanalitikus és a kulturális 
feminista elméletek egyik központi kérdésévé vált az utóbbi időben. Winnicott 

1 9 J o MALIN: The Voice of the Mother. Embedded Maternal Narratives in Twentieth-Century Women's Autobio-
graphies. Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 2000. 2. 
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tárgykapcsolat elmélete, a Freudot, Lacant újraértelmező Chodorow vagy Jessica 
Benjamin dekonstrukciós elmélete, Julia Kristeva, aki az apa szimbolikus hatal-
mával szemben az anya testének szemiotikus nyelvén alapuló írást hangsúlyozza 
- vagy Helene Cixous és Irigaray- az ödipális helyett a pre-ödipális szakasz értel-
mezését megkerülhetetlennek tartják. 

A narratíva középpontjába olyan lány kerül, aki éppen kamaszkorú, az ő (női) 
szubjektummá válása a tét. Julia Kristeva írja a The Adolescent Novel című tanul-
mányában, hogy a kamasz olyan mitikus figura, aki az imaginárius működéséről 
tájékoztat bennünket.20 Kevésbé kor-kategóriaként, mintsem inkább nyitott pszi-
chikai struktúraként értelmezhető, amely nyitottságánál fogva - amelyhez szük-
séges a szuperego ellenőrző funkciójának gyengülése - , a másokkal való interak-
ció révén folyton megújítható identitást tart fenn. Ezt a nyitott struktúrát Kristeva 
mintha-személyiségnek nevezi, amely csak a felnőtt társadalom szempontjából lát-
szik krízis-struktúrának. Az imaginárius működésének narratívabeli reprezentá-
ciójában láthatjuk, hogy az imaginárius aktivitást olyan szűrő korlátozza, amely 
lefojtja a fantázia bizonyos elemeit - ilyen szűrők az ideológiák, kódok, amelyek 
sztereotipizált klisék írását eredményezik. (A Földes-regényben is láthatjuk az 
ideológiák ilyen jellegű működését.) De a kamaszregényben a klisék mellett a tu-
dattalan beíródásai is jelen vannak. Kristeva fontosnak tartja megjegyezni, hogy 
az írásnak védelmi funkciója is van: az ént védi a széteséstől. A Földes-regényben 
is - mint sok kamaszregényben - az anya elvesztése álarcok, diszkurzusbeli pozí-
ciók ideiglenes felvételére késztetik a figurát. A maszk lehullása az imaginárius 
elszabadulásával, az őrülettel fenyegetné viselőjét, megjelenik azonban az Apa 
alakja, a szimbolikus társadalmi rend őre. De nemcsak az Apa, hanem a narratív 
diszkurzus is a rend kényszerében van, integrálja, elrendezi azt, ami szétbomlás-
sal fenyegetett. Az írás mint szemiotikai praxis a pszichikai teret szervezi újra, mi-
előtt az elérné a kívánt érettséget. 

Heteroglosszia és narratív szintek 

A narratíva extratextuális elemei, amelyeknek keretfunkciójuk van, orientálják 
(és egyben manipulálják) az olvasót: „A Mikszáth Kálmán pályázaton kitüntetett 
regény", a sorozat címe: „Új magyar regény", illetve a cím alatti műfaji megjelö-
lés: „Regény". Hangsúlyozza a regény fikcionális státusát, a cím után azonnal el-
kezdődik a szövegtest, amely azonban a naplóbejegyzés dátuma. Lehetne privát 
napló is, de a cím alatt feltüntetett műfaji megjelölés fiktív napló felé igazítja az 
olvasói elvárást. A narratíva játékba hozza a műfajok - regény és napló - fikciós 
és reális határai lebontásának, ezek egymásba lépésének lehetőségét: a regényen 
belüli napló és a naplón belüli regény egymást tükröző, ugyanakkor metalep-

2 0 Jul ia KRISÍEVA: The Adolescent Novel. In J o h n I'LETCHER-Andrew BENJAMIN (eds.): Abjection, Melan-
cholia and Love: the Work of Julia Kristeva. Routledge, London, 1990. 8 - 2 3 . 
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tikusan egymásba forduló világát teremti meg. A fiktív naplóban a diegézis szintjét 
egy beszédhelyzet, a naplóját író elbeszélő önmaga másikjával való találkozásának 
színtere alkotja. A napló és autobiográfia narratív szituációja eleve a dialogikussá-
got feltételezi: az én te-ként megszólítja önmagát, az ént tárgyiasítja. A dialógus pe-
dig az én létrejöttének feltétele is, az én mindig csak a másikkal való diszkurzus-
ban artikulálódik. A naplóban az önmagának írás illúziója hasadást eredményez 
a szubjektumban: elbeszélő-elbeszélt-címzett kommunikációs pozíciókra bomlik. 
Ezek a fragmentációk Doppelgángerekként is felfoghatók, a lacani, bahtyini én 
és Másikja értelmében.21 A szubjektum hasadásai emlékeztetnek arra, ahogyan 
Lacan leírja a szubjektum mint észlelő és észlelt tükörbeli viszonyát. „Az elbeszélt 
szubjektum és a címzett a szubjektum másikja internalizációjának két aspektusa." 
A napló szövege mint tükör a Másik területét hozza létre, amelyben a szubjektum 
konstituálódik és elbeszélődik.22 A szövegben a fragmentáltság érvényesül a tör-
ténet, elbeszélés és diszkurzus szintjén is. A különböző diegetikus szintek (extra-, 
meta- és intradiegézis) egymásra helyeződése, az ezek közötti kapcsolat, az olvasói 
aktivitás eredményeként köztük létrejövő párbeszéd jellemzi a narratíva réteg-
zettségét. A diegézis feltördelése, beágyazott történetek, a diegézisnek és a meta-
diegézisnek az extradiegetikus szinthez való kapcsolódása - mind-mind olyan el-
járás, amely a hagyományos, konvencionális regénystruktúrától való eltérésként 
és modern önreflexív prózaként teszi leírhatóvá a regényt. 

A narratíva egyes szám első személyű fiktív önelbeszélője március 5-i első be-
jegyzése a temetés napját rögzíti - de nem egyszerű leírással kezdi, hanem kom-
munikációs szituációval, válasszal valaki kérdésére: „Nem megyek ki, pedig Elly 
és apa haragudni fognak. Elly az előbb itt volt, illetve csak benézett: »Menj ki a 
hallba, már folyton jönnek az emberek«." 

A naplóra jellemző a történet kronológiájának folyamatos megtörése. A történet 
és diszkurzus közti elcsúszás, eltérés retrospektív elbeszélői módokban, többféle 
címzettben, összetett temporális viszonyban nyilvánul meg. A napi események 
rögzítése mellett az emlékek, az anya reprezentációi, párbeszédek, levelek, naplón 
belüli regény fejezetek, a regény írásáról szóló értekező részek - külön narratív 
betétek melyeknek külön narratív idejük, terük, beszélőjük, címzettjük van. A tör-
ténet és diszkurzus közti temporális viszony bonyolult hálót hoz létre; többféle 
idő konstruálódik: a történet ideje (a naplóbejegyzések jelene), a diszkurzus ide-
je (a narráció jelen pillanata), a történelmi idő (a múltbeli történek ideje - múlt 
és jelen), a regénybeli fiktív idő (Magda regényének fiktív idejei), az elképzelt jö-
vő idő - a kibontakozó szerelem (Kálmán), vágya külföldi egyetemi tanulmányok 
folytatására, ami összekapcsolódik a „nőnek lenni" kérdésével. A fő történet - az 
anya halálának megértése és a saját történet kialakulásának elmondása, a szereplők 
(családtagok, barátok) egymáshoz való viszonyainak elbeszélése - indirekt formá-

2 1 Jack D. ZIPES (ed.): Ideologies of Identity in Adolescent Fiction: The Dialogic Construction of Subjectivity. 
Routledge, London, 1999. 217. 

2 2 I. m. 217. 
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ban beszélődik el. Azok a történetkomponensek, amelyek a napló kezdő és vég-
pontja között történnek, fokozatosan, mintegy véletlenszerűen tárulnak fel a lány 
narratívájában. A kapcsolat - a valóban megtörtént esemény és elbeszélt (vissza-
idézett) formájú között - konstruáltnak bizonyul, a történet elemei mint össze-
kapcsolt narratív szekvenciák jelennek meg. Az elbeszélői tevékenység megkonst-
ruálja az implicit olvasói pozíciót is: miközben szelektálja, elrendezi retrospektív 
nézőpontból az eseményeket, és azt a történet jelenében helyezi el. A diskurzus 
retrospektív strukturálódása, melyet egy megbízhatatlan narrátor végez el, felfor-
gatja a narratív diskurzusban reprezentált történetet. 

Korábban már láttuk, hogy olyan regénnyel van dolgunk, ahol az autobiográfia 
alanya és a biografikus narratíva alanya közötti kapcsolat, interakció működik. 
Olyan - bahtyini értelemben vett - dialogikus struktúrát kell észrevennünk, amely-
ben az alanyiság azáltal alakul ki, hogy a beszélő nyelve más nyelvekkel, dialektu-
sokkal kapcsolódik össze. A különböző nyelvi stilizációk kereszteződései, az irodal-
mi nyelvtől a szóbeli elbeszélésig, nemcsak narratív beágyazásként értelmezhetők, 
hanem heteroglossziaként is. Bahtyin szerint a regényre mint műfajra jellemző, 
hogy különböző nyelvi rétegeket szólaltat meg - ennek a regénynek az egyik 
alapsajátossága éppen az, hogy nagyon különböző, egymás mellett létező nyelvek 
érintkezését érzékeljük, amelyek heterogén nyelvi teret teremtenek. A sokféle 
nyelv közül a pszichoanalízis és a marxizmus nyelvét, a lány nyelvi zsargonját, az 
irodalmi nyelv paródiáját emelem ki. Az 1920-as évek végén, az 1930-as években 
az irodalomra rendkívüli hatással van Freud és a pszichoanalízis, többször olvas-
hatunk utalást is Freudra, és a lány az anya szerelmi történetének kudarcát gyer-
mekkori traumára vezeti vissza, és hogy miért van szüksége valakinek szeretőkre, 
azt a következőképp magyarázza: „Valószínűleg úgy van, hogy gyermekkorában 
Oedipus komplexuma volt és a libidója az apjához rögzítődött, később aztán min-
den szexuális objektumban az eredeti ideált kereste."23 Barátja, Sanyi szocialista 
elveket vall, gyűlésekre jár, könyvekkel látja el a lányt (Bebel Л nő és a szocializmus 
című könyvét, a Kommunista kiáltványt, Marxot olvasnak). Sanyi gondolkodása, sza-
vai visszatükröződnek a lány gondolataiban, egyik alkalommal arra is reflektál, 
hogy amit mond, azok nem az ő szavai, hanem Sanyiéi. 

Az irodalmi nyelv ezek közül a nyelvek közül csak egy nyelv, és az is sokfelé 
ágazik. A Földes-regényben az irodalmi nyelv valójában a mindennapi nyelvi 
stilizáción belül jelenik meg, a beágyazott narratíva, a készülő regény egy-egy, újra-
íródó fejezeteként. De attól válik még érdekesebbé, hogy az irodalmi nyelvet an-
nak parodizált változataként használja fel. A „Magda Veveyben" címet viselő regény-
fejezet - a naplóba másolt szövegrész a készülő regényből - a szentimentális 
regény paródiája, és mint ilyen, nem ábrázolni akar, hanem maga a nyelv lesz az 
ábrázolás tárgya. A lány narratívájában, a napi események szintjén arról olvasunk, 
hogy a lány egy könyvet olvas, mégpedig Nietzschét, és a következő fejezet stílu-
sából könnyen beazonosíthatjuk, hogy az említett szerző mely művéről lehet szó: 

2 3 FÖLDES: i. m . 3 1 . 
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„Nem mentem ki délután a strandra. Minek is mennék ki, mi közöm nekem, akinek 
lelkét a végtelenség vonzza és a magány, ezekhez a közönyös, kicsinyes emberek-
hez. Ha hegyek volnának a közelben, egy hegycsúcs, égnekszökő óriás szikla, 
melynek tetejére csak az ér fel, aki nem szédül és szivébe nem lopódzik félelem, 
az lehetne az én otthonom."24 

Bahtyin szerint a paródia olyan különálló műfaj, amelynek az a funkciója, 
hogy a meglévő műfaj, nyelv mellé „egy nevettető kritikai korrekciót helyezzen"; 
ezáltal tudjuk a mögöttes ellentmondásosságot feltárni, ez megteremti a kívülről 
való rátekintés esélyét.25 A regény egymásba ékelődő narratívái, nyelvei, a nyel-
vek travesztiái éppen ezt az idegen szemmel való nézést, a közvetlen tárgyi ábrá-
zolást és a tárgyra vonatkozó nyelvit egyszerre ábrázolják. A nyelvek sokféleségének 
egymásmellettisége és a parodizálás a saját nyelv hatalmának mítoszától szabadít-
ja meg a tudatot, a szereplő önértelmezését is az idegenen, a másikon keresztüli 
saját megértése, egymásba fordulása fogja segíteni. 

A detektív munkája 

Az elbeszélő, naplóíró valami titkot feltételez anyja halála körül: „A temetésen meg 
egyáltalán nem sirtam, csak folyton körülnéztem és nagyon dobogott a szivem, 
mert szerettem volna megtalálni. Csak egy gyanús ember volt ott, egy magas, 
őszülő úr, akit nem ismertem." Azt feltételezi, hogy van valaki a háttérben, aki 
miatt anyja öngyilkos lett: elkezdi konstruálni a detektívtörténetet, az anya szobá-
jában bizonyítékot, támpontot, a kályhában levélnyomokat keres, amelyek utalná-
nak arra, hogy anyja miért lett öngyilkos - de csak mosócédulákat talál: „Megnéz-
tem a kályhát, csak hamu volt benne. Nem tudtam megállapítani, hogy papírhamu-e. 
Egy detektív meg tudná állapítani. Talán még azt is el tudná olvasni, nagyítóval, 
hogy mi volt az elégetett papírra írva. Gondoltam rá, hogy talán összeszedem a 
hamut és elviszem egy detektívhez, .. .de sajnos nem ismerek egy detektívet sem." 
(13.) Az elbeszélő a klasszikus detektívtörténet alapsémáját vetíti előre: van egy 
bűnügy, amelyet a nyomozó felderít, a rejtély pedig megoldódik. Csakhogy eb-
ben a regényben is, akár az anti-detektívregényekben, nem oldódik meg a rejtély, 
az olvasó nem fogja megtudni, hogy a lány anyja miért halt meg, és még csak az 
anya életéről sem lehet koherens képet összeállítani. A naplóíró narrátor valójá-
ban olyan helyzetben van, mint az olvasó: jelek után nyomoz, és jelentést akar tu-
lajdonítani a jeleknek. Az elbeszélő visszaemlékezésein keresztül konstruálja meg 
az anya arcát, de ez az aktus performatívnak bizonyul, az arcadó saját szubjektu-
mának kiépítését teszi lehetővé. „Az éntörténet konstruálásakor létrejön egy há-
lózat, »jelölők, jellemvonások hálózata, egy jellem«,26 amely az emléknyomok fo-

24 I. m. 108. 
2 5 Mihail Mihajlovics BAHTYIN: A regénynyelv előtörténetéhez. Fordította KÖNCZÖL Csaba. In uő: A szó esz-

tétikája. Gondolat , Budapest, 1976. 217-256 . 
2 6 FORRESTER, idézi BÉNYEI Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern. Akadémiai, Bu-

dapest, 2000. 70. 
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lyamatos átírásával, átértékelésével épül ki, amelyben tehát egy visszafelé működő 
okozatiság érvényesül." Az elbeszélő vélt nyomokból konstruál történetet: emlé-
kei között kutat: „A doktor bácsi. Mit gondolhatott, mikor ott látta anyát..." Eszé-
bejut egy emlék, amikor még nagyon kicsi volt - 12 éves. Rajtakapja őket, ahogy 
megölelik egymást. Azután további emlékképek sorjáznak arról, hogy az anyjá-
nak hány szeretője volt. Az anya történetének és arcának rekonstruálási szándéka 
arcrongálásnak bizonyul: felidézi magában azt a napot, amikor meghalt az anyja 
- itt is, mint később az egész szövegben: a saját történetét meséli el, nem az any-
jáét - ; az anya egy üres hely lesz. A lány felveszi a kapcsolatot anyja vélt szerető-
jével. Azzal a szándékkal ismerkedik meg a férfival, hogy többet tudjon meg az 
anyjáról, konkrétabban, hogy megtudja szerelmi történetüket és halálának okát. 
Csakhogy ahányszor hozzákezdene, akár szóban, akár levél formájában, végül 
önmagáról beszél, és nem tud rátérni eredeti kérdésére, az anyja „regényének" 
történetére. Ezzel szemben ők kerülnek egymáshoz közel, kettejük története szerel-
mi történetté alakulásában az anyával való azonosulás egyik formájának bizonyul. 

Minthogy a napló írásán keresztül a női szubjektum megkonstruálódása alakul, 
amely az anyának való arcadáson keresztül történik, a továbbiakban azt szeretném 
vizsgálni, hogy a Földes-regény milyen anya-lány kapcsolat narratíva-hagyomány-
ba íródik bele, illetve hogyan módosítja azt. Marianne Hirsch The Mother/Daughter 
plots című könyvében vizsgálja az anya-lány viszony narrativizálódását a 19. száza-
di family romance-ban, 1920-as évekbeli női regényekben és az 1970-es feminista 
kritikájában. Hirsch számára a családi struktúrák természete mint diszkurzív stra-
tégia érdekes; hogyan találjuk magunkat a családban, a vágy mintázataiban, amely 
a családtagok közötti interakciót motiválja. Az 1920-as évekbeli női művész-tör-
ténetek - Woolf, Stein, Willa Gather, Colette, Moers - középpontjában már nem 
az apához, férfihoz kötődő szerelmek, hanem az Anyához való viszony áll. A koráb-
bi regényhez képest radikális a különbség az 1920-as évek Künstlerromance-ában: 
a nők a kreatív munka érdekében, azért, hogy önmagukat megalkossák, lemonda-
nak a szerelemről, házasságról. Colette és Woolf szövegeiben (esszék, regények), 
az anyához fűződő kapcsolat ambivalens, a női figuráknak az anyához fűződő vi-
szonyára az elválás és az azonosulás egyszerre jellemző: azaz megpróbálják csök-
kenteni a távolságot a művész és a hagyományos női szereplehetőségek között -
nem akarnak anyák lenni, ugyanakkor meg akarják érteni és inkorporálni anyáik 
életét. Hirsch úgy fogalmaz, hogy az 1920-as évekbeli anya-lány kapcsolat narra-
tívái „elégiák az anyákról" - de addig nem tudják megírni őket, amíg az anya él, 
a halál teszi lehetővé az anya számára, hogy ne hiányként, hanem valóban jelen-
létként legyen jelen.27 A Földes-regényben ezt a narrációs technikát látjuk: az anya 
halálára van szükség, ahhoz, hogy a lány megalkossa saját női szubjektumpozíció-
ját, de ez épp az anyán keresztül történik, itt is - heteroszexuális kényszerben -
az elfogadás, befogadás és az anya mintázatától való eltérés közötti oszcilláció 

2 7 Marianne HIRSCH: The Mother/Daughter Plots. Narrative, Psychoanalysis, Feminism. Indiana University 
Press, Bloomington and Indianapolis , 1989. 97. 
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lesz a jellemző. A regény újrakeretezi a korábbi narrációs mintázatokat, az anya 
nem mint negatív modell jelenik meg, hanem a vele való azonosulás és a tőle való 
eltérés egyszerre konstituál egy újfajta, alanyi (de egyben tárgyi) pozícióban levő 
szubjektumot. 

Az anya mint másik 

Az anya [(m)other] a szubjektum első Másikja, az a Másik, akivel szemben a szelf 
önmagát konstituálja.28 Chodorow szerint az énhatárok és testhatárok kialakítá-
sa a differenciáció révén történik, ami az anyához képest következik be: a korai, 
anyával való szimbiotikus egység után a gyerek szelfjéhez képest az anyát külön-
állóként, nem-énként észleli. Az én és nem-én különválik egymástól, de ennek a 
különválásnak nemcsak a szeparáció, hanem az individuáció is következménye 
lesz: nemcsak a másiktól elkülönültként érzékeli magát a gyerek, hanem szubjek-
tumként. Chodorow tárgykapcsolat-elmélete szerint az anya úgy jelenik meg, mint 
az én mint másik. Az anya és másik kapcsolatát az anya önmagában is megjele-
níti: hiszen az anyai test önmagában a másságot hordozza.29 

A Földes-regényben az anya elvesztése, a gyász munkája vezeti a 16 éves kamasz 
lányt, hogy énjét megalkossa. Freud a Gyász és melankólia (1917), majd Az ősvalami 
és az én (1923) című művében beszél arról, hogy a gyász szerkezete tulajdonkép-
pen az én kialakulásának szerkezetéhez hasonlít. A szeretett tárgy elvesztését az 
egyén a képzelet szintjén megpróbálja pótolni (a vágypszichózissal rögzíti a tár-
gyat).30 Az én bekebelezi a másikat az én-szerkezetbe, felveszi a másik tulajdonsá-
gait. A lány képzeletében Kálmán és az anyja szerelmi története vezeti őt a férfi-
hoz, az anyja vélt szeretőjével való szerelmi kapcsolata az anyával való azonosulás 
egyik állomása. További, testi bekebelezésnek tartható, amikor megtalálja azt a 
fürdősót, amit még anyja használt, és magára teszi - ebben az esetben anyja illa-
tával azonosul. A szomatikus emlékezet lép itt működésbe, a test alsóbb érzékeihez 
tartozó szaglás és tapintás, amelyek segítségével nem pusztán az anya, hanem egy 
múltbeli anya előhívása és a vele való azonosulás történik.31 Minthogy az olvasó 
az anya hangját csak a lány emlékezetéből visszaidézve hallja, maga a hang is csak 
felidézett, megidézett beszéd lesz. A másiknak a jelenlévővé tételével, megőrzé-

2 8 A feminista pszichoanalitikus kritika első antológiája, mely 1985-ben je lent meg - Shirley Nelson 
GARNER, Claire KAHANE, Madeion SPRENGNETHER (eds.): The (M)Other Tongue. Cornell University Press, 
Ithaca - az anya figuráját állítja vizsgálódása középpont jába, az apa-alapú ödipális struktúra helyett 
egy anya-alapú, pre-ödipális modell felé tájékozódik. Az anya alakjának értelmezéséhez elsősorban 
a francia posztstrukturalisták, Lacan, Derrida és a francia feministák, Irigaray, Cixous, Kristeva, vala-
mint Nancy Chodorow anyasággal kapcsolatos tanulmányai, könyvei adnak ösztönzést. 

2 9 J a n e GALLOP: Reading the Mother Tongue: Psychoanalytic Femmist Criticism. Critical Inquiry 1987. 2. 
3 1 4 - 3 2 9 . 

3 0 SIGMUND FREUD: Gyász és melankólia. Fordította BERÉNYI Gábor. In Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszi-
chológiai írások. Filum kiadás, Budapest , 1997. 132. 
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sével nemcsak a másik inkorporálódik, hanem a másik is inkorporálja, magába 
kebelezi a szubjektumot, felfalja az ént. Lacan a gyásszal kapcsolatban Freud el-
méletét továbbgondolva mondja, hogy a gyász mozgásba hozza a jelölőt: a másik 
helyén tátongó űrt kitölti képekkel, fantáziákkal. A lány kísérlete arra, hogy meg-
tudja, ki volt az anyja, kudarcba fullad, éppen az anya hiányát, hozzáférhetetlen-
ségét meséli el, az anya alakja nem tud olyan jelentést felvenni, amely mint jelen-
lét megragadhatóvá válna. A gyász eredeti tárgya viszont a fallosz, a vágy lebegő 
jelölője, az anya vágya, illetve az a vágy, hogy az anya vágyának tárgya legyen. 
Minden további gyász az Apa törvényének való alárendelődés gyászát idézi újra. 

A regény egyszerre a lány és az anya fikciójának megalkotására vállalkozik, az 
anya történetének rekonstruálását merőlegesen metszi át elvesztésének története, 
mely „a beszélő, a gyászoló, ezért alkotó személy sorsa".32 Az anya-gyerek (itt még 
inkább hasonmásszerű, hogy lány) kapcsolat narrativizálódása a tükröződéseken, 
hasonmás-szerű viszonyon keresztül alakul. A jelenség egyik jó példája, ahogyan 
a lány az anya regényét megírandó, játszik a címekkel: Magda regénye, Az 50. férfi 
stb., míg az anya történetén, gyászán keresztül alakuló szubjektum konstrukció 
regényének, narratívájának címe Mária jól érett lesz. Magda és Mária regényének, 
sorsának egymásban alakulásának, egymást metszésének, kereszteződésének tanúi 
lehetünk. A megkettőződéshez mindig szükséges a tükör, a narratívában ezt kép-
viseli a napló teste, textje és az anyai tér, a reális tükör. A megkettőződés a szim-
bolikuson, az értelem határain túlra és innen visz. A lány a néma anyában tükrö-
ződik. Az anyát kereső útkeresés között van egy férfi (közvetítő, szerető - Kálmán, 
de az apa figurája is megjelenik - valójában Kálmán, minthogy az anya szeretőjé-
nek véli, az Imaginárius Apával is azonosítható), az ő szerepe éppen az, hogy elté-
rítse a nő „mozgását titkos és néma tárgyának végtelen vonzerejétől az írás felé".33 

Amikor a teoretikusok a pre-ödipális működés felé fordulnak, a domináns dis-
kurzuson kívüli kifejezés formáját is keresik, feltett szándékuk a maternalitást úgy 
olvasni, hogy az a paternális, ödipális narratíván kívülre kerüljön. Ugyanis az anya-
nyelv egyfelől épp a domináns, az ödipális narratívát termeli ki, az a kérdés merül 
fel, hogy akkor milyen nyelv kapcsolható a pre-ödipálishoz, milyen anyanyelven 
kívüli maternalitás, ahol a szubjektum és objektum nem teljesen identikus és nem 
is teljesen különböző, l ul tudunk-e kerülni a patriarchátuson úgy, hogy az anya 
azon kívül legyen? Chodorow a 70-es években arról beszél, hogy az anyaság in-
tézményét, az anya-gyerek diadikus viszonyt a patriarchális diskurzus konsti-
tuálja, szabályozza. Kristeva szemanalízisében (a jelentésadás, mely valójában le-
bontja a jelentést) az anyai tér olyan kiútnak tekinthető, mely a homogén térhez 
képest heterogén tér, ahol a jelek létrejönnek és szétbomlanak, a szubjektum meg-
képződik és szétoldódik, ahogyan az anya egyszerre megszüli és elemészti a kép-
ződő ént. Ebben a térben megjelenik az elveszített anya fikciója, az anya hiányá-
nak és hatalmának története. 

3 2 Miglena NIKOI.CSINA: Jelentés és anyagyilkosság. Virginia WoolfJulia Kristeva olvasatában. Fordította CSÍK-
HELYI Lenke. Balassi, Budapest, 2004. 17. 

3 3 I. m. 42. 



Földes Jolán: Mária jól érett 2 3 1 

A maternalitás helye 

A regényben feltűnő hely, a tér kitüntetett szerepe. Gaston Bachelard topoanalí-
zisében a háznak, szobának nagyon fontos szerepet tulajdonít, a szubjektumot a tér-
hez, ezen belül is az emberi élet lakott tereihez, a házhoz való viszonyában vizsgál-
ja.3 4 A tudattalan a belső élményeit ugyanis ezeken az otthonos, belső tereken 
belül lokalizálja. Az élmények megértéséhez pedig meg kell próbálni az otthoni 
lokalizációt tanulmányozni. A ház, ahol élünk, több mint belső doboz; a ház ké-
pei a belső létezés topográfiája, eszköz a lélek analíziséhez.35 Nagyon gyakran az 
otthon, a ház képei maternálisak, védő, oltalmazó, meghitt, zárt térként jelennek 
meg, melyek az anyaöl maternális védettségét idézik fel. Bachelard leírásában az 
anya és a ház azonosul egymással. Ez az azonosulás a Földes-regényben az anya 
szobája és az anya között figyelhető meg, a szoba helyettesíti az anyát. Az anya tes-
te pedig ház a házon belül, szoba a szobán belül. Az anya halála után többen is 
igényt tartanak a szobára. A lány nagyon szeretné megkapni az anyja szobáját, de 
azt is tudja, hogy idősebb lánytestvérét, Ellyt illeti az elsőbbség. Felmerül benne 
az a lehetőség is, hogy apja fog visszaköltözni a szobába. Ellyvel, a testvérrel való 
kapcsolatának szorossága megmutatkozik abban, hogy eddig közös szobában lak-
tak, a lány felnőtté válási folyamatának első lépcsőfoka, hogy Ellytől szeparáló-
dik. Az individuummá válás a szobák különválasztásával kezdődik. Elly azonban 
az anya szobájába költözik be, azaz felölti az anya-helyettesítő, pótló szerepét is. 
Az apa ki is mondja: „Most hogy szegény anyuka meghalt és így magunkra ma-
radtunk, Ellynek lesz a kötelessége, hogy igyekezzék őt pótolni. О fogja vezetni 
a háztartást, irányítani a személyzetet stb. [...] Ne felejtsd el, hogy ő az idősebb 
és fogadj szót neki, ha valamit kiván."36 Az anya elvesztésével megfogalmazódik 

benne, hogy az oltalmazást, a védettséget veszítette el: annyi minden van, ami 
homályos és érthetetlen, és nem tudom, miért, olyan védtelennek érzem magam 
anya nélkül."37 

Az anya szobája olyan, mint egy seb, amely köré a narratíva épül, ahogy körbe-
veszi és tartalmazza az élmények emlékeit.38 Ha az anya figuráját a genderizált 
terekkel kapcsolatban vizsgáljuk, látni fogjuk, hogy a nő olyan tereken fordul meg, 
amelyek a korabeli hagyományos női szerepekkel nem álltak összhangban. Ezek 
a terek a patriarchális rendből való kitörési vágyáról szólnak: a kiskocsmái ebé-
dek a lányával, ahol a férfiakról beszélnek, a szálloda, a férfiak lakásai, a szalon, 
ahol férfiakat fogad. De ezek a kitörési lehetőségek csak lehetőségek maradnak: 
a lányát elviszi magával egy szállodába, megpróbál kilépni a házasságából, és más-
sal új életet kezdeni. A férfi „azt hiszem veszekedett anyával. [...] Nem tudom miért 

3 4 Gaston BACHELARD: The Poetics of Space. Translated from the French by Maria JOLAS. Beacon Press, 
USA, 1994. [1958] 
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veszekedett, csak rémlik, hogy valamire azt mondta, az az anyáé, és azt anyának 
el kell érni, és anya nem akarta".39 A nőnek, aki átmeneti terekben (szálloda, 
kocsma, szalon) tud szubjektum lenni, a szubjektumpozíciója is átmeneti, határon 
levő. A társadalmi konszenzus szempontjából viszont ez problematikus. „És még 
emlékszem rá, azelőtt nagy hangos jelenetek is voltak, sokszor hallgatóztam, apa 
rettentő dolgokat mondott: »Az egész város beszél rólad!« »Utolsó rongy vagy!« 
meg ilyeneket."40 Az anya szexualitása, küzdelme egy patriarchális renden belül 
értelmezhető, saját vágyának alanya szeretne lenni, ezért próbál kiszökni a házas-
ság keretei közül. Kiderül, hogy későn ment férjhez (26 évesen), annyi sejthető, hogy 
nem szerelmi házasságról volt szó, a férj szerepe a következőképpen fogalmazó-
dik meg: „oda lehetett állni valaki mellé, segítségért, támaszért, erőért". „Az ember 
nagyon egyedül érzi magát, hiányzik valaki, akihez jobban odatartozzon, mint a 
többi idegen emberhez." Ebben a házasságban mégsem tudott alany lenni, továb-
bi kapcsolatokban próbálta keresni saját helyét. 

Az anya férfiakhoz fűződő viszonyát, ugyanakkor a nyelv anyagszerűségét, az 
írás testiségét leplezi le egy visszakeresett emlék. Egy kisvendéglőben ebédelnek, 
az anya fejeket, férfifejeket rajzol egy lapra, mellé pedig számokat ír. „Figyelem, 
összeadja a számokat: 48. Csöndesen, azzal a különös, bús mosollyal nézi a számot, 
aztán a cigarettatárcája után nyúl, rágyújt, de még mindig a számot nézi - nem 
tudom, miért figyeltem, mint akit lecövekeltek - , kifújja a ftistöt és füsttel mondja 
egész halkan, öntudatlanul, mintha füst lenne a szó is és csak imbolyogna kifelé: 
- T a l á n az ötvenedik lesz az igazi..."41 

A figyelmes olvasó rögtön észreveszi, hogy a leírt számjegy megegyezik a könyv 
oldalszámával, és ha tovább lapozunk, azt is láthatjuk, hogy az ötvenedik férfi 
megvitatása az ötvenedik oldalon található A történet szintjén megjelenő szám 
átkerül egy extradiegetikus szintre, a könyv materiális szintjére, olvashatjuk ezt a 
jelenséget metalepszisként is: azaz narratív szintek keverednek össze egymással, 
reális és fiktív határai sérülnek meg. Viszont a nyelv testeként olyan jelentéstelen, 
esetleges jelölőként is olvashatóvá válik, amely a jelentést, „a diskurzus szeman-
tikai konzisztenciáját" játssza ki. A 48. vagy 50. férfi valójában a vágy tárgya, a nő 
vágyának a tárgya, „a szubjektum bélésének az anyaga", de mint szabadon lebegő 
jelölő a könyv lapjára vándorol. A szám, a nyelv matériája a jelölő szinekdochéja, 
ami egyszerre szimbolikus és nem az. Ez az a pillanat, amikor a jel függetlenedik 
a jelentéstől, a véset materialitása.42 

„Az anyai tér összezavarja az én és a másik határait,"43 az ide való bejutás az 
én határainak elmozdításával jár, és a másikkal való tükrös struktúra ide-oda osz-
cilláló mozgását, khiasztikus szerkezetét indítja be. A regénybeli anya-lány kap-

3 9 FÖLDES: i . m . 3 4 . 
4 0 I. ro. 31. 
4 1 I. m. 48. 
4 2 Aje lö ló materialitásáról lásd DARABOS Enikő: Nem-játék. Nyelv, nemi szerepek, pszichoanalízis. Jószöveg 
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4 3 L. M. ZERILLI: A Process Without a Subject: Simone de Beauvoir and Julia Kristeva on Maternity. Paper 

presented at Rutgers-Newark 1991. November 11. 
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csolat pre-ödipálisban való lokalizációja a narratíva végpontja előtt éri el csúcs-
pontját és kezd elmozdulni. A szoba átmeneti, potenciális térré alakul. Az elbeszé-
lő testvére is kiköltözött a szobából, ő maga pedig már nem szeretne beköltözni, 
külföldi tanulmányútra készül. Aki azonban bekerül az átmeneti vagy potenciális 
térré változott anyai térbe, az tükörszobában találja magát, az onnan való kijutás-
ra csak a tükörfázison keresztül vezet út. A preszimbolikust idéző nyelv áramlása 
figyelhető meg a szobabeli jelenetben a tükör elé ülő lány tudatáramlásának rög-
zítésében, ez a belső monológ úgy viselkedik, mint a poézis nyelve, feltördeli a 
narratív szekvenciákat, szétrobbantja a szimbolikust. 

Amikor naplóíró-elbeszélő (immár 18 éves lány) bemegy az anyja szobájába, 
meztelenre vetkőzik, és leül a tükör elé, maga elé téve jegyzeteit: 

„Anya szobá jában vagyok. Sokáig ál l tam mez te l enü l a tükör előtt . Az arcom éget t , a ha -
j a m kócos volt és vad. Éjjel szép vagyok. Vékony, f ehé rbő rű lány a tükör előtt, f á j da lma-
san, nagy szemekkel , n é h a k inyúj t ja a ka r j á t és a száját csókra emel i . Olyan csend van, 
hogy az e m b e r reszket tőle. A m e l l e m m á r egészen szép, n e m s o k á r a mel l tar tó t f o g o k 
viselni [ . . .] Aztán így, mezte lenül b e m e n t e m a füzetér t . Visszajöttem ide, mer t az é n szo-
b á m b a n nincs olyan tükör, amelyikben végig látja magá t az ember. Őrü l t ség volt közben 
megál ln i az ebéd lő ablakánál és olyan mélyen kihajolni . A me l l em kormos lett az ablak-
párkánytól . Őrü l t ség az is, hogy most itt ülök, ugy hogy oldalt lá tom m a g a m a tükörben , 
mez te l enü l ülök és írok. H a a p a h a z a j ö n n e [. . .] Mit akarok itt mez te l enü l a t ü k ö r előt t , 
tágranyi l t , félős szemmel , mit akarok itt, m e z t e l e n ü l a tükör e lő t t . . . ? 4 4 

„Borzongok meztelenül , ped ig me leg van odakin t . Ülök és nézem m a g a m a t ü k ö r b e n 
és k i fes tem a számat . [. . .] Fogok-e én tetszeni a f iuknak, most , amikor m á r f e lnő t t n ő 
vagyok, mikor m á r asszony l ehe tnék?" 4 5 

A lány a tükör előtt (kétszeres tükör: a napló is ott van) a tükörfázist játssza újra. 
Az anyával való azonosulás az első identifikáció, amely az imagináriussal, a pre-ödi-
pálissal van összhangban. A tükörbeli tükörképpel való identifikáció, az anya tes-
tével való azonosulás ugyanakkor elidegenedés is, mert a tükörképnek való alá-
rendelődést teszi nyilvánvalóvá. A szubjektum szexualizált testté éppen ebben a 
helyzetben válik, amikor jelölőként jelenik meg a világban. A narrátor-naplóíró 
szexuális identitására, női szubjektumpozíciójának elfoglalására reflektál: „fogok-e 
én tetszeni a fiúknak, most, amikor már felnőtt nő vagyok" Itt azonban ez az iden-
tifikáció olyan inkorporálással jár, amely szembe tud nézni önmaga alárendelt 
helyzetével: „ma a kísértetedtől sem félek, ma beszélgetni szeretnék veled." Az el-
beszélő feladja nárcisztikus kötődését, a másik vágyának való alávetettségtől meg-
szabadul, és szubjektumként tud cselekedni: 

4 4 FÖLDES: i. m . 2 5 3 - 2 5 4 . 
4 5 I. m . 256. 
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„Ki fogok m e n n i a sírhoz, aho l m á r kétszer t a lá l t am idegen, friss szegfücsokrot . Anya, 
m a sírtam u to l j á r a Pista miat t . Anya, mától kezdve mi hasonlók vagyunk. Ér ted ezt? Ma 
n e m akarok r e m e g v e odabú jn i hozzád, ma a k isér te tedtől se félek, m a beszélgetni sze-
retnék veled. Te fehér, mosolygó, szomorú, é r t h e t e d e n asszony, én olyan vagyok, m i n t te. 
Ma olyan vagyok, mint te. Az árnyék, mely föléd hajolt , most az én vál lamra tette á rnyék-
kezét. Úgy h ív ják ezt, hogy élet , m o n d d ? Le kell feküdni , m e r t dé lu t án Ká lmánhoz m e -
gyek. Pista f ényképe , amit a tavalyi érettségi k é p r ő l loptam le. Össze tép jem. . . ? Becsúsz-
ta tom a könyvek mögé , ahol a lá tha ta t lan d o l g o k vannak . Ez a p á r füzet a jegyzetekkel, 
ezek velem j ö n n e k . A be tűk egyre k isebbednek, ahogy lapozok, a m a r g ó k szé lesednek. 
Le kell f eküdn i . H o l n a p d é l u t á n n e m lehetek á lmos . H o l n a p d é l u t á n . . . Most m á r m e g 
f o g o m írni a r egény t . " 4 6 

A tükörstádium újrajátszása, a tükör megjelenése az önreflexió megjelenésének 
elengedhetetlen állomása. Lacan az önreflexiót a tükörstádiumhoz köti.47 Az ön-
reflexió mindig visszatükröződés, a szimmetrikus reflexivitás illúziója működik, 
egy téveszme, mely az egységes, homogén egyéni identitás „valóságát" egy ilyen 
képzetes, szimmetrikus duális struktúrára vezeti vissza. A pre-ödipális atópiában 
(az anya szobájában) megvalósul a szimbiózis az anyával. Ez még nem az a hely, 
ahol a lány szerelmi objektumával összekötődik, nem véletlen, hogy akkor törté-
nik meg az anya inkorporálása, mielőtt Kálmánhoz menne. Ez teszi ugyanis le-
hetővé a férfival való kapcsolatát. A narrátor önmagát a Másik felől létrehozó 
szubjektummá válik, de ahhoz, hogy beszélő szubjektum legyen, fel kell adnia az 
anyai területet, el kell fojtania az anya iránti vágyat. 

Az anya terének feladásához, az én és a nem-én szétválasztásához azonban el-
engedhetetlen volt az anya arcában, a tükörben való önszemlélet, a másikkal való 
azonosulás. Az anyától való leválás, a teljes szeparáció - Winnicottól tudjuk - veszély-
zónaként jelenik meg, és teljesen nem is lehetséges. Ahhoz, hogy egy autonóm 
önmaga alapozódjon meg, egy ilyen átmeneti térre van szükség, mintegy átment-
jük az anyát, az anya részét, és helyettesítjük valami mással. A leválás akkor nem 
okoz gondot, ha van ilyen potenciális tér, ahol a játékra (majd kultúrára) van le-
hetőség. De ebben az átmeneti térben az anyának a gyerek felé történő biztonság 
sugalmazása perdöntő, gyerek számára egy olyan anyai jelenlétre van szükség, 
mely nem uralni akarja, ugyanakkor megerősíti a másikat. Winnicott nem vélet-
lenül kapcsolja egymáshoz a játszást és a kulturális élményt, ugyanaz a tér, amely-
ben létrejönnek. „A játszás és kulturális élmény: leköt időt és teret."48 A naplót 
értelmezhetjük átmeneti tárgyként, az anya szobáját pedig a narratíva végén át-
meneti térként, az anyai tértől való elválás, a „kreatív játszás" a naplóírás tevé-
kenységén keresztül valósul meg. Azonban ahhoz, hogy meg tudja írni az anya re-
gényét, be kell lépnie a szimbolikus szignifikációk rendjébe, „jól-éretté" kell válnia. 

4 6 I. m. 264. 
4 7 Shoshana FELMAN: Freud eredetisége - avagy miben áll a pszichoanalízis különbözősége? Műhely 1992. 55. 
4 8 D. W. WINNICOTT: A hely, ahol élünk. In uő: Játszás és valóság. Fordította SZÉCHEY Orsolya, BÍRÓ Sándor. 

Animula, Budapest, 2001. 104-110. 
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A napló kezdete és vége az emberi élet struktúráját ismétli: in medias res kezdő-
dik és végződik. Általában elmondható a naplóról, hogy a kezdeti bejegyzések al-
kalmával a beszélő megpróbál egy kezdeti szubjektumpozíciót felvenni, ahonnan 
elkezdi mesélni a történetét. Ez a beszélő vágya, az eredet megtalálása iránti vágy: 
ebben a regényben is ez a vágy hajtja a beszélőt, ez a vágy vezeti el az eredet he-
lyére, az anya terébe (testébe, szobájába), hogy onnan vegye fel a szubjektum-
pozícióját, ahonnan elmesélheti a történetet. A naplóíró-elbeszélő a narratíva elején 
olyan helyet, szubjektumpozíciót keres, jelöl ki maga számára, amelyet a narratíva 
végpontján tud csak betölteni. A Földes-regény különlegessége, hogy ott végző-
dik, ahol kezdődni szándékozna. De nem körkörös struktúráról, inkább metalep-
tikusról lehetne beszélni, mert egy narratív és diszkurzív szinttel feljebb kerülünk: 
a napló elbeszélője ekkor válhat beszélő szubjektummá, olyan hellyé, ahonnan 
hozzákezdhet anyja regényének megírásához. 



Finta Gábor 

AZ ELBESZÉFÉSCIKLUS BŰVÖLETÉBEN 

Az utóbbi években az elbeszélésciklus elméletéről, poétikájáról számos dolgozat 
született, melyek jórészt két szerző tollából származnak. Bezeczky Gábor és Hajdú 
Péter dolgozatai1 annyiban mindenképpen úttörő jellegűnek számítanak a hazai 
irodalomtudományi diskurzusban, hogy kutatómunkájuk elsősorban elméleti meg-
fontolásokat tesz a ciklus kérdésével kapcsolatban, melyeket aztán szövegeken is 
próbára tesz a két szerző. Dolgozataikat olvasva olyan problémákkal szembesü-
lünk, melyek megválaszolása valószínűleg a személyes olvasói szokások, attitűdök, 
előzetes ítéletek és elméleti orientáltság függvényében lehetséges egyáltalán, és 
amint azt már a recepció története is nyilvánvalóvá tette, bizonnyal nem egyféle-
képpen. Hogy a magyar recepcióban sem a teória, sem az applikáció tekinteté-
ben nem született konszenzus, jól mutatja, hogy a Bezeczky Gábor dolgozatával 
a Szindbád ifjúsága műfaji kérdései kapcsán számot vető (.intii Tibor „a composite 
novel hagyományos regénynél »lazább« szerkezetét a műalkotás egészelvűségétől 
elforduló modern regények poétikájával rokon narratíva jelének" tekinti,2 miköz-
ben elismeri, hogy Bezeczky „érvei meggyőzőek abban a tekintetben, hogy a ha-
gyományos regény és az elbeszélésciklus kategóriái között elhelyezve a composite 
novel inkább az elbeszélésciklushoz áll közelebb".3 Egy másik dolgozat4 szerzője, 
Kis Béla, vitatja „az olvasó ciklus-konstruáló szerepét", szerinte a ciklusalakítás 
szabadsága „nem az olvasó kompetenciája", „hanem a mű szerkezeti ismérve". Ez 
alapján tehát hiba volna elbeszélésciklusként felfogni olyan összetartozónak érzett 
szövegeket, mint Krúdy Gyula A hírlapíró és a halál, illetve az Utolsó szivar az Arabs 
Szürkénél című elbeszélései, éppúgy a Budapest vőlegénye címet viselő könyvet is, 
melynek írásait Krúdy sosem rendezte kötetbe. 

A továbbiakban a következő kérdésekre keresek válasz(oka)t: Mit érthetünk ma-
gán a ciklus kifejezésen? Minek függvényében tekinthetünk egy szöveget önállóan 
is olvashatónak? Vajon tekinthetünk-e egy szöveget elbeszélésciklusnak akkor, ha 
a ciklikus visszatérés mintája jellemzi ugyan a szöveget, de az nem áll önállóan is 

1 BEZECZKY Gábor : Az elbeszélésciklus poétikája. Li teratura 2003/2. 185-198.; HAJDÚ Péter: Az elbeszélés-
ciklusok elmélete. Li teratura 2003/2. 163-184 . A szerzők eredményeiket több f ó r u m o n is publikálták, 
különböző vál tozatokban. 

2 Bezeczky szerint „az összetett regény és az elbeszélésciklus vagy egyidős a regénnyel , vagy - és ez 
a valószínűbb - m é g anná l is ősibb". (BEZECZKY Gábor: Krúdy Gyula: Szindbád. Akkord, Budapest , 
2003. 19.) 

3 GINTU T ibor: „Valaki, van, aki nincs". Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadé-
miai, Budapest , 2005. 69. 

4 Kis Béla: Az elbeszélésciklus mint kötetkompozíció. Li teratura 2008/3. 277-289 . 
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olvasható részekből? Elegendő-e a hasonló téma („tartalmi szempont"5) ahhoz, 
hogy önálló szövegeket elbeszélésciklusnak tekintsünk? Szükséges-e, hogy a cik-
lusnak tekintett szöveget szerző válogassa és rendezze el? 

* 

Mintha a (ciklusszerű) összetartozás legalább háromféle módjáról, mozzanatáról 
beszélhetnénk. Egyrészt vannak olyan önálló szövegek, melyekben érvényesül 
ugyan valamilyen ciklikus minta, és a szöveg az olvasásban mintegy „előírja" ennek 
érvényesítését, maga a szöveg azonban csak annyiban elbeszélésciklus, amennyi-
ben az egyes részek (ha vannak a szövegen belül akár önállóan is olvasható „el-
beszélések", melyek) az elbeszéltség mozzanatát tartalmazzák. Ilyenek lehetnek 
például az olyan „anekdotikus szerkesztésű" novellák, mint Csáth Gézád kis Emmá-
ja. Vannak olyan szövegek, amelyek ugyan önálló szövegek (vagy olvashatók akként), 
de ezeket más önálló (vagy akként olvasható) szövegekkel összeolvasva a szöveg 
egészének mintája éppúgy függvénye lesz a részekének, mint amennyire a részek 
olvashatóságát módosítja az egész. Ilyenek lehetnek az olyan, hagyományosan 
novellaciklusnak tekintett szövegek, mint például A jó palócok és az Esti Kornél, 
vagy az olyan összetartozónak érzett novellák, mint Az újságíró és a halál és az Utolsó 
szivar az arabs szürkénél. Igaz, a recepcióban mutatkozik némi polémia arra nézve, 
hogy a jelentésképzés lehetőségei tekintetében ezt a két csoportot azonos módon 
kell-e megítélni. Legtágabb értelemben pedig az olyan szövegek összetartozásá-
ról beszélhetünk, melyek úgy módosítják egymás jelentését, ahogyan, jóllehet ál-
talában szövegek ismerete révén új szövegeket másként értünk meg, némely szö-
vegeket tematikus vagy más hasonlóság okán (intertextus, világkép stb.) az olvasó 
(egyéni) döntése alapján összetartozónak érez. Mikszáth Kálmán A hályogkovács 
című novellájához például hozzáolvasható Kosztolányi Dezső Hályogműtétje. 

Az, hogy ezt a „mintát" mennyiben kellene máshogy megértenünk, mint a mo-
tívum szemantikai komplexumként való leírását és/vagy bizonyos inter/intratex-
tuális szempontok olvasásban való érvényesítését, további vizsgálatot igényel. Fel-
tehetőleg a kettő nem választható el szigorúan az olvasás során, inkább olvasási 
stratégiaként működnek. A sorrendnek így lehet, de nem feltétlenül lesz (az utó-
lagos értelmezésben) jelentősége, ugyanakkor első olvasásra például csak egy sor-
rendben tud(hat)om a szöveget olvasni, a kérdés tehát ebben a kontextusban az, 
mennyire tudom/akarom magam ettől függetleníteni. Az előzetes műfaji ítélet tehát 
azért is fontos, mert, ha az egyenértékűség és nem az egymásra következés elvá-
rásával kezdek egy szöveget olvasni (akárhányadszor), az a megértésemet alapve-
tően befolyásolhatja. Valószínűnek tűnik azonban, hogy a kettőt váltogató olvasás 
jobban meg tud felelni (bármely) szöveg igényének. 

5 HAJDÚ Péter: Csak egyet, de kétszer, Csak egyet, de kétszer. A Mikszáth-prúza kérdései. Gondola t -Pompej i . 
Budapest-Szeged, 2005. 138. 
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Egy műfaj sajátosságainak (deskriptív értelemben vett) meghatározásánál álta-
lában nem elsődleges kérdés a terminológia, a fentiek alapján azonban azt kell 
mondanunk, hogy a ciklus meghatározásánál éppen nem elhanyagolható kérdés. 
Az angolszász és a magyar recepció párhuzamai azért lehetnek revelatívak, mert 
mindkettő korán felismerte, hogy bizonyos típusú szövegek, melyek, jóllehet 
önállóan is olvasható szövegekből (rövid történetekből, novellákból) állnak, összes-
ségükben mégis valami mást jelentenek. Ezt az összetartozás-érzetet mindkettő a 
„regényszerű", „regényként" is olvasható kifejezésekkel próbálta megragadni. Ta-
lán nem feltétlenül azért, mert a regény a „modern kor meghatározó műfaja",6 

valószínűleg inkább azért (válhatott azzá), mert az olvasói elvárások7 a regényt, jól-
lehet „történetileg csak egyes mintái hatékonyak",8 nem diszparát szövegek összes-
ségének tekintik, hanem inkább olyasminek, ahol az egyes részek kapcsolatba ke-
rülnek egymással, dinamizálják egymást. Hog)' ennek elve az egymásra következés 
vagy az egymás mellettiség, ebből a szempontból bizonnyal mellékes, ugyanak-
kor az talán belátható, bogy ha a ciklus kérdése műfajiként az egymás mellé (vagy 
éppen egymáshoz) rendelt önálló szövegek kapcsán merül fel, az egyes értelme-
zők szövegtapasztalata inkább a szövegrészek logikájából építkező regényi for-
mákkal rokonságot tartóként írhatja le a ciklust mint regényként is olvashatót, nem 
az úgynevezett hagyományos regény felől.9 

Dunn és Morris az angolszász recepciót áttekintő esszéje szerint a műfaj meg-
nevezésére vagy kéttucatnyi javaslat született,10 melyek egy része a novella, más 
része a regény felől kísérel meg válaszolni a terminológiai kérdésre. A „short 
story" és a „növel" mellett különböző összetételekben a „composite" szó is meg-
jelenik (például „short story composite"), ami azért kevéssé meglepő, mert ango-
lul amúgy is szokás az önálló részekből összeálló nagyobb szövegeket a valamely 
összetétel tagjaként értett „composite" szóval megnevezni, így beszélhetünk pél-
dául „composite fiction"-ről általában. A „composite novel" pedig először önmeg-
nevezésként egy 1917-es kollaborációban készült (vagyis többszerzős) szöveg (Dunn 
és Morris szerint: összetett regény) alcímében szerepel. Az angol terminus tehát 
tekinthető úgy is, mint a hagyományra adott válasz. A szerzőpáros több okot is 

6 Margaret DLNN-АПП MORRIS: The Composite Novel: The Short Story Cycle in Transition. Twayne, New 
York, 1995. 4. 

7 Természetesen bármiféle kijelentés kockázatos „az" olvasói szokásokkal kapcsolatban, de ha igaz 
az, hogy a regény azért örvend nagyobb népszerűségnek, min t például a gyűjtemény, mert az ol-
vasó nem kell, minden szöveggel újrakezdje az ismerkedés folyamatát, akkor ennyiben az olvasó össze-
függéseket kereső magatar tásáról van szó. Mivel pedig a regény népszerűsége j ó ideje töretlennek 
látszik (vö. Wolfgang KAYSER: A modern regény keletkezése és válsága. Fordította V HORVÁTH Károly. In 
Narratívák 2. Történet és fikció. Szerk. THOMKA Beáta. Kijárat, Budapest , 1998. 173.), méghozzá fel-
tehetően ugyanezen okból, az ilyen értelmű általánosítás talán megengedhető . 

8 Mihail BAHTYIN: AZ eposz és a regény. A regény kutatásáruik metodológiájáról. Fordította HETESI István. In 
Az irodalom elméletei III. Szerk. THOMKA Beáta. Jelenkor, Pécs, 1997. 28. 

9 Amely felől Bezeczky Gábor és Hajdú Péter a rokonságot é r the tő okokból elvetik. 
10 Dunn és Morris az összetett regényről írott könyvükben külön fejezetben tárgyalják a terminológia 

és A műfajról való gondolkodás (amerikai) tör ténetét . (Margaret DUNN-АПП MORRIS: Survey of Scho-
larship: A bibliographic essay. In M. DUNN-A. MORRIS: The Composite Novel. 145-158.) 
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felsorol, miért tartják alkalmasabbnak ezt a kifejezést a műfaj megnevezésére, 
mint például a novellaciklus (short story cycle) összetételt. A regényhez fűződő 
kapcsolat hangsúlyozását leginkább az indokolja, hogy a „composite novel" kife-
jezés Dunn és Morris szerint az egészként értett szöveg, míg a „short story cycle" 
a részek integritását hangsúlyozza, ami így a műfaji hierarchiában alacsonyabb 
státust sugall.11 

Mivel a műfajoknak vagy van hierarchiája, vagy nincs, úgy tűnik, ennek elfoga-
dása az ebben való hittel kapcsolatos állásfoglalásnak lesz a függvénye. Dunnék 
arra hivatkoznak, hogy az olvasók hajlamosabbak megvenni egy regényt, mint 
egy olyan könyvet, mely önálló szövegek gyűjteménye. A magam részéről abban 
nem vagyok biztos, hogy egy elsősorban komparatisztikai kérdést az olvasók vásár-
lói szokásainak kellene kiszolgáltatni az irodalmi diskurzusban, az érv pragmatikus 
volta azonban tagadhatatlan. Dunn és Morris szerint ennek a vásárlásszociológiai 
gyakorlatnak az lehet az oka, hogy az olvasó szeretne ugyan kapcsolatokat keres-
ni, ha azonban minden egyes darabbal újból mindent elölről kell kezdeni, abba 
belefárad. Az mindenesetre valószínűnek látszik, hogy ha felhívom az olvasó figyel-
mét a műfajmegjelöléssel arra, hogy kereshet és keressen az egyes részek között 
kapcsolatokat, talán fenntarthatom az érdeklődését. 

Erre azonban egyrészt nem egyedül a regény kifejezés alkalmas, másrészt mit 
sem változtat az olvasásra (pontosabban Dunnék szövegében: vásárlásra) így rábírt 
olvasó azon tapasztalatán, hogy ezek a kapcsolatok esetleg egyáltalán nem nyil-
vánvalóak, és a részek (legalábbis első olvasására) mégiscsak inkább tűn(het)nek 
önállónak, mint összetartozónak. A további érvek közül a „rövid" és a „történet"12 

kifejezések problematizálása a terminológia nyilvánvaló különbsége okán a magyar 
olvasó érdeklődésére kevéssé tarthat számot, de abból a szempontból minden-
képpen figyelmet érdemel, hogy a műfaji megnevezés nem válhat tisztán fogal-
mi jellegűvé, az alapszavak értelme befolyásolja a megalkotott fogalom hatókörét. 
Épp ezért talán a „composite novel" kifejezés regénnyel való kapcsolattartást 
hangsúlyozó mozzanata sem feltétlen értendő a magyar olvasó számára termino-
lógiai imperatívuszként, amennyiben a műfajok dinamikáját a novella szó (ere-
deti jelentése) maga is artikulálja. Az tehát, ami a műfajról való gondolkodás és 
a terminológia kölcsönviszonya okán a magyar olvasó figyelmét leginkább fel-
keltheti, a ciklus mibenléte. 

1 1 M . DUNN-A. MORRIS: The Composite Novel. 5 . 
12 Dunn és Morris a tör ténet („story", „short story" mely utóbbi egyben persze műfa j i megnevezés is) 

szó használatát kerülik a meghatározásban. Indoklásuk szerint azért , mert (szemben a „short story 
cycle" megnevezéssel) így biztosítható az, hogy a ne csak tör ténete t elbeszélő, novellaként felismer-
he tő szövegek alkothassák A ciklus részét. (M. DUNN-A. MORRIS: The Composite Novel. 7.) Mivel A ma-
gyar novellahagyománytól (és egyébként az angolszásztól sem) a például lírai betétet tartalmazó 
szöveg nem idegen, úgy gondolom, a kérdés nincs kellőképp meggyőzően exponálva. 
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A ciklus (ingrami13) kritikájával kapcsolatban Dunn és Morris14 is15 Robert M. 
Luscherre hivatkozik, aki szerint azt a folyamatot, melynek során az olvasó a szö-
vegjelentését annak olvasása során létrehozza (reader's progressive development 
of meaning),16 a korábban használt terminusoknál pontosabban írja le a „short 
story sequence". Mivel azonban a szó műfaj megnevezéseként magyarul csak tör-
téneti értelemben használatos,17 a kifejezés a magyar olvasónak ma talán leginkább 
a zenéből lehet ismerős,18 vagy éppen a katolikus liturgia részeként.19 Az angol-
ban ugyanakkor műfajleíró megnevezés is, csakhogy általában nem prózai, ha-
nem lírai szövegekre értik, mint például a „sonnet sequence" esetében. Mivel a 
magyar terminológia hasonló helyzetben (ma) megint csak a (szonett)ciklus kifeje-
zést használja, a terminusnál érdekesebb a hozzá fűzött magyarázat, mely szerint 
„egy szekvencián belül az egyes történetek nem vesztik el a maguk önállóságát, 
hanem inkább kiterjesztik és elmélyítik azokat az összefüggéseket, szereplőket, 
szimbólumokat vagy témákat, amelyek más darabokban megjelentek."20 

Ingramot épp azért kritizálja Luscher, mert, jóllehet „felhívja a figyelmet a vissza-
térő témára, szimbólumra és karakterre, mindezt úgy teszi, hogy közben nem 
hangsúlyozza a kötet szukcesszivitását".21 Ingram definíciója azonban, melyben a 
„short story cycle"-t (novellaciklus) meghatározza, ennek ellentmondani látszik. 
A meghatározás, melyben a „short story" műfaji értelemben szerepel,22 a követke-
ző: „a novellaciklus olyan novellákból álló könyv, melyeket a szerzőjük úgy kapcsolt 

1 3 A műfa j első amerikai monográfusa . 
1 4 M . DUNN-A. MORRIS: The Composite Novel. 4. 
1 5 Úgy tűnik, Luscher kritikája hatékony volt. Vö. J . Gerald KENNEDY: Introduction: The American Short 

Story Sequence - Definitions and Implications. In Modern American Short Story Sequences. Ed. ]. Gerald 
KENNEDY. Cambridge University Press, Cambr idge , 1995. XV 

16 Robert M. LUSCHER: The Short Story Sequence: An Open Book. In The Short Story Theory at a Crossroads. 
Ed. Susan LOHAFER-JO F.llyn CLAREY. Louisiana State University Press, Baton Rouge-London , 1989. 
149. Nagyon érdekes, hogy miközben Dunn és Morris a fenti m ó d o n érvelő Luscherre hivatkozik, 
műfaj tör ténet i esszéjükben Ingram meghatározását épp azért találják nehezen alkalmazhatónak, 
mer t az ragaszkodik a befogadás aktusához, („hard to apply because of its insistence on a reader's 
»experience« of a text." M. DUNN-A. MORRIS: The Composite Novel. 145.) 

17 A szekvenciairodalontmal kapcsolatban. 
18 Valamely motívum más hangmagasságban ismétlődik: »szekvencia«. A szó irodalomtörténet i foga-

lomként a középkori szerzetesség szekvencia költészetére, i rodalmára utal, zenei kapcsolódásai 
azonban ennek is vitathatatlanok (erről bővebben lásd Világirodalmi Lexikon. Főszerkesztő SZERDA-
HELYI István. Akadémiai, Budapest , 1992. XIV 220-222.) . Az amúgy is kérdéses, hogy egy nagyon 
is modern , élő műfajjal kapcsolatos terminológiai kérdésben egy középkori műfa j termékeny mó-
don nem élő hagyományát kellene-e szóhoz ju t t a tn i . 

19 Itt énekelt költemény, vagyis a műfaji é r te lemben használt szekvencia középkori hagyományaihoz 
kapcsolódva a zenétől é p p e n nem független. 

2 0 „Within a sequence, the individual stories d o not lose their distinctiveness but r a the r expand and 
elaborate the contexts, characters, symbols, or themes developed by others." (Robert LUSCHER: The 
Short Story Sequence. 149.) 

2 1 „[...] draws attention to the recurrence of t heme , symbol, a n d character, but does that at the 
expense of deemphasiz ing the volume's successiveness." (LUSCHER: i. m. 149.) Épp ezért nem vol-
na megfelelő a „sequence" sorozatként tör ténő fordítása: a sorozat az egymás utániságot hangsú-
lyozza. 

2 2 Melyet Ingram korábban szintén meghatároz. (Forrest L. INGRAM: Representative Short Story Cycles of 
the Twentieth Century: Studies in a Literary Genre. Mouton, The Hague , 1971. 15.) 
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egymáshoz, hogy az olvasó szukcesszív tapasztalata az egész mintájának különbö-
ző szintjein jelentősen módosítja az olvasó tapasztalatát minden egyes összetevő 
rész tekintetében."23 Az persze, hogy mit is érthet Ingram szukcesszív tapasztalat 
alatt, továbbra is kérdés marad. 

Valószínűleg épp azért, mert úgy tűnhet, a definíció nem engedi meg, hogy 
egy már módosult jelentés visszahasson a korábbira, vagyis a szukcesszivitás egy-
fajta lineáris fejlődéselvvel összefüggésben került megértésre a későbbi angolszász 
recepcióban.24 Ingram azonban a szukcesszivitást az „egész mintájának [pattern] 
különböző szintjeihez" köti, illetve ahhoz a folyamathoz, ahogyan mindez az 
egyes részek megértését módosítja. Vagyis az összekötéseket biztosító „rekurrencia 
és fejlődés" éppen nem (csak) „egyirányú", hanem „többirányú" is lehet.25 Mivel 
pedig a definíció értelmében az egész szöveg megértése módosítja a részek meg-
értését, ez csak úgy érthető, ha nem az (elsősorban mégiscsak) lineáris szekven-
cialitást (és az ennek köszönhető jelentésbővülést hangsúlyozzuk), hanem a vissza-
térést. Nem az azonoshoz való visszatérést, hanem a már másként értetthez való 
visszatérést a ciklus bármely önálló szövege esetében. Innen nézve tehát a „szuk-
cesszív tapasztalat" nem a szöveg lineáris haladására, hanem az olvasó értelmező 
munkájának elmélyülésére vonatkozik. 

Nem arról van szó, hogy „a rekurrens fejlődés dinamikus mintája",26 melyet 
Ingram „tipikusan ciklikus"-nak nevez,27 ne volna alkalmazható például egy re-
gény vagy egy novella esetében olvasási stratégiaként, hiszen például a motívum 
szemantikai komplexumként mindkettő esetében feltételezhető, sőt, egyes részek 
esetleg önálló történetekként is olvashatók. A kis Emma példája kapcsán azonban 
többek között épp az merül fel problémaként, hogy (bármiféle utasítás híján) mit 
tekintsünk önálló szövegnek. Ezért tartom fontosnak, hogy a ciklus mint műfaj és 
mint (bármely műfaj esetén alkalmazható) olvasási mód ne ngyanazként temati-
zálódjon a diskurzusban. Az a műfajérzet, mely a hasonlóságok okán bizonyos 

2 3 „I will def ine a short story cycle as a book of short stories so linked to each other by their au thor 
that the reader 's successive exper ience on various levels of the pat tern of the whole significantly 
modifies his experience of each of its component parts . " (INGRAM: i. m. 19.) Talán arra is é rdemes 
figyelni, hogy Ingram a részeket ugyanazzal a szóval nevezi meg (component) , melyet D u n n és 
Morris később a műfa j megnevezésére használ (composite). 

2 4 Talán már éppen ennek köszönhetően, az ingrami szukcesszivitást Ha jdú Péter is így érti, amikor 
azt mond ja , hogy a „szakirodalomban ez a megközelítés vált meghatározóvá, sőt ma jdhogynem ki-
zárólagossá." HAJDÚ Péter: Az elbeszélésciklus: sok szöveg együtt. 134. 

2 5 „The pa t te rns of development may be linear (such as the chronologically sequential deve lopment 
of action in The Unvanquished)-, o r multidirectional, such as thematic and symbolic expans ion , or 
deepening and broadening of mean ing [...]." (Forrest L. INGRAM: Representative Short Story Cycles. 21. 

2 6 Ingram a „pat tern" terminust F.. M. Forstertől kölcsönzi, aki a festészetből veszi, de vele ellentét-
ben használatát nem korlátozza a (külső) struktúra statikus mintájára (mint például az önállóságot 
biztosító címek, melyek a szerző elrendezte kötetnél a sorrendet is jelzik), hanem kiteijeszti azt a 
belső szerkezet dinamikus mintá jára is (mint a visszatérés és a fejlődés). (INGRAM: i. m. 20.) A „két-
féle szerkezet" persze ilyen mórion nyilván csak a deskripcióban választható szét, az é r te lemkép-
zésben mindket tő részt vesz; sőt, az is valószínűnek látszik, hogy az Ingram által a „külső struktú-
rához" sorolt szerkezeti elemek az explikációban nagyon is dinamikus m ó d o n vesznek részt, vagyis 
az „egész mintá jának" éppúgy részét képezik. 

2 7 Uo. 
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szövegeket egy műfajba tartozónak vél, egészében önálló szövegekből építkező 
írások kapcsán merül fel. Az angolszász recepció hagyományában ezek a szöve-
gek olyan kötetben jelennek meg, melyben az írásokat szerzői kéz rendezte el, és a 
szövegek önállóságát valamely paratextuális jel2 8 hangsúlyozza. Egy regényben 
önállóan olvasható történet például ezért, vagyis az önállóság híján nem alkothat 
az angolszász recepció szerint elbeszélésciklust más hasonló szövegekkel, és való-
színűleg ezért nem neveznének egyetlen szöveget elbeszélésciklusnak. 

Mindez persze épp elég további kérdést implikál. Például azt, hogy a regény 
részeként álló, ámde önállóan is olvasható szöveg megegyezik-e a vele betű szerint 
azonos, ámde valamely címmel megjelenő írással; vagy azt, hogy valóban ragasz-
kodnunk kell-e ahhoz, hogy a ciklus szövegeit szerző rendezze el, és szükséges-e az, 
hogy a ciklus egyes darabjai egy szerzőtől származzanak (esetleg többszerzős írás 
legyen). Az utóbbi kérdéseket tekintve az angolszász és a magyar recepció között 
némi diszkrepancia látszik kialakulni. Mivel a témáról folyó diskurzus egyik ma-
gyar megszólalója a maga teóriáját szorosabban is az angolszász kritika eredmé-
nyei mentén fogalmazza meg, a párbeszédet ígéretesnek tűnik végigkövetni, mivel 
a másként intonált szöveghelyek példája ebben az esetben is megvilágító lehet. 

Hajdú Péter szerint az elbeszélésciklusról beszélve nem kell ragaszkodni vala-
mely szerző elrendezte kötethez, mint ahogy nem kell magunkat korlátozni egyet-
len szerző műveire sem. Azzal a javaslattal áll elő, hogy „a ciklusok összeválogatá-
sát utaljuk az olvasó kompetenciájába: legyen az elbeszélésciklus önálló elbeszélések 
olyan halmaza, amelyet az olvasó mint valamely tartalmi szempont alapján össze-
tartozókat a maga számára kiválasztott". Az olvasó a válogatást a könyv terjedel-
mén túlra és az életművön kívülre is kiteijesztheti.29 Hajdú tehát az ilyen váloga-
tásokat mind elbeszélésciklusnak nevezi, jóllehet korábban azt írja, hog)' a szerző 
és a kötet korlátozása nélkül „az elbeszéléscilus akár olyan szövegcsoport is lehet, 
melyet az olvasó a legtágabban értelmezett világirodalom egészéből válogat ki saját 
használatra",30 amit posztmodern horizontból elfogadhatónak tart, ámde kevés-
sé talál produktívnak. A tematikus alapú antológiákat például kifejezetten ad hoc 
jellegűnek mondja. Kérdés tehát, ha ez így van, meghatározásában miért nem al-

2 8 Mely alatt Dunn és Morris csak a c ímet értik: ,,[T]ext pieces that make up a composite novel must 
be named, must have titles. Only then can they achieve the autonomy necessary to funct ion 
dynamically within the whole text." (M. DUNN-A. MORRIS: The Composite Novel. 10.) Magyarázatuk 
szerint cím nélkül n e m lehet a szövegre utalni, így az önál ló sem lehet. Itt valószínűleg arról a ko-
rántsem egyszerű kérdésről lehet szó, hogy mi biztosítja egy szöveg önállóságát, a megszorítás pe-
dig annak kizárását célozza, hogy a számmal jelölt regényfejezeteket önálló szövegnek és ne egy 
nagyobb szerkezet részének tekintsük. Definíciójuk felől nézve a törekvés ér thető. A szöveges cím 
helyett számmal jelöl t önálló (prózai) szöveg gyakorlata ugyan nem számottevő, a magyar recepció-
ban ugyanakkor a cím nélküli vagy é p p e n számozott lírai szövegekre is szokás önállóként utalni. 
Jóllehet a lírai és prózai szövegek olvashatósága között tételezhetünk különbségekel (vö. KI I.CSÁR 
SZABÓ Ernő: Költészet és dialógus. A lírai szövegek befogadásának kérdéséhez. In K. Sz. E.: Irodalom és her-
meneutika. Akadémiai , Budapest, 2000. 142.), az ilyen szövegek elvi kizárását a ciklusképzésből in-
dokolatlannak tar tom. 

2 9 HAJÚI Péter: Csak egyet, de kétszer. 138. 
3 0 I. m. 129. 
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kalmaz semmiféle korlátozást azon kívül, hogy az elbeszélésciklushoz kell olvasó, 
könyv/ek (részei) és annak/azoknak valamely tartalmi vonatkozása. 

Azt a kérdést vizsgálva, hogy vajon van-e különbség a szerző és a szerkesztő (és 
persze ilyen értelemben: bármely olvasó) összeállította ciklus közt,31 Robert M. 
Luschert idézi bírálóan, aki a Hemingway Nick Adams-történeteit összeállító Philip 
Young kötetét kritizálja, miközben implicite elismeri, hogy az is ciklus, és ugyan-
úgy működik, mint Hemingway saját ciklusa. Elismerően32 hivatkozik ugyanakkor 
Ingramra, akinél bizonyos típus esetében a ciklust szövegkiadó is létrehozhatja. 
Nehéz lenne, úgy tűnik, Ingramot védeni azzal a váddal kapcsolatban, mely sze-
rint az (egyik) általa kínált (genetikus) „tipológia szempontját a szerzői tudattal 
kapcsolatos spekuláció és a szerzői tevékenység leírása adja".33 Dolgozatát olvasva 
azonban az is nyilvánvaló, hogy a genetikus teóriát, mely szerint egy ciklus lehet 
„komponált" (terv szerint készült), „összeillesztett" (kész szövegek összeillesztése), 
illetve „befejezett" (már kész szövegekhez újabbak készülnek, így kerekítve ki a 
ciklust), nem követi dogmatikus alkalmazás, amennyiben példáiban belátja, hogy 
egy ciklus szerzői elrendezésénél az egyes szempontok nem (feltétlenül) érvénye-
sülnek önállóan. Mivel Ingram gondolatmenete itt afelé tart, hogy miért választott 
olyan szövegeket elemzésre, melyek a „befejezett" csoportba tartoznak, vagyis 
sem „nem szigorúan komponáltak, és nem is pusztán összeillesztettek",34 pro-
duktívabbnak látszik azt feltételezni, ez az úgynevezett tipológia azt van hivatva 
jelezni, hogy a ciklusok szövegeinek összetartozása különböző mértékű lehet. 
Legalábbis a gondolatmenetnek ezen a pontján jut el oda Ingram, hogy első de-
finícióját módosítsa. Kérdés persze, hogy pontosan mit is módosít, mi az, amit 
definiálni szeretne. 

Hajdú Péter Ingram két definícióját a következőképpen fordítja: „Az elbeszélés-
ciklus olyan elbeszélések halmaza, amelyek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy 
az olvasó számára minden egyes darab megértése módosul az összes többi meg-
ismerése által."35 „Az elbeszélésciklus olyan elbeszélésekből álló könyv, amelyeket 
szerzőjük úgy kapcsolt egymáshoz, hogy a szukcesszív olvasói tapasztalat az egész 
sémájának különböző szintjein jelentősen módosítja minden egyes alkotóelem 
megértését."36 Mivel Ingram szövegében három definíciót is találunk, az, hog)' 
ezek közül melyiket tekintjük elsőnek (a sorban elsőt, vagy amelyet Ingram a ciklus 

3 1 A valamely szerző nevével ellátott szövegek kapcsán, más kontextusban ugyan, é p p az merül fel 
kérdésként , hogy létezik-e szerzői szöveg egyáltalán. Vö. DÁVIDHÁZI Péter: A hatalom szétosztása: 
(poszt)modernizáció a szövegkritikában. In D. P: Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témá-
jára. Argumentum, Budapest , 1998. 210. 

3 2 „De feltétlenül privilegizált helyzetben van-e a szerző? Ingram szerint (becsületére legyen mond-
va) nem feltétlenül [...]." (HAJDÚ Péter: Csak egyet, de hétszer. 131.) 

3 3 HAJDÚ Péter: Csak egyet, de kétszer. 131. 
3 4 „By completed cycles 1 mean sets of linked stories which are ne i ther strictly composed nor merely 

a r ranged . " Forrest L. INGRAM: Representative Short Story Cycles. 18. 
3 5 HAJDÚ Péter: Csak egyet, de kétszer. 128. 
3 6 I. m. 134. (Kiemelések: H . P) 



2 4 4 Finta Gábor 

„általános meghatározásá"-nak nevez),37 választás kérdése. Az azonban biztos, 
hogy ha az első két definíció egymástól eltér, akkor az utolsó definíció módosu-
lásaival ezeket összevetve különbségek is mutatkoznak majd az értelmezésben. Ha 
pedig a második definíció nem az első módosítása, akkor mást igyekszik megha-
tározni, vagyis nem ugyanazon dolog két definíciója. A kérdés tehát egyrészről 
az, hogy az első két definíció közt milyen különbségeket találunk, másrészről az, 
hogy az utolsó vajon melyik módosulása, és mit jelent a különbség, amely az ere-
deti és a módosított definíció közt van. Hajdú Péter abban látja a fő különbséget, 
hogy a (három közül a sorban) első „általában írja le az irodalomolvasást" és „igen 
kevéssé műfajspecifikus",38 majd később Ingram ezt úgy módosítja, hogy az már a 
novellaciklust mint műfajt írja le. 

Ingram ugyanakkor általános definícióként a második változatot nevezi meg,39 

amely mintegy két oldallal később található. Az első (két) változatban közös az, 
hogy a meghatározandó a „story cycle", a végső „változatban" pedig a „short story 
cycle". Az általános meghatározásban a történet (story) „lehet prózában vagy vers-
ben, egy vagy több szerzőtől való, összegyűjtött vagy össze nem gyűjtött".40 Ennél 
tehát nem kell egy könyvhöz, egy szerzőhöz ragaszkodnunk, ez a fajta ciklus szár-
mazhat bármely korból. Ehhez képest az általános definíció módosítása a 20. szá-
zadi novellaciklust (short story cycle) igyekszik meghatározni. Az olyan szövegeket, 
mint Boccaccio Decameronyd, azért nem tekinti idetartozónak, mert az összeköté-
seket biztosító szervezőelv rendre kimerül valamely nem inherens keret alkalma-
zásában, az olyan 20. századi szövegeket pedig, melyeket a szerző nem rendezett 
kötetbe, azért, mert a „sajátos esztétikai minta kérdése" szerinte olyan szövegek-
kel kapcsolatban merül fel, melyeknek mintáját a szerző rendezte el.41 Vagyis, ha 
a sorban második meghatározást tekintjük definíciónak, és vetjük össze a módo-
sított meghatározással, akkor arra a kérdésre kapunk választ, hogy mi különböz-
teti meg a korábbi ciklusokat a 20. századi (novella)ciklusoktól, ha pedig az elsőt, 
akkor arra, hogy milyen összefüggéseket tételezhetünk általában az irodalom-
olvasás és a (novella)ciklus kérdése között. 

Ezek alapján azonban az, hogy Ingram „saját, egy speciális esztétikai séma fel-
tárására törekvő megközelítésébe nem illik bele"42 az a szövegcsoport, melynek 
sorrendjét és számát nem rendezte el szerző, elnagyoltnak tűnik. Azért, mert mi-

3 7 I ng ram mindkettőben a „story cycle" kifejezést használja a meghatározandóra , a kettő közötti kü-
lönbséget abban látja, hogy míg az első inkluzív („inclusive"), a második exkluzív („exclusive") meg-
határozás. Ez utóbbit nevezi aztán általános meghatározásnak („general definition"). (INGRAM: 
Representative Short Story Cycles. 15.) 

3 8 HAJDÚ Péter: Csak egyet, de kétszer. 128. 
3 9 INGRAM: Representative Short Story Cycles. 15. 
4 0 INGRAM: i. in. 15. Ez persze azt is kérdésessé teszi, hogy helyes-e A „story cycle"-t az első meghatá-

rozásban elbeszélésnek fordítani akkor, ha az elbeszélés szót műfaj i értelemben használjuk. 
4 1 „[.. .] only those story-groups which have been given an order, a pat tern, by their author" . (INGRAM: 

i. m. 19.) Fontos azt belátni, hogy az „order", mivel Ingram szövegében jelentését a „pattern" szó 
magyarázza, nem (elsősorban) sorrendet je lent (bár je lenthet azt is), hanem azt az esztétikai min-
tát, mely a szövegtől n e m elválasztható. 

4 2 HAJDÚ Péter: Csak egyet, de kétszer. 129. 
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közben Ingram belátja, hogy a ciklust nem kell, hogy feltétlenül szerző rendezze 
el, nagyon is ősi jelenség, és felhívja a figyelmet arra is, hogy a 20. századi novella-
ciklus a korábbi ciklusok tapasztalatát hasznosítja,43 azt állítja, hogy a novellaciklus 
kérdése a műfaj dinamikája szempontjából 20. századi szövegekkel kapcsolatban 
másként merül fel.44 

Akárhogy is van, annyi bizonyosnak látszik, hogy a szöveg létrehozása az ingrami 
definíció értelmében sem zárul le a szöveg szerzői elrendezésével, amennyiben 
feltételezi azt, hogy az olvasó ezt a mintát (és az egyes részeket az egész mintája 
felől) másként érti meg. Éppen ezért találom szerencsésebbnek a „pattern" szót 
mintaként (és nem sémaként) fordítani és megérteni abban az értelemben, aho-
gyan annak alkalmazhatóságát a magyar nyelvben Szegedy-Maszák Mihály a „figure" 
szó fordításaként már próbára tette, ahol a „»minta« nem határozható meg egy-
értelműen, mert voltaképp magával a »szőnyeggel« azonos". Vagyis a szöveg je-
lentése nem eleve adott, az olvasó azt „a szöveg világába belemélyedve"45 hozza 
létre. így az olvasás valóban értelmezés, és nem előre meghatározott jelentéstar-
talmak felfejtése lesz. Az egymásra vonatkozó szövegrészek olvasói tapasztalatként 
értett belső kohéziójának mértéke persze viszonylagos, de a nem inherens szöveg-
részek (így az egyes elbeszélésektől független keret) nem biztosíthatják az efféle 
összetartozást, ilyen értelemben tehát a Boccaccio-féle ciklust valóban előtörté-
netként kellene számba venni.46 

4 3 „Twentieth-century short story cycles, though composed by a single author, pattern themselves on 
the story cycles of the past." (Forrest L. INGRAM: Representative Short Story Cycles. 17.) 

4 4 „The dynamics of the twentieth-century short story cycle require a modification of our initial defi-
nition of story cycles." (INGRAM: i. m. 19.) (A századot valószínűleg érdemes itt az angolszász perio-
dizációra jellemző nagyvonalúsággal kezelni, mely az i rodalomtörténet i korszakokat sokáig sze-
mélyhez vagy évszámhoz köti, így a „20. századi" valószínűleg a moderni tás alakulástörténetének 
relációjában lesz ér te lmezhető. Dunn és Morris például a műfa j kezdeteit a 19. századra teszi.) 

Az egyes hozzászólások a magyar recepciót tekintve szintén jelzik a kérdés összetett voltát. 
Péczely Dóra például a Dekameron regény volta mellett érvel (PÉCZELY Dóra: „E.S.TI. - K.érdés." In 
Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. Szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Anonymus, 
Budapest, 1998. 179-180.). (A magyar irodalom tekintetében) T Szabó Levente szerint a „novella-
ciklus mint poétikai fo rma" létezik ugyan Mikszáth előtt is, de „nem így létezik", „Mikszáthnál be-
leíródik egy olyan paradigmába" , mely a novellaciklust „a nagyepika és a kisprózai fo rmák között 
helyét kereső, dilemmázó és mindkét irányt problémákkal terhessé tevő entitásnak mutatja." (T SZABÓ 
Levente: Mikszáth, a kételkedő modern. Történelmi és társadalmi reprezentációk Mikszáth Kálmán próza-
poétikájában. LHarmat tan , Magyar Irodalomtörténet i Társaság, Budapest , 2007. 13. - Kiemelés az 
eredetiben.), míg Bezeczky Gábor szerint (mint láthattuk) az elbeszélésciklus nagyon is ősi műfaj. 
Gintli Tibor, felelevenítve Bodnár György anekdota-koncepcióját , úgy véli, hogy ,,[a]z anekdotikus 
elbeszélésmód tehát ebben a kulturális szituációban újszerű jelentésekkel telítődik, az egykor talán 
valóban kérdések nélküli műfa j a valóság prob lémában megragadhatóságá t hirdető narratívákkal 
szembeforduló poétikai önreflexió hordozójává válik". A modernségben a műfajok ilyen átértéke-
lése n e m szokatlan je lenség, Gintli Angyalosi Gergelyre hivatkozik a pikareszk narrat ívája kapcsán, 
mely az anekdotához hasonlóan „vált az egységes világmagyarázatot és centrált szubjektumot fel-
tételező narratíva megkérdójelezőjévé pusztán azzal, hogy ú j i rodalomtörténet i szituációban meg-
je lent ." (GINTLI Tibor: Anekdota és modernség. Tiszatáj 2009/1. 60.) Könnyen elképzelhető, hogy az 
elbeszélésciklus esetében is hasonló funkcióváltással számolhatunk. 

4 5 SZEGEUY-MASZÁK Mihály: Minta a szőnyegen. Budapest , 1995. 7., 144. 
4 6 Bár, mint láthattuk, van olyan értelmező is, aki A Dekameron regény volta mellett érvel. (PÉCZELI: i. m.) 
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Az is feltételezhető azonban, hogy a ciklus esetében alkalmazott/alkalmazható 
olvasási stratégiák nemigen különböznek bizonyos más szövegek (például egy 
modern regény) esetében alkalmazhatóktól/alkalmazandóktól, melyeknél például 
a folyamatos történetmondás lebontása ugyan fontos lehet, az egyes részek önál-
lóságot ugyanakkor (minden részre vonatkoztatva, elhatárolható módon) nem 
nyernek. Vagyis ezeknél a szövegeknél a nem önállósítható részek mindenkép-
pen indokolják azt, hogy a szerző szövegét mint kompozíciót elfogadjuk. Kérdés 
tehát, hogy az olyan szövegeknél, ahol a részek teljes önállóságot nyernek, indo-
kolhatja-e valami a kötethez és sorrendhez ragaszkodást akkor, ha, mint láthat-
tuk, a szövegtest bármely darabjának megértését módosíthatják a további részek, 
illetve az egész megértése. Ha a szöveg a struktúráját végső soron a befogadótól 
nyeri el,47 a sorrend kérdése legalábbis valóban másodlagosnak tűnhet, és így 
kérdésessé válik az is, miért kellene a darabszámhoz ragaszkodnunk, ha a ciklus-
hoz hozzáolvashatunk például olyan darabokat, melyek a ciklus összeállításakor 
készen voltak, de szerző a maga válogatásából kihagyta őket. 

Előzetesen annyi talán kijelenthető, hogy ha minden egyes rész módosítja az 
egész megértését, és az aztán az egyes részek értését is, akkor az újabb darabok 
beemelésével olvasóként eleve másnak a megértésére teszek kísérletet.48 Ami ta-
lán azért nem egészen megnyugtató válasz, mert ha a megértésem nem függet-
leníthető az előzetes ítéleteimtől, olvasottságomtól, stb., akkor abban, ahogyan a 
ciklust megértem, az előbb feltételezett szerzői válogatásból kimaradt szöveg is sze-
repet kaphat, ugyanakkor a ciklusban szereplő szövegeknek is bizonnyal lesznek 
olyan mozzanatai, vonatkozásai, amelyek az értelemképzésben nem vesznek részt. 
Ez viszont a fenti különbségtevést sem teszi indokolatlanná (műfaj és olvasási 
mód, szerzői és olvasói ciklus között). Legalábbis abban az értelemben, hogy jól-
lehet így kötelezőnek látszik számot adni arról, bogy mit tekintek (aktuálisan, 
például elemzés céljából) a ciklus részének, arról azonban semmi sem biztosít, 
hogy olvasóként a szerző ajánlásának kiemelt jelentőséget kellene tulajdoníta-
nom. Feltehető ugyanakkor, hogy vannak olyan ciklusok, amelyeknél a sorrend a 
kompozíció részének tekinthető (akkor is, ha a regénnyel szemben nem kell szá-
molnunk nem önállósítható részekkel, hiszen a részek eleve önállóak), és vannak 
olyanok, ahol ez esetlegesnek látszik. Efelől pedig legtöbbször az olvasónak kell 
döntenie, egyes esetekben még akkor is, ha valamely (például kronológiai) sor-
rend felállítása vagy követése abszolút logikusnak tűnik. 

Valószínűleg az ehhez hasonló dilemmák is felelhetnek az olyan nyitva mara-
dó kérdésekért, mint például az, hogy Hajdú Péter magának az elbeszélésciklus-
nak az összeállítását, a korábban idézett meghatározás szerint, egészében az olvasó 

4 7 Ingramnál : „reader's progressive deve lopment of meaning". 
4 8 A hermeneutikai kör leírásánál használt terminológia szóhoz jutása itt ugyan a tárgyalt szövegtí-

pus szerkezeti sajátosságaiból fakad, a kérdés azonban az értés/megértés problémájá t általában is 
exponálja, talán így válik indokolttá Bezeczky Gábor állítása, mely szerint a hagyományos regény, 
d e akár egyetlen elbeszélés is felfogható elbeszélésciklusként, és Hajdú Péter azon belátása, mely 
szerint az „első Ingrami definíció" „általában írja le az irodalomolvasást". 
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kompetenciájába utalja, vagyis tulajdonképpen a szerző és a szöveg tekintélyét az 
olvasó tekintélyével helyettesíti, miközben „megalapozatlan" és „indokolatlan ön-
korlátozásnak tartja"49 nemcsak a kötethez (így a darabszámhoz, sorrendhez) vagy 
akár az életműhöz való ragaszkodást, de azt is, ha az elemző (olvasó) az elemzendő 
szövegkorpuszt előzetesen lehatárolja (vagyis létrehozza a maga ciklusát), valószí-
nűleg attól való félelmében, hogy az újólag felbukkanó elem esetleg érvénytele-
nítené a megállapításait.50 Hajdú ezt nyilván nem ítélkező szándékkal mondja, 
hiszen magát is azok közé sorolja, akik a maguk ciklusait inkább csak egy-egy 
szerző életművén belül válogatnák össze.51 

A kérdés tehát inkább az, hogy miért kellene önkorlátozónak tekinteni azt az 
elemzőt, aki szeretné az elemzendő szövegkorpuszt meghatározni (egyébként 
sokkal valószínűbb, hogy azért, mert az (irodalom)tudományi diskurzusban sem 
haszontalan explicitté tenni, hogy mit tekintünk elemzendőnek, méghozzá épp 
a diskurzus érdekében). Vagy ha annak tekintjük, akkor egyáltalán mi lehet ciklus, 
ha a gondolatmenet értelmében a lehatárolás veszélye miatt, mely ellentmonda-
ni látszik annak a tapasztalatnak, hogy „a ciklusokat elvileg nehéz zártaknak 
tekinteni",52 mindig csak valamely más ciklus részének tekinthetem a szövegeket. 
Az persze kérdés, hogy a ciklusokat nem inkább jelentésintenciók tekintetében 
kellene-e alapvetően nyíltnak tekinteni. A magyar és az angolszász recepció dialó-
gusából legalábbis arra következtethetünk, hogy éppen a diskurzus érdekében 
válhat szükségessé az a „korlátozás",53 mely annak feltétele, hogy az „első" ingrami 
definíciót (mely általában írja le az irodalomolvasást és a ciklusképzés sajátságait) 
és az utolsóként olvashatót ne úgy értsük meg, mint amelyek ugyanazt határoz-
zák meg. 

* 

Krúdy Gyula Budapest vőlegénye címmel megjelent könyvét Krúdy Zsuzsa szerkesz-
tette kötetbe. Arról, hogy Krúdy Gyula hogyan kívánta kötetbe szerkeszteni a Pod-
maniczkyhez kapcsolódó szövegeket, tudomásom szerint a Krúdy-ftlológiának 
nincsen adata. A kötetben olvasható változatban az elbeszélések nagyobb részét 
a kronológia szervezi sorrendbe, a kötet azonban több olyan novellát is tartalmaz, 
mely más sorrendben is elhelyezhető volna, vagyis a szöveg többféle szerkezetben 
is aktualizálható. Mivel azonban ennek lehetőségét maga a szöveg rejti magában, 
az is kérdés lehet, miért kellene - (más, hasonló szövegeknél, ciklusoknál) a szer-
ző ajánlását (ha van ilyen) elfogadni, előnyben részesíteni. Az olyan szövegek ol-
vasásakor, ahol a szerző ajánlotta sorrend rendelkezésre áll (és így adott a darab-

4 9 I. m. 129., 137. 
50 Vö. i. ra. 151. 
5 1 I. m. 138. Hogy miért , azt nem indokolja, de egy korábbi szöveghelyen a szerző-koncepció kapcsán 

azt a (retorikai?) kérdést teszi fel, hogy vajon „nem tekinthető-e a szerző neve olyan paratextuális 
markernek, amely a szövegek összekapcsolhatóságának nagyobb potenciáljára utal? A kulturális 
beágyazottság azonosságát mindenképpen garantálni látszik." (HAJDÚ Péter: Csak egyet, de kétszer. 130.) 

52 I. m. 148. 
53 I. m. 127-128. 
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szám), elvben két válasz lehetséges: vagy elfogadom azt, vagy nem. Láthattuk, 
hogy az angolszász recepcióban a szerző elrendezte ciklus kap szinte kizárólagos 
szerepet, míg Hajdú Péter a szerző kérdését vizsgálva arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a „posztstrukturalista megközelítések tagadják ugyan az egyes mii immanens 
értelmezésének lehetőségét, de ettől még nem kívánják a szerző koncepcióját új 
életre kelteni".54 A strukturalizmus előtt érvényes módon bizonnyal nem. 

A szerző nevéről értekező Foucault szerint a „szerzői név nem egyszerűen egy 
diszkurzus eleme (ami lehet alany vagy bővítmény, amit névmás bármikor helyet-
tesíthet stb.). Jelenléte klasszifikációs funkciót lát el".55 Majd a szerző-funkciót 
vizsgálva hozzáteszi, hogy „az, amit az egyénben »szerzőként« különítünk el (vagy 
ami szerzővé tesz egy egyént), nem egyéb, mint többé-kevésbé pszichologizáló 
koncepciója mindannak, amit mi magunk művelünk a szöveggel: vagyis az össze-
hasonlításoknak, a kiválasztott jellemző jegyeknek, megállapított folytonosságok-
nak és kizárásoknak".56 Foucault a szerzőt olyan funkcionális princípiumként írja 
le, amely „az értelem túlburjánzásába [...] viszi bele a takarékosság elvét", amely 
„megbéklyózza a fikció szabad áramlását". A szerző elvét egyáltalán nem látja 
szükségszerűnek, ma még azonban, másik korlátozó rendszer híján, az kötelező-
nek tűnik.57 

A Francia Filozófiai Társaság előtt folyt vitában persze az írás kapcsán nem vélet-
lenül merül fel Derrida neve. Foucault-t az egyik hozzászóló egy olyan csoportba 
sorolja be, melynek a „szubjektum tagadása [...] központi ideája",58 mely csoport-
ban Lévi-Strauss, Roland Barthes, Althusser mellett előkelő helyet foglal el Derrida. 
Foucault ugyanakkor meglepődik, amikor szembesítik azzal a nézetével, mely sze-
rint „szerző nem létezik".59 Korábban a szerző-funkciót a szubjektum-funkció lehet-
séges konkretizálásai egyikének nevezi, mely kapcsán mindazokat a feltételeket 
tartja fontosnak megvizsgálni, „amelyek lehetővé teszik, hogy egy egyén betöltse 
a szubjektum funkcióját. Abszolút szubjektum nem létezik".60 

5 4 „Sőt. A szerzőt emlege tn i m a n a p s á g kissé gyanús d o l o g , m in tha nem sikerült volna l e számoln i egy 
illúzióval." I. m. 130. 

5 5 Foucault magya ráza t a szerint „az ilyen név lehetővé teszi bizonyos s zámú szövegek csopor tos í tásá t , 
elhatárolását , közülük egyesek kizárását , s e szövegek másokkal való szembeáll í tását . A szerzői név 
a szövegek közöt t is kapcsolatot létesít: sem Hermész , s e m Hippokratész n e m létezett a b b a n az érte-
lemben, a h o g y a n ezt Balzacról e lmondha t j uk : az a tény azonban, hogy többfé le szöveget u g y a n a z o n 
névhez k ö t ü n k , azt jelzi, hogy közö t tük az e g y n e m ű s é g , a leszármazás, a hitelesítés, a kö lcsönös 
magyarázat vagy a közös fe lhasználás viszonylatát á l lap í to t tuk meg. Végül , a szerző neve a diskurzus 
l é t ezésmódjának is je l lemzésére szolgál: az a d iskurzus , amely egy a szerző nevét viseli, a m e l y r ő l el-
mondhat juk , hogy »ez és ez írta«, »ez a valaki a szerzője«, n e m csupán közönséges és közömbös, elszál-
ló, e l fe le j the tő szavakból áll - o lyan beszéd ez, a m e l y e t egy adot t k u l t ú r á b a n megha tá rozo t t befo-
gadási m ó d , megha tá rozo t t s tá tus illet meg." Michel FOUCAULT: Mi a szerző. Fordította ERŐS Ferenc, 
KICSÁK Lórán t . In M. F.: Nyelv a végtelenbez.2 Szerk. SUTYÁKTibor. Latin Betűk, Debrecen, 2000 . 126. 

5 6 FOUCAULT: I . m . 1 2 9 . 
5 7 I. m., kü lönösen a 137-138. o lda lon található szövegváltozat. Vö. BEZECZKY Gábor: Az elbeszélésciklus 

poétikája. 192. 
5 8 FOUCAULT: I. M . 1 3 9 . 
5 9 „Továbbá n e m áll í tottam, hogy a szerző nem létezik: meglepetéssel lá tom, hogy az e lőadásom félre-

értést okozot t ." FOUCAULT: i. in. 142. 
6 0 I . M . 1 4 3 . 
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A szerző kérdését vizsgálva (az eltérő kontextus ellenére61) ezért (is) érdekes az, 
ahogyan a Heidegger Nietzsche-könyvét olvasó Derrida Heideggert azért kriti-
zálja, mert szerinte „a nietzschei gondolkodás alapvetően egységes", amely „egy-
ség a nyugati metafizika egységéből ered". Ugyanakkor Heidegger „Nietzsche 
értelmezésének egysége, a nyugati metafizika egysége, amelyre ez az értelmezés 
vonatkozik és a heideggeri gondolatösvény egysége itt elválaszthatatlanok".62 

Majd eg)1 szorosabb Heidegger-olvasás során addig a megállapításig jut , mely 
szerint „a gondolkodó neve [...] [őt] gondolkodásaként határozza meg. Minden 
ezt fogja megerősíteni attól a pillanattól fogva, hogy a tulajdonnevet nem egy 
egyén nevének vagy aláírásának, hanem valamely gondolat nevének tekintjük, olyan 
gondolaténak, melynek egysége viszonzásképpen értelmet és vonatkozási pontot 
ad a tulajdonnévnek. »Nietzsche« nem más, mint e gondolkodás neve". Ezért azt, 
,,[h]ogy Nietzsche kicsoda, s neve mit mond, azt kizárólag gondolkodásából tudhat-
juk meg".63 Heideggert épp azért kritizálja, mert szerinte kérdéses, hogy „vajon 
joggal mondhatjuk-e azt, amit Heidegger oly határozottan állít, hogy ez a gon-
dolkodás egyetlen - hogy Nietzschének csupán egyetlen neve van?"64 Ha azon-
ban ez így van, akkor mi biztosít arról, hogy továbbra is ugyanarról a névről, 
Nietzschééről van szó a nevével jelölt diskurzusban? Leginkább talán az, hogy a 
diskurzus ugyanazon szövegek, és így az ugyanazon szerzői névvel ellátott szöve-
gek körül szerveződik, melyekből megtudhatjuk, „»ki volt Nietzsche«",65 vagy épp 
azt (Derrida értelmezésében), hogy kik voltak Nietzschék. Vagyis tulajdonképpen 
a szövegek köré szerveződő diskurzus az, amely a szerzőt meghatározza. 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a „kategórián belüli csoportok megcímké-
zésé"-hez nem kell a „műfajokat mintegy ideaként létező entitásoknak"66 tekin-
teni. A magam részéről Bezeczky Gáborral értek egyet abban, hogy azt, amit ő 
összetett regénynek, illetve elbeszélésciklusnak nevez, érdemes külön számba ven-
ni67 - annak tudatában persze, hog)' alkalomadtán „nem lehet minden kétséget 
kizáróan eldönteni, hogy egy-egy műnek melyik kategóriába kellene kerülnie".68 

Mivel azonban ez a műfajok dinamikája okán (legalábbis a romantika óta bizonyo-
san) kevés mű esetében problémátlan, azt mondhatjuk, hogy valamely aktuális ol-

6 1 A két vita kontextusa eltérő: Foucault-n m é g a szerző és a szubjektum létét kérték számon, Derrida 
írásának háttere pedig inkább a Gadamerrel folytatott vita. A szerző kérdésének magyarországi re-
cepciójában azonban már mindké t szöveg megszólalt , ezért itt a szerzőt létrehozó diskurzus kérdé-
sével kapcsolatban a tágabb kontextustól e l tekinthetünk. (Vö. GÁCS Anna: Miért nem elég nekünk a 
könyv. A szerző az értelmezésben, szerzőség-koncepciók a kortárs magyar irodalomban. Kijárat, Budapest, 
2002. 43-44. , 54-55. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Intertextualitás: létmód és/vagy fiinkció? I rodalomtör ténet 
1 9 9 5 / 4 . 5 1 5 . 

6 2 Jacques DERRIDA: Két kérdés aláírásokat értelmezve (Nietzsche/Heidegger). Literatura 1995/4. 323. 
6 3 I. m. 325-326. 
6 4 I. m. 331. 
6 5 I. m. 327. 
66 HAJDÚ Péter: Csak egyet, de kétszer. 125-126. 
6 7 BEZECZKY Gábor: Az elbeszélésciklus poétikája. 193. 
6 8 I. m. 1 9 3 . 
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vasás (például a Szindbád ifjúsága esetében) mindenképpen dönthet a hovatartozás 
felől, amely nem egy végleges besorolás, sokkal inkább egy értelmezői stratégia 
felőli döntés. Persze egy ilyen szöveg esetében (is) bármely döntés korlátozást je-
lent, ez azonban jelen kérdésünk felől nézve azért látszatprobléma, mert az összes 
jelentésintenció (szerencsére) elvben föltárhatatlan. 

Ugyanakkor Bezeczky Gábor szerint „az összetett regény lehet köztes műfaj -
de nem a regény és az egymáshoz nem kapcsolódó elbeszélések gyűjteménye között, 
hanem a regény és az elbeszélésciklus között. [...] az összetett regény értékeit 
nem a regénnyel fennálló rokonságára, hanem az elbeszélésciklusra lehet alapoz-
ni".69 Akkor pedig logikusnak látszana azt az elnevezésben is érvényesíteni. A ma-
gam részérói az összetett regény helyett a korábban mondottak alapján is javasolnám 
a novellaciklus (szerzői ciklus) kifejezés további alkalmazását az olyan szövegekre, 
melyeknél a darabszám és a sorrend kötött (a szerzői elrendezés alapján), és azokat 
a ciklusokat nevezném elbeszélésciklusnak (olvasói ciklus),70 amelyekben ezek 
meghatározatlanok, vagyis a szerző „fikciót korlátozó szerepe" kevéssé érvényesül. 

Egy Krúdy Szindbád-ciklusaival foglalkozó dolgozatban elfogadtam a korábbi 
kutatások konklúzióját, mely szerint a ciklus(ok)ba rendeződő Szindbád-írásokban 
egy új regénytípus körvonalazódik.71 Dolgozatom elején egyrészről jelzem, hogy, 
szemben Kozocsa szerkesztői munkájával, következtetéseim a Krúdy által ciklus-
ba rendezett kötetekre vonatkoznak,72 és javaslatot teszek azon önállóan közölt, 

6 9 BEZECZKY Gábor: A regényszerúség és az elbeszélésciklus. 59-60. 
7 0 Kevéssé valószínű, hogy az elbeszélésciklus szóban az elbeszélés a novella szinonimája volna, hiszen 

ez esetben nemigen állhatna elő olyan helyzet, „egyetlenegy elbeszélést is kénytelenek [legyünk] el-
beszélésciklusnak tekinteni". (BEZECZKY Gábor: Az elbeszélésciklus poétikája. 198.) Korábban láthattuk, 
hogy Hajdú Péter Ingram-fordítása ugyanezt a problémát veti tel. Talán arról a problémáról (is) le-
het szó, amelyet Gene t te (a formalisták korábbi kettős felosztását továbbgondolva) reflektál Az elbe-
szélő diszkurzus című szövegében, mely szerint az elbeszélés lehet „eseményt vagy eseménysort közlő 
szóbeli vagy írott beszéd", „a diszkurzus tárgyát képező valós vagy fiktív események egymásutánja", 
egy harmadik ér te lemben ped ig je len the t i a szó „a történet elbeszélésének, narrációjának aktusát". 
Ha sejtésem helyes, akkor talán az elbeszélés szó itt az elbeszéltség (epikai) mozzanatát jelölheti. 
(Gérard GENETTE: AZ elbeszélő diszkurzus. In Az irodalom elméletei. Szerk. THOMKA Beáta. Je lenkor-JPTE, 
Pécs, 1996.1. 61-99.) Bezeczky Gábor egyes korábbi Krúdy-értelmezései bizonyítják, találhatunk olyan 
történeteket, amelyeken belül az elbeszélés e lmond eg)' tör ténete t , és ugyanakkor annak tagadását 
is. Ilyen esetekben valóban indokoltnak tűnhet , hogy az egymást ily módon dinamizáló mintákból 
építkező szöveg felvetette dilemmákat az elbeszélésciklusokéhoz hasonlónak tekintsük, jóllehet, mint 
láthattuk, műfaj iként a probléma egészében önálló írásokból építkező szövegek kapcsán merül fel. 
A magyar i rodalomtudományi diskurzusban ma egyáltalán n e m számít szokatlannak, ha egy vers-
értelmezésben az értelmező arra a következtetésre jut , bogy a vers tropológiai mozgása következté-
ben a versbeli beszélő a saját kijelentéseitől eltávolodik, azokkal ellentétbe kerül. Kétségtelen azonban, 
hogy prózai szövegek esetén az ilyen irányú kutatások egyelőre csak jóval kisebb hangsúlyt kaptak, 
talán éppen azért, mer t a narratológiai vizsgálódások csak ri tkán kapcsolódnak össze a metafora-
kutatással. 

7 1 FINTA Gábor: A lét vándora. Kríuly Szindbádjáról (1998). Irodalomtörténeti Közlemények 2000/3-4. 411. 
7 2 „Arra, hogy a ciklusok felépítésén mennyiben változtatott Kozocsa Sándor szerkesztői munkája, 

nem áll m ó d o m b a n kitérni; dolgozatom írása közben igyekeztem a Krúdy által elképzelt Szindbád-
korpuszt szem előtt tartani." (FINTA Gábor: i. m. 405.) Nyilván szerencsésebb letl volna a „Krúdy 
által kötetbe rendezet t ciklusok" vagy valamely ehhez hasonló kifejezés, a maga kontextusában 
azonban, úgy gondolom, komoly hermeneut ikai erőfeszítések á rán lehet csak az „elképzelt" szót 
úgy értelmezni, hogy a tanulmány „ezzel a parapszichológia kutatási területére téved". (HAJDÚ Péter: 
Csak egyet, de kétszer. 151.) 
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Krúdy szerkesztette kötetben soha meg nem jelent szövegek (önálló) ciklusként 
való olvasására, ahol a lehetséges összetartozást a publikálás módja jelzi (mint 
például az. Alomképek vagy az 1931-1933 között közölt novellák esetében). Más-
részről azonban, mivel a dolgozat szerint az egyes ciklusok „összeolvashatok" (az el-
beszélt „jelen a (szöveg) múlt(já)ból építkezik"),73 teoretikusan nem tesz különb-
séget novellaciklus és elbeszélésciklus (szerzői és olvasói ciklus) között. 

A Purgatórium című regény kapcsán a következő megállapításokat teszem: a „Pur-
gatórium regény ugyan, de az egyes darabok novellaként is megállják a helyüket. 
A korábbi novellaciklusok után, melyek a regény felé mutatnak, eg)' olyan regényt 
olvasunk, mely alkalmasint a múlt század eszményítő regényeinél jóval feszítet-
tebb egységet mutató novellaciklus. (A ciklusok regényi olvasatához viszonyítva 
részben tehát korlátozottabb érvényű is, amennyiben a Purgatórium mégiscsak 
történetet mesél el; a szerkezetben is megjelenő metaforizáltság - pl. a veres dok-
tor és a pap egymásra vonatkoztatása - ellenére felismerhető egy, az epikai világ 
érvényességét határoló jelentésintenció.)"74 Vagyis a Purgatórium önállóan is olvas-
ható fejezetei között meglevő metonimikus kapcsolódások következtében valóban 
inkább az „egészként értett szöveg" és nem annyira „a részek integritását hangsú-
lyozhatjuk]".75 Épp ezért úgy gondolom, hogy az összetett regény valóban „köz-
tes műfaj", valóban „a regény és az elbeszélésciklus között" lehetne elgondolni, 
azonban inkább olyan szövegek tapasztalata felől válhatna a magyar irodalmi dis-
kurzusba visszaolvashatóvá, mint Krúdy Purgatóriuma. 

7 3 FINTA: i . m . 4 1 3 
7 4 I . M . 4 1 4 . 
7 5 Ami persze Dunnái és Morrisnál sem jelentet t feltétlen egyféle, minden elemében integratív olvas-

hatóságot. („A more crucial factor is brought into play when one examines a work closely to deter-
mine whether and how its composite parts are interrelated. [...] T h e issue here is one of degree. 
How m u c h is enough? How much is too little? How closely woven mus t this textual c lo th be?" 
M . D U N N - A . MORRIS: The Composite Novel. 1 3 . ) 



Szemle 

Rónay László 

KIÚTKERESÉS A REMÉNYTELENSÉGBŐL 

- Márai Sándor: A teljes napló. 1949. Helikon, [2008.] 471 lap. 
Sorozatszerkesztő: Mészáros Tibor -

Mielőtt az eszmékben kivételesen gazdag, a korhangulatot remekül jellemző, az 
olasz hétköznapokat érzékeny beleéléssel ábrázoló feljegyzések részletes méltatá-
sába kezdenénk, szembe kell néznünk egy nem lényegtelen kérdéssel, azzal, va-
jon felhatalmaz-e bennünket az író, hogy ebben a formában szembesüljünk ak-
kori életével és gondolataival. Ha ragaszkodunk az ultima manus elvéhez, akkor 
semmiképpen. Az általa átnézett, eredeti terjedelménél sokkal rövidebb változat 
második kiadása 1968-ban jelent meg a washingtoni Occidental Press gondozá-
sában. Am azt nem tudjuk teljes biztonsággal, vajon a rövidítéseket nem kénysze-
rűségből, a kiadó kívánságára eszközölte-e az író. Nagyon valószínű, hogy így tör-
tént. Ebben az esetben az az első kérdés, mit vélt megőrzésre érdemesnek a teljes 
naplóból. Mindenek előtt nápolyi környezetének néhány leírását, aztán egy-két 
fontosabb olvasmányát, a múzeumokban látottakat, Benedetto Crocénél tett láto-
gatását, néhány rövidre vágott, aforisztikus megjegyzését a világról és gondolatai-
ról, jellemző eseményeket, párbeszédeket örökbe fogadott fiával, Jánossal, létérzé-
sét, amely a teljes változat egyik mozgatója; politikáról alig ejt néhány szót, aminek 
nyilván az az egyik magyarázata, hogy a teljes változat jóslatai közül alig néhány 
teljesedett be. Ha valóban neki magának kellett ilyen mértékben megrövidítenie 
teljes naplójának 1949-es részét, önkínzó feladat lehetett, s ugyanakkor szemlé-
letérejellemző. Elhagyta az úri Magyarországra tett kritikai észrevételeit, a napló-
írásnak akkori életében betöltött szerepéről való eszmélkedéseit, a magyar nyelvhez 
való hűségének vallomásait, súlyos, olykor kétségbeejtő anyagi helyzetük jellem-
zését, és sok egyéb eseményt. Végelemzésben azt mondhatjuk: a teljes 1949-es 
napló olyan önálló műnek tekinthető, amelyet nagyon is érdemes végigolvasni, 
s a benne írtakkal kritikusan és egyet értve szembesülni. Már csak azért is, mert 
az elesettségét, nyomorúságát panaszoló Márai, aki keserűen nyugtázta, hogy a 
magyar irodalom iránt megszűnt az érdeklődés a nyugati világban, napjainkban 
ott a legnépszerűbb, legkeresettebb írók egyike. 

Érdekes észrevételeket tesz a naplóírásról. Ezek azért is izgalmasak, tanulságosak, 
mert életművének fontos, alighanem maradandó darabjai éppen naplói, amelyek 
éppúgy megtermékenyítik utókorát, mint az Egy polgár vallomásai. Kezdetben 
mintha némi szkepszissel értékelte volna naplóíró tevékenységét. „Ezt a naplót ke-
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ményebbre kell fognom - írta az év elején - , mert mindent elszív, magába ránt - évek óta 
ez az egyetlen menekülés, s néha már gyanítom, hogy nemcsak a világ elől menekülök eb-
be a naplóba, hanem a munka elől is." Mintha a naplójegyzetekben felvetett ötlete-
ket a tökéletesebb fázis, a megvalósítás előzményének tekintette volna. Előbb úgy 
gondolta, hogy a naplójegyzetek azt bizonyítják életében és semmi sem változott 
1943 óta, amikor rátalált erre a műfajra, persze ez amolyan „márais" fordulat, 
írásának jelentősége kétségei között sem csökkent, hiszen azzal is számot vetett, 
hogy esetleg épp a napló lesz a maradandó, s a rendszeres beszámolók fogják ke-
retbe életművét, s közöttük találhatja meg az önszemléletnek azt a magányát, 
amelyre mindig vágyott, s amelyhez szinte önző módon ragaszkodott. Meggyő-
ződése szerint a magyar író eleve magányra van kiszemelve, mert történelmünk 
úgy alakult, hogy nem lehettek szalonok, amelyek oly sokat jelentettek például a 
francia írók számára. Ebből a meggyőződéséből teremtette meg magánya míto-
szát, amelyet olykor a másik ember iránt tanúsított közömbösségként, érzéketlen-
ségként értékelhettünk. Jellemző, hogy családtagjai betegségeit úgy élte meg, 
mint írása akadályát, személye elleni támadást. 

A mítosznak a második világháború utáni években reális alapja volt. Magyar-
ország a vesztesek közé tartozott, rém- és valós történetek keringtek a zsidókkal 
szemben elkövetett embertelenségekről, s a nyugat-európai demokráciákban el-
képedve figyelték azokat a döbbenetes intézkedéseket és hazugságokat, amelyeket 
idehaza „szocialista átalakulás" címmel, erőszakkal, megfélemlítéssel fogadtattak 
el az ország lakosságával. Márai hiába küldte könyveit, cikkeit különböző kiadók-
nak, lapoknak, több-kevesebb udvariassággal visszautasították, így anyagilag is mind 
rosszabb helyzetbe kényszerült. A teljes napló szorongató hűséggel számol be a 
család fokozatos elszegényedéséről, Márai külföldi kiadóinak csalásairól. Elsősor-
ban anyagi helyzetük folytonos romlása miatt foglalkozott egyre többet a kivándor-
lás gondolatával, bár ezer szállal kötődött Nápolyhoz, s a tenger végtelenséget 
sugalló látványához. Szegénységét nagy lelki erővel, eltökéltséggel élte meg. „Egy 
esztendő múlt el, és 'nem történt semmi'. Színre-szemre ez így igaz. Az egyik bundát épp a 
minap adtuk el, hogy a következő hetekben élni tudjunk, s a másikat szeretnők jövő héten 
eladni, ha lehet..." S egy hasonló vallomása: „A feladat ennyi: itt maradni Európában, 
írónak maradni, és itt vagy innen megkeresni azt a havi 130 dollárt, ami mostani életünk-
höz kell. Ez rettenetes nehéz. De ez 'a' feladat, nem szabad kitérni előle, s csak akkor lehet 
feladni, ha valamilyen okból végképp lehetetlen. A másik lehetőség: kivándorolni az Egye-
sült Államokba, ahol valamilyen fizikai vagy szellemi napszámossággal meg lehet keresni 
havi 200 dollárt, [...] s aztán van a 'nagy esély', hogy valamelyik írásomnak visszhangja 
van..." 

A „feladat" - Márai egyik kedves fogalma, melyet folyvást önmagára vonatkoz-
tatott - azért is nehéznek mutatkozott, mert a néhány évvel korábbi nagy sikerei 
után józanul számot kellett vetnie azzal, hogy végig kell szenvednie a „dekom-
pozíciós folyamatot": „a hazátlanság, a mindenből kikopás, a semmivé és senkivé 
levés" állomásait, s noha újra meg újra arra intette magát, hogy nem szabad 
gyöngének lennie, egyre szilárdabb lett az a meggyőződése, hogy Nápoly nem 
utolsó állomása életének: „Valami elmozdult bennem. Nem vágyom el innen, de néhány 
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napja nem érzem lehetetlennek, hogy nem nagyon hosszú idő múltán elmegyünk innen 
Amerikába. Mi lesz ott? Hát Amerika lesz." És önvigasztalásaképp így magyarázta egy-
re világosabban formálódó tervét: „Ez mind csak arra való, hogy egyszer hazajusson 
az ember, nem mintha különösebben vágynék haza; de bizonyos, hogy minden igazi utazás 
értelme a hazajutás, s az ember megkezdi a hazatérést abban a pillanatban, amikor útra kel." 

Otthona maradt a magyar nyelv, amelynek szépségét kifejező erejét kiváltképp 
akkor csodálta, amikor sikerült megszereznie és rendszeresen olvasta Arany János 
műveit. Az otthonról érkező hírek hallatán a „tehetetlenség süket és hűdött üres-
sége" jellemezte gondolkodását, „csak a magyar nyelv, a magyar irodalom az, amelyen 
át megosztom még ezt a sorsot". A kommunizmus honi térhódítását közjátéknak vél-
te, utána hite szerint csak a magyar nyelv és a katakombákba rejtőzött magyar 
irodalom marad meg reménynek. Újra és újra felvetette magának, lehet-e szakí-
tani a hazával? A politikájával igen, a nyelvi kötést azonban lehetetlen elmetszeni. 
Az rosszabb, mint az öngyilkosság. „Mit lehet?" - kérdezte, és így válaszolt: „Ma-
gyarul írni, élni az idegenben is, bűnbánatot tartani." 

Nemcsak a hazai viszonyokat szemlélte egyre kritikusabban. A kint élő szórvány 
magyarságról is azt írta: „elrothad". „Csak a magyar irodalmat lehetne megmenteni a 

jövő számára, ha megalakulna külföldön egy magyar könyvkiadó. Másfél millió magyar él 
a világban, s ezek legalább úgy el tudják tartani érdeklődésükkel a magyar irodalmat, 
ahogy valamikor eltartotta a magyar olvasóközönség." Magányában a magyar nyelvet 
és a magyarul való írást az „emberivel" azonosította. „Csak a magyar nyelvvel va-
gyok szolidáris - írta - , halálig azokhoz, akik ezt a nyelvet beszélik, csak türelmes lehetek." 
A „lelkekben élő" Magyarországot akarta szolgálni, s ez a Magyarország meggyőző-
dése szerint csak az irodalomban és a nyelvben él. Ebben az egyre többször kifej-
tett véleményében ugyancsak megfigyelhető mítoszteremtő képessége. Lelkében 
felépített egy a valóságban nem létező, csak nyelvében és volt íróinak műveiben 
élő hazát, s ennek szolgálatára vállalkozott. Meggyőződése szerint az igazi író egy 
tradíció folytatója, melynek lényege a magatartás, az írósághoz való hűség, a te-
hetség szívós munkával történő kifejtése: „A nagy író, az igazi író mindig az egész 
irodalmat folytatja, a Védától napjainkig mindig folytat' valamit. A csak jó író mindig csak 
egy mondatot ír: annak lehetőségein belül mond valami időszerűt." Mihelyt az író kilép 
a hagyományból, már romlandó műveket alkot. Ezt a „hűtlenséget" vélte tetten 
érni Thomas Mann némelyik művében: „Olvasmány. Thomas Mann: Das Gesetz. Ezt 
a stílust is zötyögteti, szúri, csépeli az idő, ami megmarad, meglehetősen pelyvás, modoros." 

Ellenére voltak azok az írók, akikből hiányzott az a jellemvonás, amelyet ma-
gatartásnak nevezett. Ennek híján stílusukra hagyatkoztak, üresek, megvehetők 
lettek. Lesújtóan nyilatkozott Fejtő Ferencről, többször is Sőtér Istvánról, a magát 
kommunistának festő Gellért Oszkárról. Idézi egyik lelkendező verséből: „'...Egy 
kis Duna-ág is erre folyik. / A házban egykor egy nyilas lakott. / Idelátni Csepel kéményeit / 
S a Gellértben az emlékoszlopot.'Ez már tiszta szó, s eszembejut, amikor 1944 nyarán egy 
nyilas újságban a Gellértnél sokkal tehetségesebb - és ezért talán még jellemtelenebb - nyilas 
Erdélyi József egy versét olvastam, amelyben lelkendezik, hogy végre kiutaltak neki három-
szobás zsidó lakást: milyen mérhetetlen undort és felháborodást éreztem. A nagy témák, úgy 
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látszik, minden korszakban megihletik a költőket, s én már nem érzek felháborodást, sem 
utálatot, csak közönyt és szomorúságot." 

Mindig félelmetesen nagy olvasó volt, ez a szokása könyvtára pusztulása és ná-
polyi tartózkodása során is megmaradt. Még a borsos belépési díjakat is megfi-
zette, csakhogy olvashasson. Érdeklődésére szerteágazó volt, de megfigyelhető, 
hogy egy-egy kialakuló terve, vagy valamilyen élményének aktualizálási szándéka 
vezette olvasmányaiban. Olaszországba jutva nyúlt ismét Goethe Italienische Reise-
jéhez és Stendhal olasz útikönyvéhez. Goethét úgy tekintette, mint „csodálatos 
útmutatót", akitől azt is meg lehet tanulni, miként lehet kibékülni a világgal, ehhez 
azonban, alighanem saját sorsára utalva hozzátette: „irtózatos erő kell". Stendhal 
néhány hónapig elmélkedésre késztetője lett. Elsősorban azért, mert felismerte 
az olaszok lényegét, a szenvedélyt, nem a műemlékeket írta le, hanem az élet leg-
fontosabb emberi mozgatóit. Ebben saját rokonának érezhette, hiszen az ő hőseit 
is gyakran irányították szenvedélyek, bűnök és szerelmek, „...az emberekhez csodá-
latosan értett - így összegezte az úti jegyzetek olvasása közben szerzett benyomá-
sait - mint az órás, úgy vette kézbe az olaszt, franciát, angolt, nőt és férfit; belenézett és 
tudta, mi a hiba a szerkezetben. Ami nem érdekelte, az minden, ami az emberen túl van -
természet, Isten -, minden, ami Goethét érdekelhette." Mihelyt az író elveszíti az ember 
vagy a világ iránt való érdeklődését, s minden más hidegen hagyja, csak saját 
szobra foglalkoztatja, megszűnik számára az alkotás lehetősége. (Gorkijt hozta föl 
példának, aki a Szovjetunióba visszatérve a „nemzeti szentek" egyike lett.) 

Rendszeresen, vissza-visszatérve olvasta az Odüsszeiát. Erre ösztönözte a tenger 
látványa, ám egy helyütt arról ír, hogy megírná az eposz folytatását, amikor a 
monda szerint Ithaka urát saját fia öli meg. (Ez a műve, a Béke Ithakában 1992-
ben jelent meg, Londonban.) S amint utaltunk rá, szenvedélyesen forgatta Arany 
János köteteit, olykor éjszakákon is (nagyon rossz alvó volt), amelyek abban is se-
gítették, hogy ne csak megőrizze, de gazdagítsa is magyar tudását. 

Nyilván Olaszországban, az ókori kultúra emlékeivel szembesülve ismét kedves 
olvasmányai lettek a római klasszikusok, s a velük foglalkozó tudományos művek. 
Emilé Henriot „szép" Vergilius-tanulmányát olvasva arra a ma már elfogadott vé-
leményre bukkan, hogy a sokat vitatott IVecloga nem a Megváltó születésére utal, 
de - írja - Vergilius tudott valamit arról, mi készül a világban. Ez is kedvelt gon-
dolata volt: az író titokzatos tudással rendelkezik, amely képessé teszi az emberi 
természet és a jelenségek megértésére, s így akár ajövő eseményeiről is tudomást 
szerezhet. 

Részben olvasmányaiból (is) vonta le azt a következtetést, amely regényírásának 
egyik legfontosabb jellemzője volt és maradt. .Álmatlan éjszakáján az Egy polgár 
vallomásai harmadik kötetének írása közben {Föld, föld!... 1972) azon tűnődött, 
mit hagyjon ki a leírtakból. „A 'történést', az eseményeket kell kihagyni - benne van az 
minden korabeli magyar újság vaskötetében -, s a 'történelmet' kell az események helyett 
megírni. Még soha nem írtam ilyen türelmetlenül, ilyen különös sietséggel könyvet... Szá-
momra mindennél pontosabb ez a könyv, amelyet most írok. Végre, végre az igazat írni, 
húszesztendei makogás, mellébeszélés után! Ez mindent megér. De nem kicsi az ár, amit fi-
zettem értette. " 
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Ez a prózaírós attitűd nemcsak naplóformában írt műveire, hanem regényei-
re is érvényes. A nagy ár egyik felét a naplóíró fizette, akinek el kellett hagynia 
Magyarországot, meg kellett szakítania emberi kapcsolatokat, hogy teljes őszin-
teséggel írhasson a külső és belső történelemről, de fizetnie kellett a regényíró-
nak is, amikor lemondott a hősökkel történtek cselekményes leírásáról, s esszé-
szerűen jelenítette meg gondolkodásukat, a világgal kialakított kapcsolatukat. 

Az eszmei módszertani bíztatás is lehetőséget adott arra, hogy tisztázza írói 
terveit. Leginkább a San Gennaro vére foglalkoztatta. Nyomon követhetjük napló-
jában a regény tervezésének fázisait, a műfaj keresésétől („Meg kell találni a műfajt, 
amely nem monológ, nem is harmadik személy, valami, ami hasonlít az eposzra 
vagy a rendőri jelentésre. Például, ahogy egy centurio Szent Pálról írhatott jelen-
tést. Úgy, de másképp is.") a vércsoda átélésén át (a püspök meghívására közvet-
len közelről szemlélhette az eseményt, amely módot adott számára, hogy eltű-
nődjék a csodás vagy annak mondott események természetéről), az elképzelés 
letisztulásáig („A San Gennaro vérét most már tisztán látom. Négy rész, négy vál-
tott hang. Ki a szent, mi a csoda? Erre felel a négyhangú szólam."), elkezdeni 
azonban még nem merte. (Végül New Yorkban fejezte be, és saját kiadásában je-
lentette meg.) 

Az Egy polgár vallomásait hatalmas lendülettel, nagy kedvvel és reményekkel írta. 
Közben egy színművén is dolgozott, s bár csüggedten szemlélte jelenét, új és új 
tervek vetődtek föl benne. Befejezte a Harminc ezüstpénzt is, amelyhez egy évig ol-
vasta a teljes Szentírást, s még itthon kezdte írni. Ez az első változat, több eszten-
dei munkájával készült el, s magán viselte az elmúlt évek izgalmait. Újraolvasva 
nagyon elégedetlen volt vele, s ez az érzése addigi műveire is átsugárzott: „Elol-
vastam a 'Harminc ezüstpénz' kéziratát. Az olvasmány megdöbbentett. Három év munká-
jának eredménye ez a könyv. Most látom, milyen kábultságban éltem, amikor írtam. Vonta-
tottsága, terjengőssége, aránytalanságai elképesztettek. Nyilvánvaló, hogy otthon teljesen 
légüres térben dolgozott már az utolsó években minden író. Én is. Nem volt önkritikánk, 
sem mértékünk, írásainkat nem tudtuk egy föltétlen mércéhez igazítani. A könyvben sok a 
jó oldal, érdekes a történelmi anyag csoportosítása. De így, ahogy van, aránytalan, nem 
'történik meg'. 

Életem munkájából - érzem, - csak kevéssel vagyok még szolidáris. A Garren-trilógiával -
'Zendülők', 'Sértődöttek' és 'Féltékenyek' -, aztán az Ég és Föld', s a 'Négy évszak' néhány 
apró írásával, a 'Kabala' egyes változataival és a 'Verses Könyv'-vel. Minden mást el kell 
felejteni. A munkát elölről kell kezdeni. Remélem, lesz még hozzá erőm és időm." (Az olva-
sók aligha értenek egyet ezzel a felsorolással, amelyben nem szerepel például a 
Szindbád hazamegy és egyéb népszerű művei sem.) 

Alkotáslélektanilag is tanulságos, ahogy beszámol egy-egy tervéről, vagy amint 
felbukkan benne valamelyik későbbi művének gondolatcsírája. A nem sokkal ké-
sőbb írt Halotti Beszédrő\ még szó sem esik, de az Egy polgár vallomásai folytatását 
javítgatva, rövidítve elmondja, néhány részletét azért hagyja el, mert sem az idegen 
ajkúak, sem a külföldre szakadt magyarok nem lelnék örömüket őszinteségében, 
„Nehogy ki távol sír e nemzeten, / Megutálni is kénytelen legyen..." - idézi a költőt és 
hozzáteszi, ha majd Magyarországon kiadója és olvasója lesz, akkor, de csak akkor, 
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közreadja ezeket a részeket is. Ez a versidézet gyakran visszatért gondolataiban, 
s utóbb versében is idézte. (A költemény 1951-ben jelent meg.) 

Más tervei „nagy erővel kísértették". Váratlanul kialakult benne a Béke Ithaká-
ban végső formája: „Kirké, Pénelopé, Télemakhosz és Telegon elmondják, mi az igazság 
Ulysses körül." 

Közben újra meg újra számvetést készített, némi pesszimizmussal ítélve meg 
régebbi írásai sorsát. Szinte elölről kellett kezdenie a cikkírást: mintha kezdő lett 
volna, bele kellett törődnie az udvarias és kevésbé udvarias visszautasításokba, s ta-
lán a megaláztatások ellen való védekezésül választotta a Caliban álnevet: „Caliban 
írni kezdett, első cikkét írja, afféle ég és föld között libegő írást, amelynek nincs anyanyel-
ve, sem nemzetisége, sem couleur localja... S ez örvendetes, mert mindig szép ott lenni, 
amikor egy fiatal tehetség útjára indul, de számomra, az öreg, kivénült, magyar-cigány 
Márai számára mégis szívdobogtató ez a pillanat. Vigyázni akarok reá, amennyire ez em-
berileg lehetséges." (Izgalmas kérdés, vajon a névváltoztatással, álnévvel változik, 
módosul-e az író személyisége, írásmódja. Vajon a fiatal Caliban valóban a fiatalság 
lelkes izgalmával, frissességével tekintett-e a világra, vagy csak az „öreg-cigány" 
Márai alakmása lett volna? Egy író elidegenítheti magától önmagát másik énjével?) 

Az Egy polgár vallomásai folytatásának fázisai során ismételten írt arról, hogy jó 
néhány részlete nem való külföldi olvasónak, nem értené, hidegen hagyná, s a 
régebben külföldön élő, azaz „bűntelen" magyarok sem értenék. Elsősorban azok-
ra a részletekre gondolt, amelyekben - a legelső naplóban írtak folytatásaként - éle-
sen bírálta a két világháború közötti magyar állapotokat, kiváltképp az úri közép-
osztályt, közömbössége és önzése miatt. Szembeszállt azokkal a törekvésekkel, 
amelyeknek vallói idealizálni akarták ezt a kort: „...sokat olvasok. Illyés bohózatát, 
a Lélekbúvárt és Mikszáth Gavallérjait. Mikszáth sárosi gúnyrajza remekmű ma is, és ki-
tűnő orvosszer honvágy ellen, az a másik Magyarország, amelynek képét a mai Magyar-
ország torzító tükrén át hajlandók vagyunk eszményesítve látni, milyen is volt a valóságban. 
Hát ilyen volt: sunyi, svindler társadalom, amelynek lelki alkatából a náci szörnyfigurája 
készségesen fejlődött ki." 

Ezt a véleményét újra és újra, különféle változatokban fogalmazta meg, rész-
ben talán azoknak is szánva, akik a második világháború után menekültek Nyu-
gatra, addig azonban a Horthy-rendszer készséges kiszolgálói voltak. Ok voltak 
az úriemberek, „ez a zergetollas kéregető, hetyke és kegyetlen, műveletlen manikűrözött 
kezű betyár, aki úgy áridta az úriemberségét, mint a vén kurva a perverzitása titkait". Voltak 
persze emberszabásúak: „Apám. Néhány arisztokrata, Kosztolányi és Babits. Néhány 
paraszt, rendíthetetlen méltósággal és nyugalommal." (Hogy Babitsot és Kosztolányit 
ide kell-e sorolni, nagyon vitatható, inkább pillanatnyi szeszélyből kerülhettek e sor-
ba, hisz például épp Kosztolányi leplezte le élesen az úriembert az Édes Anna 
Vizyjében, s a kor jellegzetes figuráját, a „bankfiút" János úrfiban.) 

A volt vatikáni követet, Aport kereste föl lakhelyén, a Colonna-palotában. 
„...van benne valami lovastisztes és kamaszos."... „És mindenestől - minden alkalmazko-
dási jó szándéka ellenére - az a fajta, aki szíve mélyén semmit sem tanult. О az 'úriember', 
a magyar úriember... De azt hiszem, ennek az embernek ideje lejárt." 
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Keserűségében néha szélsőségesen fogalmazott: „Förtelmesek vagyunk, mi ma-
gyarok, otthon és külföldön, zsidóban és keresztényben, nyilasban és bolsiban, förtelmesek. 
Az emberszabású magyar talán már csak Jókai regényeiben él." Igaz, önkritikusan is, so-
kan tettek úgy, mintha minden rendben volna, „színházat játszottak", mintha 
„minden rendben volna". Gyűlöletes korszak volt: „...béke volt, jól ment sorunk, volt 
valamilyen viszonylagos szabadság is, és magam is kitűnően éltem, sikereim voltak odahaza 
ebben a korszakban, vészese és haszonélvezője voltam a magyar second empire negyedszá-
zados konjunktúrájának; s mégis, mind tisztábban látom, mind émelyítőbben érzem, milyen 
utálatos, álművelt, nyegle, dölyfös, embertelen és igazságtalan volt ez a világ, csörtető, gyáva 
és kegyetlen szoldateszka ez a dzsentri-hetykeség, ez az egész áltársadalom... Megérdemel-
te, hogy 'elpusztuljon'." 

Összefoglalása kiábrándult, kritikus magatartásának az a részlet, amelyet mint-
egy a téma lezárásaként vetett papírra: „Г)г. 0. Párizsban járt. Az ottani emigráció 
néhány alakjáról beszél: volt Horthy-követek, hivatalnokok... Bizonyos, hogy ami utánuk 
következett - náciban, kommunistában -, még sokkal förtelmesebb, kapzsibb, kegyetlenebb 
volt. De bizonyos, hogy ez a méltóságos és kegyelmes társaság, ezek az 'úri' hivatalnokok 
Magyarország kártevői voltak: nem loptak olyan szemérmetlenül, mint akik utánuk követ-
keztek, 'alkotmányosan' voltak azok, akik címük és szerepük szerint voltak, de a valóság-
ban egy léha és kapzsi, műveletlen, vagy ami éppen olyan rossz, álművelt betéti társaság 
voltak. Léhaságuk, amely megmutatkozott történelmi és társadalomszemléletükben, modo-
ruk, orrhangú fólényeskedésük, cinkoskodásuk, vadásztársasághoz illő kedélyességük, mély 
tudatlanságuk - a szívük volt tudatlan -, jól felöltöztetett erkölcstelenségük: mindez most, 
amikor távolodunk tőlük az időben, egyre penetránsabb, egyre ellenszenvesebb. Mózatos 
áron, de remélem, ettől afajzattól örökre megszabadultunk. Igen, akik helyettük jöttek! De 
ezeket én nem tekintem ellenfélnek, mert alig-alig bírom őket emberszabású embereknek látni; 
ezek már a csatorna élősdijei, egy idegen hatalom kitartott stricijei: ezek a nyilas és kom-
munista hóhérlegények és zsebtolvajok. Ókét előzte meg az 'úriember'. Éppen olyan förtelmes 
volt. A felvidéki és erdélyi polgárság, a paraszt, néhány arisztokrata, néhány költő és mű-
vész: ez volt Magyarország. Minden más hagymázas lidérc." 

Újfent egy szélsőséges vélemény berekesztésképp: „És a magyarság most széthull, 
otthon és külföldön, alig van már alkati, történelmi erő, amely összetartsa. Nincs kin szá-
mon kérnünk többé bűneinket." 

Mégsem szakít a magyarsággal. „Őrület és öngyilkosság még a gondolat is. De néha 
megcsap a messziből az az áporodott erkölcsi hullabűz, amely a magyar társadalom szellemi 
teteméből felpárolog, hazulról, vagy itt idegenben. Otthon most Sztálin hetvenedik születés-
napját 'ünnepelték' a 'magyar' költők, s végül is nem csodálom, hogy nem akad közöttük 
walesi bárd... Idekü nn ma kaptam kézhez egy emigráns újságot, amely az 1950-es Alma-
nachot hirdeti, az emigráns magyar szellemiség kiadványát, s a rothadt nyilas nevek, ame-
lyeket leírni is szégyell az ember, hivalkodva sorakoznak a kiadvány hirdetésében. Mindezzel 
nem lehet közösséget vállalni. Egyedül kell maradni a magyar nyelvvel..." 

Olvasmányai, a híradások és az újságcikkek döbbentették rá arra, hogy a gyors 
fejlődés messze megelőzte az irodalmat, az írás módját. Gyerekkorában Kassán 
egyetlen autó volt, csodájára jártak a helybéliek, rádió még nem működött, a vil-
lanyt néhol már bevezették, s Blériotot bámulták, aki összedrótozott szivardoboz-
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zal repkedett a rákosi mező felett. A század közepére már az atombombát is fel-
találták. Márai képzeletét az foglalkoztatta, mik lesznek, ha lesznek, ennek irodal-
mi következményei. Gondolatai mintha előlegeznék azt a változást, amely napjaink 
irodalmát és irodalomszemléletét határozzák meg. Lezárul egy kifejezési mód, 
fejtegette, s talán születnek zseniális alkotók, akik megfelelnek a kor kihívásai-
nak, amelyek előbb-utóbb megváltoztatják az irodalmat, amely ekkor már Tolsztojt 
tekinti ideáljának. 

Vannak-e a változó kornak változatlan ideáljai? - vetette föl a kérdést. Mert hiá-
ba a fejlődés és a beláthatatlan perspektívák, a világot változatlanul a tunyaság 
kormányozza: Valamilyen mély törvény értelmében esik szét minden: a tunyaság törvé-
nye ez. Mindenki tudta és tudja, 'mit kellene idejében csinálni' -, de senki sem csinálta. Az-
tán jött Hitler, az oroszok, holnap a sárgák. Mindenki bólogat. Sej, haj. Nem lehet más-
képp. .. Úgy látszik, csakugyan nem lehet másképp. A világot nem az értelem kormányozza, 
hanem a tunyaság törvénye." Ennek az általános személytelen tunyaságnak a hiva-
talok - „dögvésznek" nevezi őket, keményebben fogalmazva, mint Kosztolányi -
a fedőszervei. A felelősség elodázása a bolsevizmus és a kapitalizmus uralmának 
magyarázata. „Ami a nyugati kapitalista rendszerben fojtogató - az egyén bizonytalansága 
a munkaadóval szemben, a 'gazdasági válság'-nak nevezett rejtélyes folyamaton belül a 
dolgozó ember kiszolgáltatottsága, a birtokos osztályok önzése, ridegsége -, mindez nem vál-
tozik meg lényegében a bolsevista rendszeren belül." Kiútnak az igazságos szocialista 
rendszert látta, a „nyugati szocializmust", ennek jellemzőiről és megvalósítható-
ságáról azonban nem szólt. 

A kilátástalan helyzetben egyrészt túlélésre kellett berendezkednie. Egyik le-
hetséges módja „közönnyel élni", ami korábban sem volt idegen tőle, hisz kedves 
sztoikusai is rezzenéstelen nyugalommal, eltávolítva szemlélték a világot. A másik: 
megkeresni azokat a szilárdnak mutatkozó erkölcsi elveket, amelyek értelemmel 
és a szív érzéseivel szövik át a létet. Mindig is vonzódott az élet végső kérdései 
iránt. Hosszan írja le apja utolsó óráit, érezni, hogy a halált is egyfajta létmódnak 
tekinti. Nem volt hívő, de hitt egyfajta isteni erőben: „Számomra egészen természe-
tes és nyilvánvaló, hogy van csoda. Az isteni erő megnyilvánul az emberi sorsban, a kivé-
teles emberek, akiket szentnek neveznek, hívni tudják az isteni erőt." Ám határozottan 
szembefordult az isteni erőnek nevezett sugallat elüzletiesedésével: „...a csodának 
semmi köze ahhoz a panoptikumi üzlethez, amit az Egyház csinál belőle." Ez a kritika a 
San Gennaro vére csodajelenetében is megnyilvánul, s amikor egy svájci újságban 
fényképpel illusztrált cikket olvasott XII. Pius pápáról, úgy vélte: „ez a színházi új-
ságba való reklám egy hírességről, ez a felvétel, ez a vége valaminek. A lelkek felett csak az 
tud uralkodni, aki láthatatlan, akinek - a világ számára - nincs magánélete, sem pompás 
stúdiója, hatalmas virágcsokorral. Ez a pápa erről a világról való. De az én országom nem 
e világról való." 

Az isteni erőt egy olyan szent tudta megszólaltatni, segítségül hívni, aki maga 
sem e világról való volt, Szent Ferenc, akinek alakja többször is tűnődésre kész-
tette Márait. Julien Green naplójában olvasott Jörgensen Szent Ferencről írt köny-
véről. A pápa előtt táncoló, sikerei miatt meglepett rendalapítót és első társait való-
di keresztényeknek nevezte, s egyetértve idézte Greent, aki szerint a mai ember 
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semmit nem tud az evangéliumról. Márai e sorok olvastán próbálta tisztázni a 
maga számára az igazi szentség természetét. Lényegében abban látta, hogy a szent 
felfokozott ember, „s annál inkább szent, mentől emberibb". Szent Ferenc idegen-
kedett saját sikerétől, tisztában volt azzal, hogy minden siker egyben hatalom, 
ami az ördög műve, igazi győzelmeket csak hatalom nélkül lehet aratni. „S ehhez 
nem kell sem 'rend', sem rendház, sem állam, sem társadalom, csak az 'öröm' kell, ahogy 
Szent Ferenc értette... A világot nem válthatja meg az atombomba, sem a bolsevizmus, sem 
a szocializmus, csak az a kereszténység, amely lemond a hatalomról." 

Az idegenben élő, otthonát kereső írónak szinte újra kellett felépítenie személyi-
ségét. S ez különösen nehéz volt az ő helyzetében, hisz ismételten szembesülnie 
kellett azzal a ténnyel, hogy a „semmibe ír", visszhangtalanul alkot. A Szindbád 
hazamegy-ben az „öreg hajós" hosszan morfondírozott, vajon hol vannak olvasói, 
de tudta, vannak! Márainak tudomásul kellett vennie, hogy nincsenek! Ezért lett 
feladata önmaga megőrzése a reménytelenségben. „Emberi horizontot" akart 
magának teremteni, megfeledkezve arról, hogy megvetett, lenézett nép fia, akit 
következmények nélkül lehet becsapni, megkárosítani. Ebben segítették Nápoly-
ban és környékén az egyszerű emberek körében szerzett tapasztalatai, melyek 
meggyőzték arról, hogy az életideáljának tekintett emberséget köztük kell, lehet 
elsajátítania. Itt lettek számára meghatározóak az egyszerű, de fontos életérté-
kek, mint a szolidaritás és a szeretet. Itt döbbent rá, hogy addigi életének szám-
talan lényegesnek hitt külsőségét elvetve tapasztalhatja meg az igazi szabadságot, 
amelyet korlátozhat a terror, de a lélek szabadságát nem szüntetheti meg, s ez az 
egyéni élet egyik maradandó értéke. 

Napi sétái során állandóan figyelte a tengert, amely folyvást változó arcát mu-
tatta. Átélte, megcsodálta a nápolyi tavaszt, a virágba bomló narancsfákat, hallgat-
ta a szél zúgását, a váratlan viharok zengését. A természettel mélyülő kapcsolata 
sokak által addig is csodált stílusát új színekkel gazdagította. Egyetlen példa erre: 
„A posillipói kertben habos rózsaszín áradással kivirágzottak a barackfák. A mimóza már 
egy hete virágzik, fülledt illata vastagon terjeng a kertek fölött. Még két hét tél, aztán fe-
jest ugrunk a déli tavaszba." 

Ezzel az ismertetéssel, Márai gazdag gondolatvilágának nyomon követésével 
alighanem válaszoltam a bevezetőben feltett kérdésre, azaz: érdemes volt-e kiadni 
a teljes 1949-es naplót. Feltétlenül, hisz nemcsak az író életébe és gondolkodásá-
ba pillanthatunk be az eddigieknél alaposabban, hanem a háború utáni Európáé-
ba és az emigráns életforma kezdeti reménytelenségébe is. Gondolkodtató, oly-
kor vitára ingerlő, sok vonatkozásban ma is nagyon időszerű olvasmány. 
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A fantasztikus irodalommal foglalkozó, eddig szórványosan, különböző folyóiratok-
ban megjelent tanulmányok mellett immár tematikus gyűjtemény is olvasható er-
ről a népszerű, irodalomtudományos feldolgozásra méltán alkalmas területről. 
Mint ahogyan a könyv több szerzője is kiemeli, a fantasztikus irodalom hosszú idő 
óta meghatározó szerepet játszott az ún. magas irodalommal párhuzamosan, míg 
a posztmodern sajátos jelenségeként egymással szorosabb, kötetlenebb diskurzus-
helyzetbe nem kerültek. Ennek megfelelően például a cyberpunk művekben a 
korszak szépirodalminak mondott szövegeihez hasonlóan a posztmodernre jel-
lemző fragmentáltság, a populáris kultúrához való vonzalom vagy akár az ún. bi-
zonytalan elbeszélői pozíció szintén jelentkezett. 

A korábbi tanulmányok egyik általános jellemzője, hogy a tudományos fan-
tasztikus irodalom egységesítő szándékú, általános óriás-fogalmát felbontják önál-
ló műfajokra (például sci-fi, fantasy, cyberpunk vagy akár horror), és a teljesség 
igénye nélkül ezekben a szűkített témákban gondolkodnak. A Prae már több te-
matikus lapszámmal jelentkezett az említett műfajokban. A kötet szempontjából 
ez annyiból is érdekes, hogy a legtöbb szöveg már korábban megjelent a lapban. 
Ez azonban rávilágít a válogatás alapvető hibájára is: a szerkesztés célkitűzéseire. 
Az Idegen univerzumokban a biztató cím után több harmadközlést is olvashatunk, 
ezt azonban nem magyarázhatja csupán a címbe foglalt tematika. Az újbóli meg-
jelenéseket megokolhatná egy bevezető tanulmány a kötet elején, ilyet azonban 
nem találhatunk. Jóformán a fülszöveg szolgál csak némi információval arról, 
hogy miért éppen ezeket az írásokat fogja össze a könyv, a szövegek sorrendjéről 
vagy egymáshoz köthető kapcsolatairól azonban nem tudhatunk meg semmit. 

Ebből a szempontból a kötet elsődleges szándéka csupán a témában korábban 
már megjelent, leginkább a Prae-ben közölt szövegek összegyűjtött újrakiadása 
lehetett, és nem a fülszöveg tételmondatában rögzített cél: „A kiadvány tehát 
olyan szakirodalmat kínál, amely hozzájárulhat az adott területről szóló diskur-
zus fenntartásához és a kortárs kultúra egy, az utóbbi időben egyre fontosabbá váló 
.alternatív' szövegvilágának értő megközelítéséhez." A szövegválogatás tehát nem 
feltétlenül áttekintő bemutatás, sokkal inkább körkép, amely a közelmúltban már 
megjelent írásokat fogja össze. 
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A korábbi tanulmányok további jellegzetességeként, általános tendenciájaként 
említhető az is, hogy ezeket a nagyközönség szempontjából populáris, a szépiro-
dalom felől pedig peremműfajoknak tekintett irányzatokat pozitívumaik hangsú-
lyozásával közelíteni próbálják a magas irodalomhoz. A már említett posztmo-
dern párhuzamok kiemelése is kanonizációs törekvéseket sejtet. 

Az Idegen univerzumok a téma hazai interpretációjának hagyományához több 
szálon kapcsolódik. A tanulmányok többsége határozottan kiáll a szépirodalommal 
folytatott dialógus mellett, sőt olykor egészen szokatlan, váratlan párhuzamokat 
talál. A kötetet nyitó S. Laczkó András-tanulmány Jósika Miklós 1847-ben publikált 
Végnapok című elbeszélését próbálja beilleszteni, néha inkább begyömöszölni a 
science fiction akkor még nem létező műfaji keretei közé. Ugyanerre példa Gyuris 
Norbert steampunkka\ foglalkozó szövege, amelyben a szerző ebbe az egyébként 
általa is nagyon új keletűnek nevezett kategóriába sorolja többek közt Mark Twain 
1905-ös Egy jenki Artúr király udvarában című kötetét is. Mindezt azzal okolja meg, 
hogy a steampunk regények nem íródnak, hanem az interpretációnak köszönhe-
tően jönnek létre; azaz a műfaj határait az értelmezői közösségek jelölik ki, és 
ezektől a szempontoktól függ, hogy egy korábban íródott szöveg beemelhető-e a 
steampunk kánonjába. 

Ennél a pontnál megállva érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon a kötetben 
helyet kapó tanulmányok döntő többsége miért foglalkozik ilyen behatóan a mű-
fajok kérdésével. Ma az olvasás szempontjából valóban ennyire relevánsak a műfa-
jok? Adódhat egyrészt a válasz: a kortárs olvasatoknak, főleg a kötetben is gyakran 
emlegetett posztmodern változásoknak köszönhetően, valóban szükségük van 
biztos alapokra, meghatározott, stabil keretekre, azaz kidolgozott műfajelmélet-
re. Természetes, hogy mindenféle műfaji besorolás utólagos konstrukció, de a kö-
tet néhány tanulmánya valamiféle műfaji fejtegetésbe fullad; úgy kezeli a tárgyát, 
mintha annak a műfaj-problémán túl nem is lenne más tétje. 

A bevezető tanulmány hiánya a kötet tematikus csoportosításán is rajta hagyta 
a bélyegét. Az egymás után következő szövegek rendszerezésére alkalmas lehet a mű-
fajok, alműfajok szerinti csoportosítás - ennek megfelelően olvashatunk klasszikus 
fantasztikus irodalommal, sci-fivel, horrorral és (főleg) cyberpunkkal foglalkozó 
írásokat. Ez utóbbi túlsúlya egyrészt azért zavaró, mert olyan, szintén a fantasztikus 
irodalomhoz sorolható terepektől veszi el a helyet, mint például a fantasy, amely-
lyel egyetlen szöveg sem foglalkozik a kötetben. Másrészt a cyberpunk-tanul-
mányok - szintén a bevezető szöveg hiánya miatt - sorra ismételnek olyan elméle-
ti megközelítéseket, szakirodalmi hivatkozásokat, amelyek első olvasatra valóban 
előremozdíthatják a téma kutatását, harmadik, negyedik említésük után viszont 
már kevésbé innovatívak. A folyamatos ismétlés zavaró: ezt olyan felvezetővel le-
hetett volna kiküszöbölni, amely általánosságban szól a téma elméleti, történeti 
és interpretációs hagyományának legfontosabb irányairól. 

A klasszikus sci-fi területén mozgó szövegek közül Stemler Miklós a magyar 
modernség regényeiben jelentkező fantasztikumot vizsgálva felteszi a kezdeti kér-
dést: „mi is az, amiről beszélni kívánunk?" A tárgy tisztázása valóban releváns 
probléma, ám, ahogy ez más szövegekben is tetten érhető, túlzottan elveszi a he-
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lyet a szövegértelmezésektől. Sajnos Stemler is hosszan részletezi a bevezető gondo-
latait, így a kiemelt regények felsorolásán és rövid jellemzésén nem tud túljutni. 
Inkább kedvcsináló szöveg a vizsgálathoz, mint tanulmány. Hasonló eredményre 
jut Döbörhegyi Ferenc is, aki alcíméhez méltóan („A science fiction néhány 
(irodalom)elméleti problémájának vázlata") inkább a definíciók, elméleti megkö-
zelítések vázlatos áttekintésére összpontosít. 

Sajátosabb L. Varga Péter és Tófalvy Tamás sci-fi-értelmezése. Míg az előbbi a 
peremműfaj és a magas irodalomból érkező szerző (Lengyel Péter) viszonya alap-
ján a kánonok kereszteződését és a szépirodalmi legitimációt vizsgálja, addig az 
utóbbi a művekben szereplő társadalmi formákat tárja fel társadalomtudományos 
megközelítésben: a klasszikus asimovi Alapítvány-regények társadalomképét értel-
mezi. Ehhez az irányhoz kapcsolódik Kisantal Tamás Lovecraft-interpretációja is, 
amely a horror-szövegek kulturális alapjait, nyomait mutatja ki. 

A kötet cyberpunk-tanulmányai többségükben a műfaj kialakulását, legfonto-
sabb jellemzőit és kiemelkedő klasszikusait tekintik át. Bán Zsófia, Klapcsik Sándor 
és Gál Andrea szövegeinek első feléből nagyjából azonos kép alakul ki az olvasó-
ban a cyberpunkról. Zavaró azonban Klapcsik leegyszerűsített, hiányos jellemzése 
a punk-fogalomról, vagy a modern és posztmodern magyar regények értelmezési 
hagyományának analógiájára felvázolt metaforikus (klasszikus sci-fi) és metoni-
mikus (cyberpunk) szembeállítás erőltetése Bán tanulmányában. William Gibson 
mesterszövegként értelmezett Neurománcát ezek a dolgozatok kissé túlzottan misz-
tifikálják. Ennek köszönhetően az olvasóban jogosan fogalmazódik meg a kérdés: 
hol itt a műfaj, ha csak Gibsonról lehet beszélni? Meghaladhatatlan? Nem lehet 
túllépni rajta? H. Nagy Péter az amerikai posztmodernben lejátszódó fordulatot 
is a Neurománc megjelenéséhez köti. A sorból leginkább Rácz I. Péter szövege 
emelkedik ki: érdekessége abban rejlik, hogy a cyberpunkban megszokott nyugati 
szemszögű, keleti környezetben játszódó regények perspektívájával szemben olyan 
történetet vizsgál, amelyet egy keleti szerző írt a keleti viszonyokról, utalásrend-
szerében felhasználva a nyugati irodalom klasszikusait is Dantétól Turgenyeven 
át Borgesig. 

A kötet zárópontjának talán jobban megfelelne Bényei Tamás utolsóelőtti he-
lyen álló tanulmánya, mint Gál Andrea szövege. Ez utóbbival kapcsolatban érthe-
tő a szerkesztő azon rendezési elve, hogy egy kortárs magyar cyberpunk regénnyel 
fejezze be a fantasztikus irodalom áttekintését. Gál tanulmánya valóban kieme-
lendő abból a szempontból, hogy kitekintést próbál adni a műfaj hagyományos, 
gibsoni kánonjából a lehetséges változások irányába, melyek változtathatnak az 
eddig kialakított klasszikus kereteken, a bevezetésben azonban olyan sokféle célt 
tűz ki maga elé, ami eleve reménytelenné teszi a szöveg koherens kidolgozható-
ságát. A munka pozitívumai ezáltal háttérbe szorulnak, a termékenynek induló 
kérdések elvesznek a túlzó részletekben, és maga a szöveg végül hirtelen, zavaróan 
befejezetlenül ér véget. 

Bényei tanulmánya Gáléval szemben valóban tud élni az újszerű kérdésirányok 
lehetőségével. A szöveg örvendetes tulajdonsága, hogy képes vitapozícióba he-
lyezkedni a kötet egyéb írásaival is. E diskurzus legkiemelkedőbb témája az, hogy 
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Bényei nem akarja erőszakosan a szépirodalom, a posztmodern poétikák felől ol-
vasni a fantasztikus műveket; sokkal kritikusabb, távolságtartóbb pozíciót képes 
felvenni ebben a kérdésben, szemben a dolgozatok többségével. Egyik legfonto-
sabb megállapítása, hogy a sci-fi-szövegeket előbb depoetizálni kell, hogy a ráhal-
mozott értelmezésrétegektől megszabadítva poétikai vizsgálat tárgyává lehessen 
tenni őket. Ennek azonban nem az az útja, hogy az elit irodalomba emeljük őket, 
mivel ez az aktus elvenné a sci-fi sajátosságait. Tanulmánya így nem a posztmo-
dern regénypoétikák és a fantasztikus irodalom legújabb fejleményeinek párhu-
zamával foglalkozik, hanem Kurt Vonnegut regényeinek paródiaként olvasható 
sci-fi vonásaival. A dolgozat zárlata szintén a tanulmányok többségével összevet-
ve dicséretes: Bényei szemlélete ugyanis megengedőbb, olyan értelmezésekre is 
nyitott, amelyekkel a többiek - főképp műfaji érdeklődésüknek köszönhetően -
nem számolnak. 

Összességében a kötet célkitűzése, az irodalom e peremműfajainak tudomá-
nyos kutatása egyértelműen dicsérendő, és útmutató a későbbi kezdeményezések 
számára is. Elsősorban jó kiindulópontnak tekinthetjük az Idegen univerzumokat, 
amely egy kötetben összegyűjtve tartalmazza a témát vizsgáló alapvető magyar-
országi tanulmányokat. A szövegek azonos fogalmi hálót mozgatnak, több tanul-
mány egymásra is hivatkozik. Ez a többszöri közlés miatt olykor zavaróvá válik, 
hiszen a kötetben szereplő szöveg utal egy korábbi, folyóiratban már megjelent 
dolgozatra, amelyet a tanulmánykötet is tartalmaz - de ez a hivatkozásból nem 
derül ki. Ezekkel az új adatokkal ki kellett volna bővíteni a hivatkozások rendszerét. 
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Tanulmány 

Michel Murát (Párizs, Sorbonne)* 

AZ IRODALOM TÖRTÉNET MEGALKOTÁSA 
- ISMERETELMÉLETI KÉRDÉSEK 

Az itt következő elmélkedések ismeretelméleti távlatát és intellektuális beállítódását 
a szétépítés (deconstruire) nélküli építkezés aggodalma sugalmazza. Az irodalom-
történettel mint megalapozott egyetemi diszciplínával szemben szándékom se 
nem polemikus, se nem apologetikus. Abból az előföltevésból indulok ki, hogy az 
irodalomtörténet intellektuális és társadalmi építkezés eredménye, miközben 
meg vagyok győződve arról, hogy ettől nem válhatunk bizalmatlanná tárgyával 
szemben, és arról, hogy lehetséges elkülöníteni egymástól a konstruktív és a gya-
nakvó álláspontot. De a „hagyományos" irodalomtörténethez való visszatérést 
sem kell hirdetnünk, azaz nem kell előnyben részesítenünk az erudíciót (amely 
irányzat nyilvánvalóan uralkodó a franciaországi klasszikus tanulmányokban, és ál-
talánosan elterjedt a Revue d'histoire littéraire de la France hasábjain vagy Luc 
Fraisse munkáiban.)1 

Spontán, azaz iskolai kultúránkból származó és attól meghatározott elképzelé-
seinkből indulok ki. Föl kell tennünk magunknak a kérdést, miből áll össze az iro-
dalomtörténetnek ez az elterjedt értelmezése: milyen eszközök segítségével alakult 
ki? Melyek a forrásai és módozatai? Milyen kiteijedéssel és milyen olvasásfajták-
kal jár? És főként: hogyan járultak hozzá tankönyvek, előadások, kritikai esszék, 
értekező és szövegmagyarázó gyakorlatok ahhoz, hogy érthetővé és nyilvánvalóvá 
tegyék? 

Nem lehet azonban anélkül összefoglalóan használni a „mi" névmást, hogy fi-
gyelembe ne vennénk a nemzedékek egymásutániságát. Az én nemzedékem, mely 
az 1960-as években j á r t gimnáziumba, a lansoni irodalomtörténettől öröklött ala-
pokon formálódott, a nemzeti irodalom ismeretére alapozott program szerint: 
időrendi folytonosság, a tárgyak egyneműsége, viszonylagos teljesség, a fejlődés 
szabályosan ismétlődő sémái. A következő nemzedék számára jóllehet a nemzeti 

* Michel MURÁT az Ecole Norma le Supér i eu re nyelvi és i rodalmi tanszékének vezetője, a Sorbonne 
(Paris IV) professzora, kutatási területe e l sősorban a m o d e r n f rancia i rodalom, stilisztika és vers-
tan . Az itt következő szöveg az Eötvös Co l l eg iumban 2008. n o v e m b e r 4-én Az irodalomtörténet-írás 
episztemolgiai vonatkozásai címmel tartott e lőadásának általa át í r t változata. 

1 Luc FRAISSE (ed.): I'.Histoire littéraire A t'aube du XXe siéde: contravenes et consensus. PUF, Paris, 2005. 
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keret elvben fönnmaradt, a tárgy töredékessé lett, folytonossághiányossá, érzékel-
hetően különneműbbé (egy forma, egy téma, egy irányzat, néhány mű). Jelenlegi 
tudásunk széttagoltsága, a szemelvények alapján történő oktatás, a nagy együttesek 
fölosztása régiókra nem más, mint a „nagy elbeszélések" gyöngülésének egyik 
megjelenése. 

A 19. és 20. század írói és olvasói olyan nagy elbeszélésekkel rendelkeztek, melyek-
kel szembeszállhattak, melyeknek cselekvőivé vagy hőseivé válhattak. Ennek egyik 
leginkább megfigyelhető következménye, hogy a szerzők személyes történetében 
előtérbe helyezték az elhivatottságot: gondoljunk csak Hugóra („Chateaubriand 
vagy semmi"), Rimbaud-ra („Tu vates eris", „Költő leszel", klasszikus időmértékes 
vers, tanulmányainak ötödik évében [tizenhat évesen]), Proustra („Marcel író 
lesz", Az eltűnt idő nyomában foglalata). Az „irodalmi fejlődés" (lásd Jules Huret 
1891-es vizsgálódását,2 valamint számtalan más vizsgálódást „az eljövendő irodal-
mi nemzedékről"), az íróvá válás, az író helyének kérdése az irodalomban - és nem-
csak a társadalomban - azonban egy egész korszakot szüntelenül foglalkoztatott. 
E korszak vége legalábbis jelképesen egybeesik azzal a pillanattal, mikor a Mi az 
irodalom? kérdése a francia közvélemény közhelye lehetett - s ez független attól 
a választól, melyet Sartre adott rá. 

Ez az írói feladat másfelől a francia irodalom felfogás átfogó forgatókönyvének 
része volt, melynek két fő változata a következő. Egyik szerint a francia irodalmat 
úgy gondolják el, mint amely a kialakulás szakasza után a klasszicizmusban éri el 
csúcspontját (Bossuet vagy Pascal az egyik, Racine a másik oldalon); ez a klasszi-
cizmus pedig egybeesik a francia szellem (világosság, ésszerűség, egyetemesség) 
beteljesedett kinyilvánításával és nyelvének rögzítésével. Utána válságkorszak kö-
vetkezik (a fölvilágosodás), majd rendetlenség és hanyatlás (romantika), el egé-
szen a Mistral és Moréas megalapította újklasszicista „reneszánszig". Ez Ferdinand 
Brunetiere konzervatív (melyet valójában részleteiben jócskán árnyalnunk kellene3), 
valamint Maun as vag)' Pierre Lasserre reakciós álláspontja.4 E forgatókönyv kö-
vetkezésképpen nem választható el a másiktól, mellyel polemikusán szemben áll: 
a klasszicizmustól a felvilágosodásig tartó töretlen fejlődés, majd a romantika forra-
dalmától a fejlődés elvén keresztül az „írástudók harmadik köztársaságáig"5 veze-
tő forgatókönyvével, melynek alapító figurái „Franciaország nagy írói" (és amelynek 
Hugo 1885-ös temetése a dicsőséges csúcspontja). Az írónak ez a szentségtelení-
tett szent története strukturálta az irodalomtörténet oktatását és az azt kimunkáló 
egyetemi diszciplínáét. A két forgatókönyv két különböző műfaji területet fölté-
telez: az egyik a színházban és a moralisták írásaiban csúcsosodik ki, a másik a re-
génynek mint demokratikus műfajnak a megjelenéséhez vezet. 

- J u l e s HURET: Enquéte Sur revolution littéraire (1891). Jósé Corti, Paris, 1999. 
3 Lásd Antoine COMPAGNON: Connaissez-vous Brunetiere? Senil, Paris, 1997. 
4 Pierre LASSERRE: Le Romantisme. Essai sur la revolution dans les sentiments et les idées au XIXe siede. 

Mercure d e France, Paris, 1907. 
5 Antoine COMPAGNON: La Troisiéme République des lettres. Senil, Paris, 1983. 
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Tegyük föl Sartre kérdését más oldalról. Kérdezzünk arra, mit jelent irodalom-
történetet művelni? Minek a történetét írjuk? És például, mit föltételez vagy 
előföltételez „a 20. századi francia irodalom története" megírásának terve? Csak 
azért nyilvánvaló valamelyest még mindig, mert úgy neveltek bennünket, hogy tör-
ténelemértelmezéseinket a műfaj-irányzat-szerző hármasra építsük, az életrajzi mo-
dellre (ember és mű-re); a műfajok fejlődéselvű modelljére (progresszív fejlődés, 
tetőpont, hanyatlás); irányzat (mint jelentéses konfiguráció) és évszázad (mint a kor-
szakolás közege és kerete) dialektikus korrelációjára, amiről a „felvilágosodás kora", 
a „klasszicizmus kora" típusú kifejezések gyakorisága tanúskodik. A 20. század 
kapcsán tüstént két kérdés merül föl: egyrészt az időrendi keret folytonosságának 
(mikor is ér véget a 20. század?), másrészt a nemzeti keret fontosságának kérdé-
se, melynek jelentősége mélyrehatóan megváltozik 1920 és 1980 között - ami 
nem jelenti azt, hogy ne lehetne megírni a 20. századi francia irodalomnak mint 
nemzeti irodalomnak a történetét, sőt, éppen ellenkezőleg. Szemmel kell tartani 
azonban változásait, és azokat a hatásokat például, melyeket a „frankofón" irodalom 
kialakulása idézett elő. 

Különböző szintek és különböző történetek vannak tehát (amint van makro- és 
mikrotörténet is, melyek az idő és az okozatiság eltérő konstrukcióit vonják maguk 
után), a releváns vonatkoztatási keretek számottevő változásaival. Az irodalmi 
próza története például jellegzetesen francia történet, attól a pillanattól kezdve, 
hogy önálló tárggyá válik, függetlenedik az őt létrehozó retorikai elokúció kere-
teitől - nagyjából Flaubert-től kezdve; és az elbeszélő próza, a prózavers és az ér-
tekező próza (style d'idées) közti hármas viszony határozza meg. Ám ha a modern 
regén\' történetét akarjuk megírni, európai keretbe kell helyezkednünk, ahol a nem-
zeti sarokpontok (orosz regény, amerikai regény) közti viszonyok a meghatározóak 
az első időszakban, majd eg}' olyan nemzetközi keret, melyet a központ és a pe-
riféria közti egyenetlen viszonyok uralnak (lásd Franco Moretti munkáit, különös 
tekintettel a Conjectures on world literature címűre6). Egy másik példa a szabad versnek 
mint a francia vers nemzetközi formájának a példája, mely független a nyelvhez 
való viszony hagyományos formáitól (a hangsúlytalan e-től, a kötött vers kulcs-
fontosságú elemétől). Ezek az (időbeli) eltérések (décalage) nem jelentenek isme-
retelméleti akadályokat; éppen ellenkezőleg, igen sok esetben bennük találjuk 
meg a paradigmaalkotáshoz szükséges meghatározó fontosságú mozzanatokat. 
Ezzel szemben alkalmat adhatnak arra, hogy az egyetemi élet munkamegosztá-
sához kapcsolódó intézményes akadályok vagy nehézségek létrejöjjenek. Ugyan-
ezt a megjegyzést tehetjük a tárgytípusok kapcsán, mivel a lényegi választóvonal 
az irodalom mint önmagában meghatározott jelenség „belső" (amire William 
Marx legutóbbi könyve, a IlAdieu á la littérature ragyogó példa7), valamint a társa-

6 Franco MORETTI: Conjectures on world literature. New Left Review n°l , jan.—fev. 2000, http://www. 
newleftreview.org/A2094. 

7 William MARX: EAdieu á la littérature. Minuit , Paris, 2005. 
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dalmi és kulturális jelenségnek (irodalmi élet, előállítási és terjesztési struktúra, 
intézmények, hálózatok, használat stb.) tekintett irodalom „külső" története között 
húzódik. 

Irodalom és irodalmi termelés (production) 

Amikor irodalom és irodalmi termelés kapcsolatát elgondoljuk, két alapvető prob-
lémával kerülünk szembe. 

Egyik az idő struktúrájának, valamint az időszerűség és a történetiség viszonyá-
nak a kérdése. A kortárs művek kivételével (melyeknek többsége viszont kettős 
térben létezik) az irodalmi műveknek két ideje van; olvasói törekvésünk mindenek-
előtt az, hogy saját időnkhöz kapcsoljuk őket, mielőtt még újabb összefüggésrend-
be helyeznénk; ez utóbbi egyébiránt eléggé idegen hétköznapi olvasási szokásaink-
tól, inkább a tudományos, intézményes keretre jellemző gyakorlat. Mindazonáltal 
a régi irodalom olvasása során feszültség keletkezik az egymástól távoli megjele-
nített világok között. Erejének egy része éppen ebből származik; és ebből ered to-
poszainak és szövegeinek szakadatlan átdolgozása és földolgozása (gondoljunk pél-
dául Alessandro Baricco legújabb //íász-ad aptációjára8). 

Az időszerűség kérdése azonban fölvethető az irodalmi termelés, s annak közvet-
len befogadása, értékelése és elavulása kapcsán is, mely utóbbit manapság a kiadói 
terméknek tekintett „könyv életének" a megrövidülése fordulattal dramatizálnak. 
Ez pedig pontosan ugyanazt a kérdést veti föl, mint a történelem fölépítésének, 
azaz az időszerűség-történetiség viszony újraalkotásának a kérdése. 

Éppen ez a Bouvard és Pécuchet problémája. Flaubert a „kortárs Franciaország ere-
detének", megalkotásának megértése szempontjából meghatározó korszak, a fran-
cia forradalom kapcsán veti föl (s ezáltal regénye egyúttal liűne-nel folytatott vita is): 

Nem volt többé egyetlen ha tá rozo t t g o n d o l a t u k sem a nagy idők alakjairól és e semé-
nyeiről. 

Hogy részrehaj lás nélkül í télhessen az ember , ismerni kel lene az összes tör ténet i mű-
veket, emlékiratokat , ú j ságokat , írott maradványoka t , mert a legkisebb részlet e lhanyago-
lása is tévedést e redményezhe t , mely ismét ú j abbakra vezetne, a végtelenségig. L e m o n d -
tak az erőfeszítéstől . (Tó th Á r p á d ford í tása) 9 

Nem a teljességre törekvés problémája, csupán a releváns elemek azonosítása. 
Ezek elválaszthatatlanok azoktól a hipotézisektől, melyek kiválasztásukat lehető-
vé teszik, viszont utóbbiak éppen miattuk válnak láthatatlanokká. Kiindulhatunk 
triviális példákból, de figyelnünk kell arra: a mikrotörténelem teszi lehetővé, hogy 

8 Alessandro BARICCO: Hőmére, Iliade. Albin Michel, I'aris, 2005. 
9 Gustave FI.AIJIII RI: Bouvard és Pécuchet. Genius kiadás. Szerk. BÁLIM Lajos. Ford. Tói n Árpád. [é. П.] 

135. (Nagy írók - nagy írások. Első sorozat X.) 
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a makrotörténelem kérdéseit fölvethessük. Elsőként Bouvard és Pécuchet-vel együtt 
megállapíthatjuk: lehetetlen mindent elolvasni. Szükségszerűen már leszűrt kö-
vetkeztetésekhez folyamodunk, amikor például ismeretekhez szeretnénk jutni pél-
dául az „irodalmi évkezdésről" (pár száz mű Franciaországban, legalább néhány 
ezer világszerte), vagy egy színházi évadról, avagy Marcel Arland N. Ii. E-en tar-
tott regénykrónikáiról. Mindig lehet többet olvasni (és kell is, mind húsz-, mind 
ötvenévesen), ám bizonyos, hogy nem ez a megoldás. Vajon el kell-e hagynunk a 
szöveg szintjét, amint Moretti javasolja, fönntartva, hogy ezen a ponton less is more? 
úgy tetszik, ez azt jelentené, hogy megszüntessük a törést az irodalom és annak 
nyelve (vagy nyelvei) között, ami pótolhatatlan veszteség volna. Mindenesetre a fran-
cia típusú szövegmagyarázat (explication de texte) hagyománya, akár az amerikai 
szoros olvasásé (close reading) szűk körű kánon vagy referenciatartomány megal-
kotását előföltételezi, más szóval megoldottként föltételezi az irodalomtörténet 
megalkotásának kérdését is. 

Gondolni kell tehát arra is, ami elvész: nem azért, mert e tárgyak megszűntek 
volna létezni (a köteles példány létező dolog, s még az underground kultúrához 
hasonló határesetekben sem hasonlít semmiben a modern irodalom helvzete az 
antikvitáséhoz), hanem azért, mert láthatatlanná váltak - vagy, mert soha nem is 
voltak láthatók. 

A tömegtermelés olvashatatlanná lett, gondolhatnánk; ám minden azon múlik, 
milyen kérdésre várunk választ. D'Arlincourt gróf és Sophie Gay regényeit vag)' 
Alphonse Karr Guépes című könyvét, melyek valaha rendkívüli közönségsikernek 
örvendettek, nem keltheti életre „szóvégi" (textualiste) megközelítés, azonban ér-
dekességük túlnő a puszta dokumentumértéken: jelentéssel bíró adatok a műfaj, 
a társadalmi képzelet, az ízlés vagy a stílus történetében. Mindent újra időszerűvé 
avathat egy avatott és művelt (érudit) tekintet, legalábbis a történelemből kima-
radt emberek történelmét kutató francia iskola munkássága (mint például Alain 
Corbin Pinagot-yá) bizonyítja.10 Mindenekelőtt tudomásul kell vennünk egy bizo-
nyos fajta - ha tetszik, strukturális, vagyis saját felépítéséből származó, azaz éppen 
az irodalomtörténet megalkotása által előállított - irodalomtörténet megszűné-
sét: ez az ára koherenciájának és érthetőségének. S ugyanezen a ponton találjuk 
szembe magunkat a nemzeti irodalom sajátos szerkezetével. Megalkotása elfedi 
az egész középkori irodalmat (azért, mert mindenekelőtt nyelvhez és a fordítás 
szükségességéhez kötött); valamint az egész újlatin irodalmat, mely fölfedezetlen 
földrész marad (noha könyvtáraink tele vannak vele). Másodsorban figyelembe 
kell vennünk a fejlődéselv hipotéziséből származó következményeket: ezek miatt 
olvashatatlan a Racine utáni tragédia, a La Fontaine utáni fabula; aztán itt vannak 
azok a következmények, melyek az olyanféle domináns konfigurációkból erednek, 
mint a „Felvilágosodás" (amely befeketíti a verset, de az egész katolikus irodalmi 
termést is, s amely közvetlenül meghatározza, mit olvasunk Voltaire-től); a műfa-

10 Alain COKBIN: IJ Monde retrouvé de Louis-Francois Pinagot. Sur les traces d'un inconnu. 1798-1876. Klam-
marion, Riris, 1998. 
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jon belüli előföltevések következményeivel, mint például a regény és a realizmus 
összekapcsolása, ami hosszú időre lapszélre szorította a regény kritikai és öntük-
röző (réflexive), a Don Qinjotéból eredeztethető dimenzióját, és eltakarta a műfajra 
szintén jellemző idealizmust (amint azt Thomas Pavel munkái megmutatják). Mind-
egyik esetben igen komoly és erős hatásokkal állunk szemben, s annál is inkább, 
mert az irodalmi termelés összefonódik saját társadalmi használataival. A színház 
győzelme és bukása ezzel magyarázható. A színház a 19. századi szerző számára 
a legfontosabb műfaj volt; viszont az egész 20. századi színházból az 1960-as éve-
kig csak Claudel és Beckett marad. Más is kiesik a befogadás történetéből; a Paul 
Bourget által 1880-as években újrafölfedezett Stendhal esete ékes bizonyíték erre. 
Az újrabefogadás egészét a napló és a levelezés, valamint a Vie de Henry Brulard 
posztumusz megjelenése határozza meg; Genette-től Michel Crouzet-ig." Stendhal 
„Önmaga uraság"-gá lesz. Az életmű kortársak számára valaha nyilvánvaló poli-
tikai és pamfletszerű kiterjedése (amely a szerző életében művének befogadására 
nehezedett) - feledésbe merült. 

A feledésben nincs semmi visszafordíthatatlan, amint azt a barokk opera egész 
repertóriumának föltámadása is bizonyítja. El kell tűnődni azonban ennek a „föl-
támadásnak" lehetőségföltételein, illetve jelentésén. Nyilvánvalóan más-más rendű 
folyamatok biztosították Lautréamont és Rimbaud továbbélését, majd győzedelmét: 
olyan történet ez, amely szűk termelési körből származik - amire egyik legékesebb 
példa, amikor az irodalomtörténetet az írók írják. Mindenesetre összetett, igen 
jelentős kortévesztések köré szerveződő időbeliséget látunk működésben. 

Idő és érték 

Az irodalmat nem mindig fogták föl történeti jelenségként. Judith Schlanger La 
Mémoire des oeuvres12 című munkájának elemzéseit figyelembe véve az irodalom 
többféle „történeti rendszerét"13 különböztethetjük meg: a hagyomány, a történe-
lem és az emlékezet szerinti irodalomszemléletet. Három különböző intézményként 
való megjelenítése ez az irodalomnak, használatuk és a hozzájuk fűződő kapcsolat 
attól függ, milyen viszonyt alakítanak ki a múlttal. A hagyomány rendje lényegileg 
a szépirodalom (belles lettres), azaz a modern idők retorikai rendjének felel meg. 
Ebből a szempontból a múlt a tekintély: a régiek nagy irodalmi műemlékeit minta-
ként és tápláló forrásként kezelték, élesen elszakítva a jelentől, ám a szabad után-
zásra is igénybe vehető volt: egyként volt kiaknázható kincs és álló csillagkép. 

Az írás művészete és az ízlés egy és ugyanaz: nincs értelme megkülönböztetni 
azt, amit csodálunk attól, amit meg kell írni. A hagyomány szolgáltatta költői anyag 

11 Gérard GENETIK: Stendhal. In Figures II. Seuil, Paris, 1969; Michel CROLZET: Stendhal ott Monsieur 
moi-méme. F lammar ion , Paris, 1990. 

12 Jud i th SCHLANGF.R: La Mémoire des oeuvres. Nathan, Paris, 1992. 
13 Francois HARTOG: Regimes d'historicité. Seuil, Paris, 2003. 



Az irodalomtörténet megalkotása 2 7 3 

kínálta az alkotás játékát, mely a hagyománynak megfelelően, azt kissé átalakítja. 
Egy egész műfaj lehetett szövegközötti, mint ahogy La Fontaine változtatta át 
Ezópus meséit. A kiválóság tetőfoka éppen az, hogy megnyitják az utat a múltra 
alapított folytatáshoz. 

A történelem rendje a remekművekhez való viszonyunk megváltozását feltételezi; 
a múlt lineáris, visszafordíthatatlan időben nyilvánul meg, közkinccsé és örökség-
gé válik. A múlthoz fűződő ilyesfajta viszony a jelenbeli alkotás fogalmát valamely 
elképzelt vagy megsejtett jövőhöz igazítja. Immár nem a hozzáértés és a szabá-
lyok követése számít, hanem az egyediség és az eredetiség alapozza meg az értéket, 
így változtatta meg a romantika az irodalom látókörét. Az antikok ekként veszítet-
ték el az allegoricitás kiváltságát, illetve a közös horizont helyzetét. Az irodalom 
nemzeti keretekben határozódik meg újra, és minden nemzeti irodalomnak ki kell 
emelkednie a szellemi örökség hátteréből, amely nem más, mint a világirodalom 
műalkotásainak eklektikus antológiája. Az iskolai képzésnek ennélfogva már nem 
az a célja, hogy képessé tegyen irodalmi mintákhoz hasonló szöveget, hanem az 
irodalomtörténészek munkájához hasonló „magyarázatot" előállítani. Határvona-
lat búzunk tehát aközt, amit csodálunk és aközt, amit írni kell, és termékeny csodá-
latunkról alkotott fogalmunkba nem tartozik bele többé az utánzás és a földolgozás 
(reprise). A művész pedig a hivatás rendjének alávetett egyedi lénnyé változott.14 

Az emlékezet rendjében másfajta, a jelen szempontjából újraszervezett történe-
tiségre kerül a hangsúly. A kulturális emlékezet tartalmai mind egyszerre, de nem 
egyformán vannak jelen, s jelenlétük mértéke sem azonos. Belső könyvtárunk -
saját és kortársainké is - részlegekre és könyvespolcokra oszlik, a művek tőlünk 
való távolságához vagy hozzánk való közelségéhez igazodó érdeklődésnek a függvé-
nyében. E művek pedig versengenek egymással, küzdenek azért, hogy figyelmünk 
középpontjába kerüljenek. Különböző életkorban vannak, de életkoruk nem föl-
tétlenül a történelmi rend szerint alakul. Voltaire tragédiái öregebbeknek tetszenek, 
kevésbé helytállónak jelenünk számára, mint Racine-éi, azok pedig távolibbaknak, 
mint Shakespeare-éi; hiszen az irodalom nemzeti kerete meggyöngyült; Mme 
Sévignét Dosztojevszkijen keresztül olvassuk, amint Proust megjegyezte. Az em-
lékezet múltja nem időrend szerint szerveződik; mindig időszerű, de ezen belül 
mindennek eltérő az életkora. Nagy vonalakban így fest a jelenlegi helyzet, melyre 
a kultúrához való egész viszonyunkat meghatározó jelenközpontúság (présen-
tisnre) a jellemző. 

A továbbélés kérdése tehát elválaszthatatlan a művek értékének kérdésétől, mely-
nek ki kell állnia az „idő próbáját", mert abból, ami színre lép, nem minden lép 
be az emlékezetbe. Ez az érték és idő, értékelés és túlélés közti szoros kapcsolat 
határozza meg a kulturális emlékezetet. Az irodalomtörténet megalkotása óhatat-
lanul ranglétrák fölállításával jár, de többféle osztályozási módszer van, azok pedig 
egymástól eltérő kulturális összefüggésekhez és szellemi hagyományokhoz fűződnek. 
A két legmegfontolandóbb a klasszikus modell, illetve a kánon modellje. 

14 Lásd Nathalie HEINRICH: EElite artiste. Excellence et singularity en régime démocratique. Gallimard, Paris, 
2005. 
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A francia modell a klasszikus j o b b a n mondva a klasszikusok modellje. A „klasz-
szikus" a művek bizonyos létmódját jelenti az időben. Hivatkozhatunk Italo Calvino 
Pourquoi lire les classiques című könyvére.15 A klasszikus nem pontosan az, mint a 
remekmű, hanem az, amelyet el kellett olvasni, sőt, amelyet olvasás nélkül is is-
merünk - például a Don Qiújote. Klasszikusok azok a könyvek, amelyekről min-
dig azt halljuk, hogy éppen újraolvassák, nem pedig azt, hogy olvasnák őket: 
„Klasszikusokat elsőre olvasni valójában újraolvasásnak számít." Ugyanakkor 
klasszikusok azok a könyvek, melyeket mindig mintha első ízben fedeznének 
föl: „Klasszikusok azok a könyvek, melyeket az olvasás olyan újjá, váratlanná, soha 
n e m hallottá avat, hogy azt hinnénk, hallomásból ismerjük." Még az emlékezet 
redőibe rejtve is részei az egyén vagy a közösség tudatalattijának: „Minél inkább 
az az érzésünk, hogy ismerjük és hallottunk róluk, annál inkább tetszenek erede-
tinek, meglepőnek és újító jellegűnek, mikor végül mégiscsak elolvassuk." Ennek 
a művekre jellemző transzhisztorikus időtartam-fölfogásnak rendkívüli a jelentő-
sége a francia kultúrában. Természetes minta ez a számára, hiszen nem szakít az 
antik hagyománnyal, hanem lehetővé teszi annak történeti beillesztését és bizto-
sítja állandóságát. Francia távlatból tekintve a kérdés tehát a „panteonosítás" 
(panthéonisation) volt, azaz némely modernek fölbocsájtása az alapító író rang-
jának magasára. A legfontosabb vitákat ezen a ponton folytatták, szorosan össze-
kötve irodalmat és politikát, amint Hugo nagyszabású példája mutatja. Szüntele-
nül intézményesítik a klasszikusokat, az utolsó „kortárs klasszikus" rangjára emelt 
figura Georges Perec. Ebből a szempontból kell megérteni a kulturális örökség sze-
repét, amilyen a második császárságtól fogva a „Grands écrivains de France" volt 
az Hachette Kiadónál, s amilyen manapság a Pléi'ade Könyvtára. 

A kánon más szempontú: a kánon tekintélyt teremtőként elismert szövegek véges 
halmaza. Létesítése hatalmi játszma, vitáknak, leleplező gesztusoknak, a felül-
vizsgálat vagy az újra megerősítés kísérleteinek melegágya, s egészen az ellenkánon 
létesítéséig elmehet. Harold Bloom The Western Canon című könyve16 jellegzetes 
példája a vitában elfoglalt szerepek egy ikének: olyan „nyugati", konzervatív néző-
pont , mellyel a különböző faji, nyelvi vagy nemi „kisebbségek" szembeszálltak. 
A kánonról folytatott kritikai elmélkedés az angolszász New Historicism irodalmi 
mellékága, legismertebb képviselője pedig Stephen Greenblatt.17 A kánon az iro-
dalmat társadalmi tekintélyhez köti. Ez pedig az értékhierarchiák, illetve idő és 
érték kapcsolatának egy másik, az angolszász hagyományra jellemző felvetése. 
Míg a klasszikus műveket újraolvassuk, folytonos aktualizációnak kitettek, addig 
a kánon megengedi, vagy szükség esetén pedig tiltja az olvasást, intézményein 
keresztül, melyek szigorúan meghatározzák az indexre tett, illetve támogatott 
könyveket (Index librorum prohibitorum). 

15 Italo CAIVINO: Pöurquoi lire les classiques. Seuil, Paris, 1991. 
16 Harold BLOOM: The Western Canon. The Books and School of the Ages. Harcourt Brace, New York, 1994. 
17 Lásd többek között Stephen GREENBLATT: learning to curse: Essays in early modern culture. Roulledge, 

New York et Londres , 1990. 
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A tárgy története, a kérdés időszerűsége 

Az irodalomtörténet mint egyetemi tárgy viszonylag új alkotás, a harmadik köz-
társaság nagy reformjainak és nagymértékben Gustave Lanson munkásságának 
gyümölcse.18 Meg kell említenünk azonban, hogy a tárgy története vakfolt magának 
a diszciplínának a kialakulásában. A történészek, Seignobos-val az élen, elmulasz-
tották megírni oktatásának történetét. Péguy szemükre is veti, úgy, ahogyan ké-
sőbb nagyjából és egészében Bourdieu. 

Az irodalomtörténet intézményesülésének előföltétele két áthelyeződés vagy 
szakadás. Egyrészt a történet az irodalomból kerül ki: megszűnik irodalmi műfaj-
nak lenni azért, hogy kísérleti, induktív, tények megfigyelésére és értelmezésére 
alapozott tudományként határozhassa meg önmagát. A történettudományok egy 
ágának (néha mellékletének) látszik, s azoktól módszerüket követeli. Amint Buffon 
az első irodalmi természettudós, éppúgy Renan az első irodalomtörténész, azaz 
olyan, akinek volt saját, rá jellemző stílusa. Az irodalomkritika (a kommentár) 
a maga részéről ugyancsak az irodalomból származik. „Tanárok, kritikusok, ország-
gyűlési szónokok" nevében szólva Lanson kinyilvánítja: „Szeressük a művészi pró-
zát, de ne írjuk soha!"19 

Brunetiere és Lanson századfordulót meghatározó szembenállása egyrészt a régi, 
retorikából eredő és az új, történelmi ihletettségű kritika szembenállása; de az 
Ecole Normale és a Sorbonne, valamint saját emelvényére, a Revue des deux-mondes 
című folyóiratra támaszkodó társasági kritika, illetve a szakszerű, a cédulák és a té-
zisek kritikájának a szembenállása is. Azok a fejlődéselvű sémák, melyeket Brunetiere 
a műfajokra alkalmaz, nem tartoznak az irodalomtörténet módszeréhez, inkább 
az irodalomtörténet „regényét" képviselik - mondja Lanson. Az egyetemi karriert 
elbukó Brunetiere hanyatlása a közönség fejlődésének jele: a nyitott előadásokról 
(melyeket egyedül a College de France őriz meg) a német szemináriumok mintájá-
ra alakult zárt kurzusokra való áttérést jelenti. Mindazonáltal meg kell említenünk, 
hogy azok az irodalmi ítéletek és ranglétrák, melyeket Lanson és René Doumic 
előírt az 1920-as évek középfokú oktatásra szánt nagy tankönyveiben, közvetlenül 
Brnnetiére-től és Faguet-tól öröklődtek:20 manapság megütközünk azon, hogy 
Baudelaire száműzött, Mallarmé és Rimbaud zsákutcába kerül, Barbey d'Aurevilly 
hiányzik, Nerval is majdnem egyáltalán nincs jelen ezekben a munkákban, me-
lyekben Heredia, Sully-Proudhomme, Edmond Rostand és az ifjú Dumas Francia-
ország dicsőségének van kikiáltva. 

Ezek az események a francia egyetem 1870-es kudarca utáni újrateremtésének 
összefüggésrendjében helyezkednek el. A kudarc ugyanis öntudatra ébredéssel járt, 
és meggyőzte a közhatalmat a felsőoktatásba és a kutatásba való befektetés szük-
séges voltáról. A Párizsi Egyetem Louis Liard és Octave Gréard vezetésével bon-

1 8 A n t o i n e COMPAGNON: i. m . 
19 Gustave LANSON: LArt de la prose (1908). rééd. , la Table ronde, Paris, 1996. 344. 
20 F.z. az oka annak a „tankönyvháborúnak", melyet 1922-ben Fernand Vandérem robbantot t ki, s 

melybe Valery Larbaud is beavatkozott. 
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takozik ki, párhuzamosan a Ferdinand Buisson irányította alapfokú oktatás újra-
szervezésével. E reformok közös célja a demokratikus köztársaság polgárainak és 
legműveltebb osztályainak képzése, hiszen tudósokra, szakemberekre és mérnö-
kökre, nem pedig szépeket mondó szónokokra van szüksége. A retorikát elítélik; 
az 1902-es reform a „modern humaniórák" korszakának nyitánya. 

Lanson húsz éven át volt a retorika tanára, s mint ilyen, számtalan iskolai tan-
könyv és munka szerzője. Egyetemi pályafutását a középfokú oktatás kimerítő is-
meretére alapozta, melyet kollégái közül gyakorlatilag egyedül csak ő képviselt. 
Sikertörténete egyúttal a közönség szétszóródása következtében bizonytalanná vált, 
megújításra lehetetlennek ítélt, a történettudományok fennhatóságától fenyege-
tett irodalmi tanulmányok mentési munkálatának története is. Lanson úgy ment, 
hogy a tárgyak területét újraszervezi, teljes egészükben új gyakorlatok köré szer-
vezi, melyek aztán a vita legfőbb tétjévé lesznek: a „dolgok leckéjének" induktív, 
tapasztalati mintájára fölépített szövegmagyarázat, továbbá francia értekezés 
(dissertation), mely megőrzi a retorikai sémákat, és nem szakít a humanista ha-
gyománnyal; hogy (a szövegmagyarázat szempontjából) szorosan összeköti a kö-
zép- és felsőfokú oktatás reformját. Utóbbi az irodalomtörténet, a mesterképzés 
legfőbb elemének helyévé válik. Az ily módon megújított tárgyat a történettudo-
mányok modern paradigmájának részévé avatja, majd ezt a teljes együttest re-
publikánus távlatba helyezi, melyben a nagy írók kultusza adalék az állampolgári 
ismeretekhez. 

Lanson saját diszciplínájának szempontjából is inkább számít „terjesztőnek", 
mint alkotónak. Nem talál ki saját módszert, azt használja, amelyet harminc évvel 
előtte történészek mutattak be Langlois-val és Seignobos-val az élen. Ez a módszer 
az erudícióra alapoz - s ebben a filológia és a 18. századi bencések munkájának 
örökségét folytatja - ; a modern irodalomra is áthelyezi a Gaston Paris ihlette, 
előszörre a középkori nyelvre és irodalomra alkalmazott eljárásokat. Sajátjaként 
Lanson előbb egy bibliográfia tankönyvet írt, majd kritikai kiadásokat rendezett 
sajtó alá, mégpedig Voltaire Filozófiai levelek című művét, valamint egy halom cik-
ket, melyeket rövid idő alatt gyűjtöttek kötetbe az oktatási reform ideje alatt. Ere-
deti terve, melyet nem sikerült valóra váltania, a vidéki irodalmi élet társadalmi 
föltételeiről írott átfogó tanulmány lett volna: sokkal inkább intézmény- és hasz-
nálat-történet, mint a szövegek története, mely egyfelől Dürkheim szociológiájá-
val, másfelől az esztétikával érintkezik a kísérleti pszichológián és az ízléstörténe-
ten keresztül. Olyan tanulmányt szeretett volna írni tehát, melynek egyáltalán nem 
a szöveg áll a középpontjában. Később majd Bourdieu és iskolája nyúl vissza igen 
sok szempontból Lanson tervezetéhez. 

Az irodalomtörténet megalapítása végül a kritika leértékelésével jár: Lanson a 
maga módján a „Sainte-Beuve ellen" esetével mutat rokonságot. A tudós irodalom-
történet úgy foglalja el a kritika területét, hogy Lansont elmozdítja helyéről, a tétet 
a múlt értékelésére helyezi, nem pedig a kortárs irodalomra, mellyel Sainte-Beuve 
foglalkozott. A kortársat az újságírókra bízzák. Amikor Thibaudet megkülönböz-
teti a „három kritikust", ezt a tényállást rögzíti, miközben az alkotókat ismét elő-
térbe helyezi. 
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Milyen tanulságokat fogalmazhatunk meg mindebből a magunk számára? 
Mindenekelőtt újra kellene olvasni az imént leírt távlatból a franciaországi „új 

kritika" vitáját az 1960-as évekből. Valamiféle modern kánonra alapozott „retori-
kai" vagy „irodalmi fordulatot" láthatunk benne. Ennek a kritikai irányzatnak 
önellentmondásos eredménye egy új doxa megalapítása volt, mely hatását mára 
érezteti teljességgel a középfokú oktatásban, drámai módon világítva meg a közép-
fokú és felsőfokú közti szakadást. Leginkább azonban az irodalomtudomány je-
lenlegi helyzetére kellene rákérdeznünk, és egy, a Lansonéhoz hasonló mentési 
munkálat lehetőségeire - minthogy annak szükségessége sajnos vitathatatlan. Mi-
lyen feltételei volnának? Milyen alapokon építhetnénk újra valamely szellemi kép-
zés egészét? Át kell-e térni a nemzeti irodalomról a nemzeti, nemzetek közötti 
avagy nemzetközi kultúrára? Hogyan illesztendők egymáshoz irodalomtudomány 
és humán tudományok? Mitévők legyünk az irodalomtudománnyal egy olyan tár-
sadalomban, melyet már nem köztársasági tervezet vezérel, hanem a kulturális 
javak piaca? Ezek azok a nem kevésbé nehéz kérdések, mint amelyekkel Lansonnak 
kellett szembenéznie, s amelyekkel a jelenlegi nemzedéknek kell konfrontálódnia. 

Franciából fordította Jeney Eva 



Benkő Krisztián 

UNHEIMLICH ÉS GRÁCIA A NÉMET ROMANTIKÁBAN1 

„Looking for t he answer, 
Are we h u m a n or are we dance r? " 

(The Killers: Human) 

E. T. A. Hoffmann és az unheimlich 

A Hoffmann elbeszéléseiben vissza-visszatérő automaták megformálására nem-
csak Kempelen sakkjátékosa, de beszélőgépe is hatást gyakorolt, az utóbbi külö-
nösen a német író zenei érdeklődéséből adódóan. Az automaták (Die Automate, 1814) 
rejtélyes masinája, a beszélő török, Kempelen két legismertebb gépének képes-
ségeit egyesíti magában. 

Hoffmann zenekritikáiban Beethoven művészetének egyik legnagyobb értékét 
abban látta, hogy „zenéje a borzadályt, a félelmet, a megdöbbenést, a fájdalmat sza-
badítja fel és azt a végtelen vágyat ébreszti, amely a romantika lényege".2 A 20. szá-
zad elején Freud ugyanebben a hatásban ragadta meg a Hoffmann-elbeszélésekben 
megmutatkozó unheimlich esztétikai minőségének lényegét. A homokember (Der 
Sandmann, 1816) pszichoanalitikus olvasata Schelling meghatározását tekinti 
egyik kiindulópontjának: „Unheimlich mindaz, ami titok, tehát rejtettnek kellett vol-
na maradnia, mégis föltárult.'"5 Freud írásának közvetlen előzménye, Ernst Jentsch 
A kísérteties pszichológiájához (Zur Psychologie des Unheimlichen)4 című írása az unheim-
lich érzésének forrását mindenekelőtt Olimpia alakjához kötötte. „Az elbeszélés 
által keltett kísérteties hatás egyik legbiztosabb művészi eszköze azon alapul - írja 
Freud Jentsch értelmezését összefoglalva és saját vitapozícióját előkészítve - , 

h o g y az o l v a s ó t b i z o n y t a l a n s á g b a n h a g y j u k : v a j o n e g y f i g u r á b a n s z e m é l y t , v a g y a u t o m a -

tá t t u d h a t - e m a g a e lő t t . [ . . . ] J e n t s c h k i t ű n ő p é l d a k é n t e m e l i ki a z t a h e l y z e t e t , a m i k o r 

1 Részlet Bábok és automaták. Antihumanista hagyományok a testpolitikában c ímű doktori disszertációmból. 
2 E. DL A. HOFFMANN: Válogatott zenei írásai. Ford., szerk. VÁRNAI Péter. Z e n e m ű k i a d ó , Budapes t . 1960. 

1 0 7 . 
3 S igmund FREUD: A kísérteties. In BÓKAY Antal-ERŐs Ferenc (szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. 

Szöveggyűjtemény. Filum, B u d a p e s t , 1998. 67. 
4 Ernst JENTSCH: Zur Psychologie des Unheimlichen. Psychiatr isch-Neurologische Wochenschrift 8 (1906) 

2 2 - 2 8 . 
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»kétséges, hogy va jon egy nyi lvánvalóan élő lény valóban lélekkel van-e fe l ruházva, il-
letve az, hogy egy é le t te len t á rgynak nincs-e mégis lelke«. I l ivatkozik továbbá a viasz-
f igurák, zseniálisan m e g k o n s t r u á l t babák és a u t o m a t á k h a t á s á r a . " 5 

Jentsch elsőként diagnosztizálja a pediofóbia jelenségét, ezen a ponton száll vele 
vitába Freud, aki úgy gondolja, hogy „a kísérteties érzése közvetlenül a Homok-
ember alakjához, a szemtől megfosztottság kényszerképzetéhez kapcsolódik és az 
intellektuális bizonytalanság Jentsch-féle értelmezésének nincs köze e hatáshoz. 
A lélekkel való felruházottságban való kételkedés, ami Olimpia babánál érvényre 
jutott, a kísérteties ezen hatásos példájánál egyáltalán nem jön számításba".6 

A pszichoanalitikus olvasatot továbbgondoló Sarah Kofman szolgáltatott igazságot 
a kérdésben, amikor kijelentette Freud-könyvében, hogy az „intellektuális bizony-
talanság" (Jentsch) jóval fontosabb szerepet játszik a novellában, mint azt Freud 
állítja.7 Ugyanebből a bizonytalanságból ered a „félelmetes és irtóztató látvány 
keltette szorongás" Az automaták című elbeszélésben: 

„ - B e n n e m - m o n d t a Ludwig - m i n d e n ilyen, nemcsak hogy e m b e r t u tánozó, h a n e m 
magá t az ember i t m a j m o l ó b á b u , m i n d e n ilyen csaknem é lőhalo t t vagy halot t ian élő szo-
bor k i m o n d o t t a n viszolygást kelt. [...] Azt p e d i g végképp s zö rnyűnek ta lá lom, a m i k o r 
mechanikával irányított é l e t t e l en bábuk e m b e r i mozgást imi tá lnak [. . .] - T u d o d - vet te 
át a szót Ferdinand, m e n n y i r e a szívemből szólt mindaz , ami t az e m b e r i ma jmolásá ró l , 
azokról az élőhalot t v iaszf igurákró l m o n d t á l . [ . . .] Az egyik l eg töké le tesebb a u t o m a t a , 
ami t valaha lát tam, az Ens len- fé le kötél táncos volt: csakhogy ezt, n o h a valóban lenyűgö-
ző hatást gyakorolt határozot t mozdulataival , valahogy r o p p a n t mulatságossá tette m i n d -
já r t , ahogy letottyant a köté l re , és kedvesen bó loga tn i kezdet t . A kötél táncost nyilván 
senki se néz te azzal a borzadál lya l , amit az ilyen bábuk k ö n n y e n kivál thatnak, fő leg ér-
zékeny e m b e r e k b e n . " 8 

Ludwig és Ferdinand beszélgetésében különösen két tényező érdemel figyelmet: 
az embert vagy „emberi"-t utánzó gépek elutasítása, illetve a viaszbábok és a kötél-
táncos automata szembeállítása. Az elbeszélés szemléletmódját megtalálhatjuk már 
Jean Paul Hesperusában (1795), melynek Victor nevű szereplője maga is irtózik 
minden mesterséges utánzattól, a viaszfiguráktól, a szobroktól, a báboktól, a tükör-
képektől, az automatáktól.9 Az „élőhalott viaszfigurák" láttán Hoffmann egyik fiatal-
embere már gyermekkorában is sírva futott el, míg a tökéletes automata, a mu-

5 Freud 1998. 67-68. 
6 Freud 1998. 69. 
7 VÖ. Sarah KOFMAN: The Double island the Devil. The Uncanniness of The Sandman (Der Sandmann). In 

uó: Freud and Fiction. Trans. Sarah WYKES. Polity, Oxford , 1991. 132. 
8 E. T. A. HOFFMANN: AZ automaták. Ford. HALASI Zoltán. In nő: Az elvesztett tükörkép története: novellák. 

Szerk. HALASI Zoltán. Magvető, Budapest , 1996. 200-201 . 
9 Lieselotte SAUER: Romantic Automata. In Gerhardt HOFFMEISTER (ed.): European Romanticism. Literary 

Cross-Currents, Modes and Models. Wayne State University, Detroit, 1990. 292. 
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latságos kötéltáncos a másikban ugyancsak gyermeki élményeket boz felszínre. 
La Mettrie gépembere mint gép törekszik magához hasonló automatákat készí-
teni, Hoffmann-nál ezzel ellentétben a gépek az ember emberi mivoltának hiánya 
miatt keltenek rossz érzést. Az „érzékeny emberek" csak a kellő öniróniával ren-
delkező automatákat képesek elviselni, így Enslen mulatságosan letottyanó kötél-
táncosát: a bábok ne akarjanak emberien komolyak lenni, kerüljék ezt a „bor-
zadály"-t. 

A gépember elmélete és a felvilágosodás automatái közötti bölcseleti különb-
ség Ludwig és Ferdinand beszélgetését is új összefüggésbe helyezi: La Mettrie 
„ahelyett, hogy az embert puszta automatává redukálná, a gépet humanizálja, el-
látva értelemmel, erkölcsiséggel, ösztönnel és érzékenységgel".10 A kortársak nagy 
része nem érzékelte ezt a különbséget, a gépeket és automatákat butának és meg-
tévesztőnek gondolták, a romantikus irodalomban történt meg az automaták át-
értékelődése. Jean Paul számos szatírájában, majd 1821-ben megjelent Selina című 
regényében a mechanikusság az emberi lélek veszélyeztetettségének metaforájává 
alakult. „A mechanisztikus és materialisz.tikus elméletek nem tudták kielégíteni 
elvárásait, és ezért nem titkolta megvetését az ilyen eszmékkel szemben [...] Bár 
szatírájának címe, Az emberek az angyalok gépei (Menschen sind Maschinen der Engel, 
1785) úgy hangzik, mint La Mettrie elfogadása, valójában elveti őt. Jean Paul és 
La Mettrie is egyetért azonban abban, hogy az ember, ha nem is több mint az Isten 
vag)' az angyalok által készített gép, fölényesebb marad minden ember alkotta 
automatánál, melyek inkább nevetségesek, mint veszélyesek."11 

Hoffmann elbeszéléseiben mégsem minden automata tűnik föl nevetséges 
színben, sőt gyakran - elsősorban rejtélyes összefüggések hatására - fenyegetővé 
válnak: Sarah Kofman szerint az „uncanny mazochista típusú örömből is származ-
hat, olyan kielégülésből (jouissance), melynek maga a félelem [anxiety] a forrása".12 

Szemléletes példája ennek a kettősségnek - nevetséges és félelmetes - az imént 
említett Enslen, illetve Az automaták egy másik részletében13 szóba kerülő Vaucanson 
szembehelyezése. Enslen vándorló légi bemutatójának aerosztatikus figuráját -
a kötéltáncost vag)' repülő szobrot - , mely 1796-ban jár t Berlinben, Ferdinand a 
valaha látott egyik legtökéletesebb automatának nevezi, míg a másik helyen Ludwig 
minősíti Vausanson fuvolását tökéletlennek, hiszen a zene mint szellemi princípium 
lélek nélkül megvetendővé válik. Azért figyelemre méltó ez. a különbségtétel, mert 
Enslen pályája során maga is tervezett mechanikus madarat és fuvolázó automa-
tát, akárcsak Vaucanson, sőt egyes feltételezések szerint Enslen fuvolása inspirál-
ta Emanuel Schikanedert, a Varázsfuvola (Die Zauberflöte) librettójának szerzőjét 
Papageno alakjának megformálásakor.14 A csetlő-botló madarász alakja - hasonlóan 

I» Sauer 1990. 288. 
n Sauer 1990. 288-289. 
12 Kofman 1991. 123. 
is Hof fmann 1996. 223. 
u J o h n HAN'NAVY (ed.): Johann Car! Enslen. In Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. I. 

Knutledge, New York, 2008. 491—492. \ o. Stephan OKITKRMANN: Johann Earl Enslen's Plying Scupltures. 
Daidalos 37 (15 September 1990) 4 4 - 5 3 . 
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a korábban megidézett kötéltáncoshoz - újra azt a föltételezést erősíti, bogy Hoff-
mann elbeszélésének szereplői számára a (zenélő) automata csak saját komikumát 
elismerő bohócként kerülheti el az „érzékeny" (humanista) szemlélő ellenszenvét. 
Vaucanson légzőrendszerével és kézmozgásával tökéletes fuvolajátékra képes auto-
matája, az üvegharmonikát imitáló nő vag)' másutt a minden órában ugyanazt a 
dallamot játszó hárfaóra - e „halott, merev gépzene" látszaterővel próbálja helyet-
tesíteni a lélek éltető erejét, mert „még a leglélektelenebb, legérzéketlenebb játé-
kos is többet nyújt, mint a legtökéletesebb masina, hiszen elképzelhetetlen, bogy 
játékára ne hatna, akár csak pillanatokra, valamiféle lelki ösztönzés, míg a gép 
esetében ez természetesen sohasem történbet meg".15 

Ha alaposabban szemügyre vesszük a Hoffmannra hatást gyakorló Varázsfuvola 
(1791) történetét, akkor az ember szerepe árnyaltabbá válik, legalábbis az emberi 
hang és a hangszerek viszonyában: a második felvonás próbatételeiben ugyanis 
fény derül arra, bog)' a szimbolikus értelmű varázshangszer hangja fensőbbségét 
élvez az emberi hanggal szemben. Tamino és Pápageno némasági próbája a fu-
volára és a harangjátékra nem vonatkozik, csak a beszédre, és ezt Papageno kétszer 
is megszegi azzal, hogy megszólal. Mindenképpen figyelemre méltó, bogy Hoff-
mann szerzői Doppelgängere, Johannes Kreisler A zenegyűlölő (Der Musikfeind, 1814) 
című szatírában „ildomos zenei zajnak" és „semmitmondó zenei lármának" neve-
zi az operákat, melyek befogadása során legföljebb a nézőtéri huzat lehet élmény-
szerű.16 Míg pár évvel korábban Beethovenről írt zenekritikájában (1808) az 
„emberfelettit, a szellem mélyén lakó csodálatosat" igénybe vevő Mozart művé-
szetéből a Hattyúdalt emeli magasba: „a szellemvilág éje világos bíborfényben ol-
dódik fel és kimondhatatlan vággyal tekintünk a bűvös alakok után, akik a szférák 
örök táncában a felhőkön átrepülve barátságosan hívnak minket soraik közé."17 

A 39. Esz-dúr szimfóniában („hattyúdal", 1788) - bár az .Allegro énekszerűen dal-
lamos és az Andante con moto pontozott ritmusai humanista himnuszra emlékez-
tetnek - nincsenek emberi hangok. Ennek fontossága akkor válik szemléletessé, 
ha felidézzük Beethoven 1824-es IX. (d-moll) szimfóniájának zenetörténeti jelen-
tőségét. A szimfónia negyedik tétele tartalmazza Schiller Örömódájának (An die 
Freunde) megzenésített változatát, melyet szólisták és kórus énekelnek, vagyis itt 
használ először egy nag)' zeneszerző szimfóniában énekhangot a hangszerekkel 
azonos szinten. Edward Gordon Craig, az übermarionett megálmodója lesz az, 
aki a 20. század elején újra ki meri jelenteni, bogy a hangszerek hangja szebb, 

15 Hof fmann 1996. 223. - Lyotard Isten és а Báb (Dien et III poupée) című írásában Kleist esszéjével a 
repetitív zene kontextusában foglalkozott: „A grácia [Anmut, de Grazie is], melyről Kleist ír, olyan 
lenne, mint az e lme megszabadítása minden időbeli egymásutániságtól, a szintézis minden felada-
tától. Minden zene, úgy gondolom, e r re a gráciára vágyik. Minden eredeti zene. Vágyik a felmen-
tésre a szintézis, a forma, az illendőség, a célzat és a megőrzés alól, egy szóval az ismétlés alól." 
(Jean-Frangois LYOTARD: God and the Puppet. In uő: The Inhuman. Reflection on Time, (trans.) Geoffrey 
BENNINGTON, Rachel BOWLBY. Stanford LR Stanford, 1988. 163.) 
H o f f m a n n 1 9 6 0 . 2 4 3 - 2 4 4 . 

И Hoffmann 1960. 107. 
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mint az emberi bang.18 Ha a zajművészet felfedezésében maradandót alkotó olasz 
futurizmus vezéralakjának, F. T Marinettinek egyik ötletét vesszük alapul, mely 
szerint egy Beethoven-szimfóniát a végéről kezdve visszafelé kellene lejátszani, ak-
kor a IX. szimfónia esetében ez azt jelentené, hogy Beethoven allegorikus fejlődés-
modelljét megfordítva az Örömódától azokhoz az első mozzanatokhoz jutnánk vissza, 
ahol a táncban válik testivé a zene.19 Az automaták némely zeneelméleti fejtegetése 
is olvasható akár már Lnigi Rttssolo 1913-ban megjelent A zajok művészete (Harte 
dei rumori) című kiáltványának megalapozásaként. 

A homokember pszichoanalitikus olvasatában Freud határozott álláspontja, hogy 
Jentsch elméletével ellentétben az unheimlich minősége nem Olimpia, hanem 
Coppelius alakjához kötődik. Az elbeszélés szövegében a hat alkalommal használt 
unheimlich szónak valóban mindegyike kötődik valamilyen módon Coppeliushoz: 
a Homokember „ijesztő kísértet" (der unheimliche Spuk) (110./12.), Nathanael 
apjával folytatott ügyletei „gyanús éjszakai tevés-vevés"-ek (das unheimliche Trei-
ben zur Nachtzeit) (119./20.), míg az általa készített Olimpia „megborzongatja" 
Nathanaelt (mir wurde ganz unheimlich) (123./23.), később a tőle származó lát-
cső hatására a baba a fiatalember szemében „heimlich"-há válik.20 Nathanaelhez 
írt levelében menyasszonya, Clara összekapcsolja az unheimlich és a Doppelgänger 
jelenségét: 

„ H a v a n b e n n ü n k e l e g e n d ő , á l l h a t a t o s és t i sz ta lé lek e r ő s í t e t t e é b e r s é g a h h o z , h o g y 

m i n d e n k o r a z o n n a l l e l e p l e z z ü k az i d e g e n , e l l e n s é g e s b e a v a t k o z á s t , és h o g v sz i l á rd l ép -

tekkel j á r j u k e g y r e azt az u t a t , m e l y e t h a j l a m u n k és h i v a t á s u n k j e l ö l t ki s z á m u n k r a , ak -

kor e g é s z e n b i z o n y o s a n a l u l m a r a d a g o n o s z [ j e n e u n h e i m l i c h e M a c h t ] a m a h i á b a v a l ó 

k ü z d e l e m b e n , h o g y f o r m á t ö l t v e ö n m a g u n k t ü k ö r k é p é v é v á l j é k . " (121 . /21 . ) 

Az idézet alapján az otthonosság érzése akkor lehetséges, ha a „hajlam" és a „hiva-
tás" összhangba kerül egymással, ha a szemlélő a gonosz tükörképben is felismeri 
magát, ismerőssé válik a maga számára. A kísérteties az elfojtásból adódó vissza-
térő szorongás, „a lelki élet számára ismert jelenség, amely csak az elfojtás folya-
matában távolodott el".21 Az ördög bájitalában (Die Elixiere des Teufels, 1815-1816) 
az unheimlich motívumai szintén a hasonmás-jelenséghez (Doppelgänger) kap-
csolódnak. Otto Rank hasonmásról írt könyvére hivatkozik Freud: „a hasonmás 
jelenségét a tükör- és árnyképhez, a védőszellemhez, a lélek-hithez, és a halál-

1» Mask 1909. május, 69. (Edward Gordon С RAK, (ed.) (1908-1929): The Mask) - A német romanti-
kában, így Hof fmann-ná l persze bonyolultabb volt a hangszer és az ember i hang megkülönbözte-
tésének elméleti megalapozása: lásd Carl DAHLHAUS: Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1984. 75. 

I'J Vö. Kilippo lommaso MARINKTTI: II teatro di Varieta. In uő: Teairo 2. (a cura di) Giovanni CALENDOLL 
Vito Bianco Editore, Roma, 1960. 257-265. - Vö. T h e o d o r W. ADORNO: Beethoven. The Philisophy of 
Music, (ed.) Rolf TIEDEMANN. (trans.) Edmund JEPHCOTI. Polity Press, Cambridge, 1998. 64-65. , 116. 
A zárójelben lévő számok: az általam használt (mags ai fordítás/német eredeti) oldalszáma. 

21 Freud 1998. 74. 
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félelemhez köti, de megvilágítja a motívum meglepő fejlődéstörténetét is. Ugyan-
is a hasonmás eredetileg az én pusztulása elleni biztosíték volt, »a halál hatalmának 
erőteljes tagadása« (O. Rank) és valószínűleg a »halhatatlan« lélek volt a test első 
»hasonmása«." Ezek a gyermek és a primitív ember lelki életét uralják, de „e fejlő-
dési szakasz befejeztével megváltozik a hasonmás előjele: a továbbélés bizonysá-
gából a halál kísérteties, élő hírnökévé válik".22 

A Doppelgánger-motívum meggyőző példaként szolgál arra nézve, hogyan 
haladja meg Heinrich von Kleist kortársát, hol húzódik az unheimlich és a grácia 
különbsége, milyen válasz adható a metafizika távlatából arra a válságra, amelyet 
a pszichoanalízis az elfojtás felszínre hozásával próbál megoldani. „A motívumok 
hasonlósága ellenére gyökeres különbség van aközött, ahogyan Kleist, illetve Gogol 
vagy Hoffmann földolgozza ezt a témát" - mutatja meg Főidényi F. László a 
Penthesileia költőjének fölényét -

„a pszichés egyensúlyzavart ő is érzékeli , d e n e m áll m e g itt. A zavar ná la metafizikaivá 
tágul , s a társadalmi, közösségi gyökér te lenség , amellyel az ő szereplői is szembesülnek , 
a létezés szakadékává mélyül. О is bemutatja a szakadást , d e ahelyett , hogy stilizálná és 
»művészileg« (»realisztikusan« vagy »fantasztikusan«) k ibon taná , törekvése elsősorban 
a r r a irányul, hogy megtalál ja az egyesítésnek a l ehe tőségé t " . 2 3 

Freud írásának egyik legszellemesebb részlete a szótárelemzés, ahol etimológiai 
szinten mutatja meg a heimlich és az unheimlich közötti összefüggést. A hang-
súly nem azon van, hogy az un- előtag hatására a heimlich jelentése az ellentété-
be fordul át, ez magától értetődő, hanem 

„Daniel Sander s 1860-as Wörterbuch der Deutschen Sprache c ímű m ű v é b e n [ . . . ] a heimlich 
szócska többféle je len tésárnyala ta közöt t van egy, ami saját ellentétével, az unheimlich-hel 
esik egybe. .Ami egyszer heimlich-nek, másszor unheimlicli-neк minősí thető. Eg)' Glutzkow-
tól szá rmazó példával : »Mi unheimlich-nek nevezzük, Ö n heimlich-nek m o n d j a . « Ar ra 
kell r á j ö n n ü n k , hogy a heimlich szó n e m egyér te lmű, két o lyan f o g a l o m k ö r h ö z tartozik, 
amely, n o h a n e m ellentétes, mégis n a g y o n különbözik egymástól . Az egyik k ö r a bizal-
m a s h o z és a kel lemeshez, a ntásik p e d i g a re j te t thez és a t i tkoshoz kapcso lód ik . " 2 4 

A magyar fordításban felsorolt jelentések közül ezt a kettősséget a kies-kietlen sza-
vak fejezik ki legtalálóbban, mert a kies melléknév jelentésmezejébe a derűs és 
kellemes mellett a félreeső és elhagyatott (táj) is beletartozik. „A heimlich tehát 
olyan szó, amelynek jelentése az ambivalencia irányába halad, míg végül ellenté-
tével, az unheimlich-hel esik egybe. Az unheimlich bizonyos mértékig a heimlich egy 

22 Freud 1998. 71. 
2 3 FÖLDÉNYI F. László: Heinrich von Kleist. A szavak halójában. Jelenkor, Pécs 1999. 1 8 2 - 1 8 3 . 
24 Freud 1998. 67. 
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fajtája."25 Amit Freud dolgozatában elhanyagol - elsősorban azért, hogy Jentsch-sel 
szemben saját koncepciója tűnjön meggyőzőbbnek - , hogy a Jentsch által az (un)-
heimlich érzés forrásaként felismert intellektuális bizonytalanság, vajon egy figurá-
ban személyt vagy automatát látunk-e magunk előtt, nemcsak Olimpiára vonat-
kozóan jelenik meg a szövegben, hanem Clara és maga Nathanael esetében is. Az 
elbeszélés elején, Nathanael rémálmában Coppelius mint egy automatát szereli 
szét a fiatalember testét, a gépészként megidézett Teremtő alkotását: „vizsgáljuk 
meg a szerkezet kezét meg a lábát. - Azzal kíméletlenül csuklón ragadott, hogy 
csak úgy ropogott, lecsavarta mindkét kezemet, majd a lábamat is, és összevissza 
cserélgette őket. - Sehová sem illik! Úgy jó, ahogy volt! ...Értette az öreg a mód-
ját!"26 Ennél is lényegesebb az az oda-vissza játék, amely Clara és Olimpia meg-
ítélésében történik Nathanaelnél Coppelius látcsövének varázserejéből adódóan. 
A fiatalembert kellemetlen érzés fogja el, amikor először pillantja meg Olimpiát 
(„mir wurde ganz unheimlich"),27 miközben az elbeszélő bizonyságát teszi annak, 
hogy „szíve persze Clarával volt teli, a merev, nyársat nyelt Olimpia tökéletesen 
hidegen hagyta".28 A lejátszódó fordulat következtében a máskor kísérteties 
Olimpia Nathenael szemében a tökéletes grácia megtestesítőjévé válik - „nem tu-
dott betelni a mennyei szépségű Olimpia látványával"29 - azokban a pillanatok-
ban, amikor a férfi „mind bosszantóbbnak érezte Clara hűvös és prózai kedélyét", 
olyannyira, hogy egy alkalommal „élettelen, átkozott gép"-nek nevezte.30 Clara 
és Olimpia két eltérő (szöveg)világhoz tartoznak, melyek köztes terében helyez-
kedik el a fiatalember, mindkét alak külön világgal rendelkezik: „Clara egy pol-
gárival, amely a racionális világmagyarázatot, a polgári értéket, a polgári szerel-
met ismeri el, Olimpia pedig egy »természetfölöttivel«, mely megengedi a nem 
racionális világmagyarázatot és világtapasztalatot, és a rá vetített ösztönös, ellen-
őrizhetetlen érzéki szerelmet."31 A bálon Nathanael barátja nem érti, hogyan té-
veszthette meg a fiatalembert a „viaszképű fabáb", mire ő azt válaszolja: „hogyan 
lehet az, hogy a te minden szépre oly fogékony pillantásod, kíváncsi tekinteted 
elsiklott Olimpia mennyei bája [himmlischer Liebreiz] fölött?"32 Amikor Olimpia 
bájáról olvasunk, akkor felsejlik annak lehetősége, bog)' Hoffmann párbeszédet 

Freud 1998. 67. —A homokemberben a heimlich szó egyetlen egyszer fordul elő, a gyermekkori em-
lékek felidézésekor: amit Nathanael anyja otthonosan (heimlich) a tányérba tett, azt Coppelius össze-
fogdosta, és ezzel a gyerekek számára undorí tóvá tette (lásd E. T A. HOFFMANN: Der Sandmann. In 
uő: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Bd. 3. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1994. 14.) 

2 6 E. T A. HOFFMANN: AZ arany virágcserép, A homokember, Sciulery kisasszony. Ford. BARNA Imre et al. Euró-
pa Diákkönyvtár, Budapest , 1997. 114. 

2 7 Hof fmann Í994. 23. 
2« Hof fmann 1997. 134. 
га Hoffmann 1997. 136. 
:>" Hoffmann 1997. 129., 131. 
31 OROSZ Magdolna: „Az utánzott idegen nyelvű kézírás". Mű és alkotás E. 'ГА. Hoffmann elbeszéléseiben. 

Gondolat, Budapest , 2006. 81. 
Hof fmann 1997. 141.; Hoffmann 1994 .40 . 
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folytat Heinrich von Kleist néhány évvel korábban megjelent marionett-esszéjével.33 

A Coppelius által adományozott látcső értelmezhető a Venus által adományozott 
bájöv (Gürtel des Liebreiz) alakváltozataként: 

„ A g ö r ö g m í t o s z s z e r i n t a bá j i s t e n n ő j é n e k van egy öve , m e l y o lyan e r ő v e l bír, h o g y vi-
s e l ő j é n e k kellemet kö lcsönöz , és s z e r e l e m r e l o b b a n t i r á n t a . U g y a n e z t az i s t ensége t k ísér ik 
a b á j i s t ennő i , a Gráciák. [ . . . ] M i n d e n k e l l e m szép , l é v é n a s z e r e l m i b á j ö v e a k n i d o s z i 
i s t e n n ő tulajdona; d e n e m m i n d e n s z é p s é g k e l l e m [ . . . ] a s z é p s é g i s t e n n ő j e m e g v á l h a t 
övé tő l , s átviheti a n n a k e re jé t a k e v é s b é szépre . így h á t a ke l l em n e m kizárólagos e l ő j o g a 
a s z é p n e k , h a n e m á t szá l lha t , b á r m i n d i g csak a s z é p n e k a kezébő l , a k e v é s b é s z é p r e , sőt 
m é g a n e m - s z é p r e i s . " 3 4 

A látcső a hús-vér Clara szépsége iránt közömbössé teszi Nathanaelt, míg a nem-
szép, unheimlich fabábnak kellemet kölcsönöz, „nem természetesen hat, hiszen ez 
esetben semmit sem változtathatna magán a személyen, hanem mágikusan, vagyis 
ereje túlnő minden természeti feltételen".3"' Ezen a ponton szembetűnővé válik 
az is, hogy az (un)heimlich és a grácia egészen közel állnak egymáshoz, sőt akár az 
is megkockáztatható, hogy azonos jelenség egymástól különböző felfogásával állunk 
szemben. Akárcsak a heimlich, a grácia is mozgásban van, nem állandó, távolo-
dik, majd ismét visszatér és közelivé válik (Kleist), felszínre kerül (Schelling), de 
el is veszíthető - mindez a pszichoanalitikus olvasatban az elfojtott titok tudatos 
szintre emelése, a metafizikai hagyományban a szerelem istennőjének adománya, 
közeledés az istenihez. 

Hoffmann A homokemberben egy másik szempontból is megalapozottá teszi 
a Kleist-hatás feltételezését, nevezetesen a báli jelenet dialogikus szerkezete miatt: 
Olimpia gráciája megosztja a közönséget, így különböző nézőpontok érvelnek 
egymással szemben. Ne feledjük, hogy Kleist esszéjében C... úr elképzelését a 
marionettek táncának tökéletességéről a látszólagos egyetértés ellenére is próbára 
teszi a meggyőzni kívánt elbeszélő kételkedése. Az automaták két fiatalemberének, 
Ludwignak és Ferdinándnak a párbeszédeiben nincs nézeteltérés abban, hogy szörnyű, 

3 3 Kleist hatása Hof fmann-ná l nem evidencia a szakirodalomban, sőt például Norbert Eisner 2004-
ben megjelent tanulmánya, mely a bábok és automaták szerepét vizsgálja Hoffmann elbeszéléseiben, 
meg sem említi Kleist esszéjét (lásd Norbert ELSNF.R: Die erste war Olimpia. Hoffmanns Erzählungen 
von Puppen und Automaten. In Norbert ErsNER-Werner FRICK (Hrsg.): „Scientia poetica". Literatur und 
Naturwissenschaft. Wallstein, Göttingen, 2004. 193-225.), holott a két szerző szövegei közötti össze-
függések nem elhanyagolhatók. Főidényi azt sem tartja kizártnak, hogy az egy etlen hangot („O, ó, ó"), 
melyet Olimpia az éneklésen kívül ismételget, a Kleist Amphitryonját záró híres „Ah!" nyomán adta 
Hof fmann az automata szájába. 

34 Friedrich SCHILLER: Művészet- és történelemfilozófiai írások. Ford. PAPP Zoltán, MESTERHÁZI Miklós. At-
lantisz, Budapest, 2005. 71. A bájöv-motívumról, illetve a szép, a fenséges és a grácia esztétikai 
kategóriák közötti viszonyról lásd BKNKÖ Krisztián: Grácia és öngyülölet. (Ungvárnémeti Tó th László: 
Nárcisz vagy a gyilkos ön-szeretet). In uó: Önkívület. Olvasónapló a magyar romantikáról. Kalligram, Po-
zsony, 2009. 117-148. 

3 3 Schiller 2005. 72-73. 
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„amikor mechanikával irányított élettelen bábuk emberi mozgást imitálnak",36a lát-
cső közvetítésével Olimpia bűvkörébe került Nathanael azonban - szemben min-
denki mással - valószínűleg kétség nélkül egyetértene C... úrral. Persze csak ak-
kor, ha nem zárjuk ki annak lehetőségét, hogy Nathanael tisztában volt vele, 
hogy Olimpia nem ember, és ennek ellenére is tökéletesebb bájt fedezett föl ben-
ne, mint Clarában - mindez nem lenne hihetetlenebb, mint a medve-epizód 
Kleist dolgozatában. Ha tehát a fiatalember rajongását és a varázst mégsem bár-
gyúságnak tekintjük, akkor ez Freud azon meglátását is árnyalja, miszerint „az 
Olimpia-epizód a költő szatirikus hajlamairól tesz tanúbizonyságot, és gúny tárgyá-
vá teszi a fiatalember szerelmes rajongását".37 Ezt az értelmezési irányt követik 
Jacques Offenbach operájának, a Hoffmann meséinek (Les Contes d'Hoffmann, 1876) 
az előadásai is, melyekben a szerelmes rendszerint szánalmas színben tűnik föl. 
Az elbeszélés nem ennyire egyértelmű, először a narrátori szólam kiiktatásával, 
levelek formájában ismerjük meg Nathanael és Clara eltérő világképét, majd 
amikor az elbeszélő átveszi a szót, akkor is hagyja szóhoz jutni Nathanaelt, pél-
dául a Siegmunddal folytatott beszélgetéskor: 

S i e g m u n d : „ S z é p n e k l e h e t n e m o n d a n i , h a a t e k i n t e t e n e m v o l n a o l y a n é l e t t e l e n [ . . . ] 

Minke t n a g y o n e l i jesz te t t m a g á t ó l ez az O l i m p i a [ U n s ist d i e s e O l i m p i a g a n z u n h e i m l i c h 

g e w o r d e n ] " 

N a t h a n a e l vá lasza : „ N e m csoda , h a ti, h i d e g és p r ó z a i lények, i d e g e n k e d t e k O l i m p i á -

tól [ O l i m p i a u n h e i m l i c h s e in ] . C s a k i s k ö l t ő i l é l e k n e k ny í l ik m e g a v e l e r o k o n m á s i k 

l é l e k ! . . . " 3 « 

Ezeknek a párbeszédeknek Freud nem tulajdonít jelentőséget, mert ő „univerzá-
lis érzés"-t keres.39 Bár kitér arra, hogy „Jentsch mint nehézséget említi - teljes 
joggal - , hogy az egyes embereket igen különböző mértékben jellemzi az ilyen ér-
zésminőség [unheimlich] iránti érzékenység",40 mégis „megpróbálja eltörölni eze-
ket a különbségeket az egyesítés érdekében".41 

Egyetérthetünk abban Sarah Kofmannal, hogy az Olimpia bál utáni leleplező-
dését (mely a költészet- és szónoklattan tanárának értelmezésében „egy allegória 
[...] egy végigvitt metafora") követő leírás a bizalmatlanná váló, örökké gyanakvó 

:lli Hof fmann 1996. 200. - Enslen korábban említett letottyanó kötéltáncosához lásd Sarah Kofman 
megjegyzését: „Hof fmann más történetei is komikusan kezelik az automata témáját . Bergson szá-
mára egy mechanizmus , mely az életet vagy élőlényt mímel a komikus t éma par excellence" 
(Kofman 1991. 188.); ugyanakkor Az automaták törökje kapcsán - az ergriffen/ergreifen szójáték-
ból kiindulva - Bettine Menke mágikus hatalmat feltételez (Bettine MENKE: Prosopopiia. Stimme und 
Text bei Brentano, Kleist und Kaflta. Wilhelm Fink, München, 2000. 287.) - , ahogy erről fentebb szó 
esett, ebben az elbeszélésben nem egyetlen bábot megítélő nézőpontok, hanem a különböző auto-
matákhoz kapcsolt mentalitás-típusok (ön-irónia vs. mágikus hatalom) képeznek oppozíciót. 

37 Freud 1998. 68. 
38 H o f f m a n n 1997. 142.; Hof fmann 1994. 40. 
39 Kofman 1991. 180. 
40 Freud 1998. 65. 
ti Kofman 1991. 124. 
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szeretőkről újra Hoffmann ironikus érzékét dicséri, ami gondolatmenetünk szem-
pontjából mégis fontosabb, hogy Olimpia története az univerzális ember-fogalom 
tételezhetőségét kérdőjelezi meg, és elbizonytalanítja a város lakóit arra vonatko-
zó tudásukban, mi az ember, hol húzódik az emberi és a nem-emberi közötti ha-
tárvonal. Az-e az emberibb ember, aki ásít, vagy aki tüsszent, aki gondolkodik, 
vagy aki tud összevissza ütemben énekelni és táncolni?42 Az egyetlen egyetemes 
emberi tulajdonság éppen a nevetséges báb alakjában mutatkozik meg. Amikor 
Nathanael táncra kérte szerelmét, „egy pillanatra a halott menyasszony regéje öt-
lött fel benne, Olimpia azonban szorosan magához húzta, s csók közben mintha 
már eleven melegség járta volna át az ajkait..."43 A kellem és „kies" is olyan ket-
tősség, mely „se nem élő, se nem halott: arra tervezték, hogy kiegészítse az élőt, 
hogy tökéletesítse azt, halhatatlanná tegye, mint a Teremtő [...] az ember meg-
próbálja elrejteni a tényt, bogy a halál mindig már jelen van az életben. A kettő-
ség kísérteties érzése abból a tényből ered, hogy felidézi, amit az ember hiába 
igyekszik elfelejteni".44 Nathanael Clara elleni gyilkossági kísérlete, majd öngyil-
kossága Kleist legendás kettős öngyilkosságának történetét is felidézi. 

A reneszánsz és a felvilágosodás grácia-fogalma 

A kísértetiesről írt tanulmányában Freud az érzésminőség újdonságának bizonyítá-
saként fogalmazza meg az esztétikatörténet egyoldalúságát, hogy az esztéták „ál-
talában szívesebben foglalkoznak a széppel, a nagyszerűvel és a fenségessel, tehát 
az érzés pozitív fajtáival, illetve azokkal a körülményekkel és tárgyakkal, amelye-
ket ezek felidéznek, semmint az alantas és a kínos ellentétes érzelmeivel",45 ezért 
„a pszichoanalízisnek különleges figyelmet kell ennek szentelnie" - viszi tovább 
gondolatát Kofman - , ahelyett, hogy metafizikai előítéletek rabjaivá válnánk, „me-
lyek a szép és a csúnya, a vonzó és az undorító, a kellemes és a kellemetlen kö-
zötti radikális oppozícióhoz vezetnek".46 A grácia elvitatja ezt a tételezett egyol-
dalúságot, és viszonylagossá teszi az unheimlich kivételességét, mivel már az erre 
vonatkozó legkorábbi elméleti alapozások is „megkülönböztették a szépségtől a kelle-
met és a gráciákat, hiszen ezeket olyan attribútumokkal fejezték ki, amelyek elválaszt-
hatóak voltak a szépség istennőjétől",47 vagyis a gráciában éppúgy bizonytalanná 
válik „a »pozitív« és a »negativ« érzések közötti radikális oppozíció fenntartása",48 

akárcsak az unheimlich esetében. 

П Vö. H o f f m a n n 1997. 147. 
« H o f f m a n n 1997. 140. 
м Kofman 1991. 148. 
v. Freud 1998. 65. 
« Kofman 1991. 122. 
« Schiller 2005. 71. 
98 Kofman 1991. 122. 
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Schiller Л kellemről és méltóságról (Über Anmut und Würde, 1793)49 írt értekezé-
sének címében szereplő Anmut ('báj', 'kellem', 'igézet') fogalmat a Grazie ('finomság', 
'elegancia'), illetve a kellem és inger jelentését is magában foglaló Reiz szavak vál-
tozataiként használja.50 A fogalom megfelelői a görög charis, az olasz grazia ('fi-
nomkodás'), sprezzatura (a sprezzare 'semmibe vesz' igéből) és venustá (Venus nevé-
ből), a spanyol gracia ('kegyelem') és despejo (a despejar 'tisztít' igéből), a francia 
désinvolture ('légiesség', 'lazaság') és agrément ('kellem'), illetve az angol grace ('báj', 
'kellem'). 

Gerd Kleiner az Ästhetische Grundbegriffe című fogalomtár51 „Anmut" címszavának 
szerzője a görög charis szó három jelentését a három mitológiai grácia szerepeinek 
megfelelően vezette le: charíeis ('bájos', 'kellemes'), charízesthai ('barátságosnak 
mutatkozni'), chárin eidénai ('köszönetet mondani ') - ez a három jelentés már ár-
nyalja a grácia egyértelműen pozitív voltát. 

A fogalom az itáliai reneszánsz művészetelméletben vált esztétikai kategóriá-
vá, ahol „több rokonságot mutatott a francia szóhasználatban a »je ne sais quoi« 
fogalmával, mint a »beau«-éval ",5- A francia je ne sais quoi az olasz non se ché fordí-
tása, amely Lodovico Dolce Aretino, avagy Dialógus a festészetről (Dialogo della Pitt ura, 
1557) című munkájában tűnik föl: „valami, amit nem lehet meghatározni", „nem 
tudjuk azonosítani, mi az, ami annyira magával ragad".53 Dolce különválasztja a 
belezza (vaghezza) és а grazia (venustá) fogalmát, az utóbbi egyfajta szabálytalan szép-
ségként jelenik meg, a mozdulat szépségeként vagy lelki szépségként. Kortársa, 
Vicenzo Danti számára a grácia „a szépség titkos része [parte occulta], mely nem 
igényel tökéletes arányokat". Vasarinál pedig a szépség területe a szabályos törvé-
nyeké, míg „a grácia az irracionális érzületé [giudizio]". A szépség a platonizmushoz, 
a grácia a neoplatonizmushoz és Arisztotelészhez kötődik, aki szerint a szépség 
nem állandó, hanem a szemlélő ítéletének függvénye, mivel - mint Michelangelo 
megállapítja - a mozgásban lévő testben nincsenek rögzített arányok.54 

A képzőművészeti arányok (venustá) elméleti kérdéseinél már valamivel hama-
rabb megjelenik a grácia fogalma egy ettől némileg eltérő összefüggésben, az em-
beri viselkedés egy jellegzetes fajtájaként (sprezzatura), mely a görög charis-charí-
zesthai ( 'barátságosnak mutatkozni') jelentésárnyalattal muta t rokonságot. Ezt 
Castiglione Az udvari ember (II Cortegiano, 1528) című könyvében egy bizonyos ha-

4 9 Friedrich SCHILLER: Über Anmut und Würde. In uő: Sämmtliche Werke. Bd. IV J . G. Cotta 'sche Buch-
handlung, Stut tgart , 1879. 4 5 4 - 4 6 7 . 

50 A szöveg egy részletében a grácia két fajtáját különbözteti meg: a bájt [Reiz], és a kellemet [Anmut] 
(Schiller 2005. 124.) 

51 Gerd KLEINER: Anmut. Iii Karlheinz BARCE et al. (hg): Ästhetische Grundbegriffe. Bd I. Metzler, Stutt-
gart und Weimar, 2000. 

52 PÁI. József: Л neoklasszicizmus poétikája. Akadémiai, Budapest , 1988. 170. 
53 Lodovico DOLCE: Dialogo della pittura, intitolato VAretino. In Trattati d'arte deli Cinquecento fra Manieris-

mo e Controriforma I. (а сига di) Paola BAROCCHI. Laterza, Bari, 1960. 195. - A „je ne sais quoi"-ról 
lásd Richard SCHOLAR: The]e-ne-sais-quoi in Early Modem Europe: Encounters with a Certain Something. 
Oxford UP Oxford , 2005.' 

54 Lásd Wladyslaw TAIARKIEVVICZ: History of Aesthetics. Vol. III. Continuum, London-New York, 2006. 202. 



Unheimlich és Grácia a német romantikában 2 8 9 

nyagságként határozza meg, mely olyan „mint minden műviséget eltakarni, és 
úgy tenni vagy mondani akármit, hogy erőkifejtés és majdnem gondolkodás nél-
külinek tűnjék".55 A sprezzatura annak képessége, hogy az udvaronc olyan köny-
nyedséggel hajtson végre bonyolult cselekvéseket, mely elrejti a befektetett erő-
kifejtést, azonban úgy is leírható, mint „a védekező irónia egy formája: képesség 
annak palástolására, amit valaki valójában kíván, érez, gondol és kijelent vagy 
szándékol, a nyilvánvaló szűkszavúság és hanyagság álarca mögött".56 A mai olasz 
grazia szóban is van valami affektáltság, nem finomság, hanem finomkodás, a sprez-
zatura arra kényszerítheti művelőjét, hogy megtagadja, vagy lealacsonyítsa ter-
mészetét.57 

A kiinduló kérdésfeltevéshez visszatérve, látjuk tehát, hogy az itáliai reneszánsz 
grácia-fogalmában már ott rejlik az (un)heimlich-hoz rendelt érzésminőségek kö-
zül a széptől való eltérés, az aránytévesztésben rejlő szépség lehetősége, vagyis vi-
szonylagossá teszi a pozitív és negatív érzések közötti oppozíciót, illetve - mint 
(viselkedésbeli) kettősség - a hanyag elegancia és a védekező irónia közti kényes 
egyensúly bármikor felborulhat, ezáltal a grácia is önmaga fenyegető hasonmá-
sává változtathatja gyakorlóját. 

A műalkotásokban lévő gráciáról (Von der Grazie in Werken der Kunst, 1759) című ta-
nulmányában Johann Joachim Winckelmann - vélhető jó szándéka ellenére - meg-
teszi az első lépéseket abban a folyamatban, amelynek során a grácia fogalma is 
beépül a felvilágosult humanizmus totalizáló ideológiájába. Winckelmann az ál-
tala megalkotott - Nietzsche óta igencsak leegyszerűsítőnek vélhető - görögség-kép 
nevében mindent elutasít, ami az eszményi grácia követelményét nem teljesíti, 
Michelangelo művészetét éppúgy, mint Lorenzo Bernini alkotásait: 

„A grácia az, ami é r t e lmesen tetszik [...] nevelés és e lmélkedés ú t j á n fejlődik, és csak 
annak válhat természetévé, aki a r r a t e remte te t t . Távo l van a kényszer től és a kereset t 
e lmésségtől [ . . . ] A grácia az egyszerűségben és a lélek n y u g a l m á b a n hat, a vad hév és 
a felzaklatot t i ndu la t e lhomályos í t j a . " 5 8 

A minden méltó emberi megnyilvánulás kizárólagos példaképeként felmutatott, 
vagyis utánzandó görög művészet (winckelmanni) gráciájának lelki nyugalma 
szembehelyeződik az itáliai reneszánsz elképzelésekkel, Winckelmann a gráciát 
olyan minőségnek tekinti, amely mindenekelőtt az értelem számára hozzáférhető, 
szövege mégis tele van önellentmondásokkal, amelyek az elvárt egyensúly töré-
kenységére utalnak. A klasszicizmus gráciája nevelés útján sajátítható el, de csak 
az „arra teremtettek" számára válik természetessé, valójában „nem természetes", 

56 Baldesar CASTIGUONE: The Book of the Courtier: The Singleton Translation. Ed. Daniel JAVITCH. Nor ton , 
N e w York , 2 0 0 2 . 3 2 . 

5 6 Harry BERGER Jr.: Sprezzatura and the Absence of Grace. In Castiglione 2002. 297. 
B e r g e r 2 0 0 2 . 3 0 6 . 

5 8 J ohann Joachim WINCKELMANN: A műalkotásokban lévő gráciáról. Ford. TÍMÁR Árpád . In uő: Művészeti 
írások. Vál. TÍMÁR Árpád. Magyar Helikon, Budapest, 1978. 77. 
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de „tanítható":59 vagyis lényegében mégis mesterséges kényszer mindazoknál, 
akiknek természetétől idegen - ebben az elgondolásban a grácia nem a heimlich, 
hanem az unheimlich fogalmát látszik megvalósítani, és a természet elfojtása 
(a sprezzatuta) hozza létre. A következő ellentmondás Winckelmann szövegében, 
hogy vizsgálatát a szobrokra korlátozza, vagyis szobrok mozdulatait tekinti az em-
ber számára utánzandó mintának. „A grácia műalkotásokban csak az emberi alakot 
illeti meg",60 de „más az emberben és más az ember utánzásában, a szobrokon és 
festményeken, mert itt nem kelt megütközést sok olyan dolog, ami az életben vissza-
tetsző [missfallen]".61 A művészetben, az élet utánzásában nem visszatetsző az, ami 
az életben megütközést kelt, vagyis a szobrokon bizonyos dolgok megengedhetők, 
de mégis úgy kell rájuk tekintetnünk, hogy az emberi méltóságot „a lélek higgadt-
ságában ábrázolják".62 Winckelmann e szobrok utánzását, az ábrázolt testtartások 
életbe történő visszatérését képzeli el, úgy azonban, hogy a szobrokon megenge-
dett „visszatetsző dolgok" helyett csak a grácia legyen példaképünk. A gemmákon 
lévő bacchánsok erőszakos testtartása - szobrokról lévén szó - nem visszatetsző, de 
az utánzandó görög művészet nem ez, hanem a lelki nyugalom. Winckelmann-nak 
az antik művészetből elfojtások és elhallgatások segítségével elvont ember-fogalmá-
nak esetlegességét lényegre törően fogalmazza meg Schiller Л kellemről és méltóság-
ról írván, amikor kijelenti, hogy „ahol a puszta természet uralkodik, ott az ember-
ségnek el kell tűnnie".63 Vele szemben Heinrich von Kleist grácia-fogalma olyan 
görögség-képbe illeszkedik, mely „az antikvitás dionizoszi barbarizálásának, az 
antikból merített humanizmus megsemmisítésének első kezdeményezője".64 

Winckelmann szobrokat vizsgáló írása a Tövishúzót utánzó kamasz fiú története 
szempontjából, Schiller (morális) balett-elméletnek is nevezhető szövege a bábok 
táncának témája miatt tekinthető Kleist Л marionettszínházról írt esszéje előkészítő-
jének. Schillernél a kellem a mozgás szépsége, a Hoffmann kapcsán már említett, 
Venus által adományozott bájöv mágikus erejének hatására „a kevésbé szép és a 
nem-szép is képes szépen mozogni', ugyanis a mozgás „az egyetlen változás, amely 
anélkül mehet végbe egy tárgyon, hogy annak azonosságát megszüntetné".65 Az 
Orömóda szerzőjének koncepciójában kulcsfogalom az (ön)azonosság, mely az ér-
zéki természet és a morál összeegyeztethetőségén alapul. A kellem csakis önkényes 
(willkürlich), azaz akaratlagos mozgásokat illet meg, de ezek közül is csak azokat, 
melyekben morális érzések fejeződnek ki: 

59 Winckelmann 1978. 77-78. 
б» Winckelmann 1978. 79. 
6' Winckelmann 1978. 78. (A n éme t eredeti: J o h a n n Joachim WINCKELMANN: Von der Grazie in Werken 

der Kunst. In uő: Werke, (hrsg) Helmut HOLTZHAUER. Aufbau, Berlin-Weimar, 1969. 48.); a Fall 
('esés', 'bukás ' ) szó inskripciói (Beifall, Sündefall , Rückfall, Einfall) fontosak Kleist mar ione t t -
esszéjében (vö. Paul DE MAN: Esztétikai formalizálás: Kleist Über das Marionettentheaterje. Ford. BECK 
András. Enigma 5 (1997) 97-98.) . 

62 Winckelmann 1978. 81. 
63 Schiller 2005. 99. 
64 LUKÁCS György: Heinrich von Kleist tragédiája. In uő: Német realisták. Szépirodalmi, Budapest, 1955. 17. 
65 Schiller 2005. 73. 
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„Az olyan mozgások , amelyeknek n incs más fo r rásuk , m i n t az érzékiség, m i n d e n önké-
nyességükkel együtt is csak a te rmészethez tartoznak, a természet pedig ö n m a g á b a n soha-
sem emelkedik föl a kellemig. H a a vágy kellemmel, az ösztön gráciával nyi la tkozhatnék 
m e g , akkor a ke l lem és a grácia n e m vo lna többé k é p e s és mé l tó a r ra , hogy az e m b e r -
ség kifejezéséül szolgál jon ." 6 6 

Az architektonikus, pusztán természet adta szépség nem a báj megnyilvánulása, 
mert a kellem olyan szépség, „amely nem a természettől adott, hanem magától a 
szubjektumtól származik".67 A grácia ideális esete az, amikor az önkényes moz-
gáshoz szimpatetikus, azaz a morális érzésállapotból és nem a természeti ösztön-
ből adódó önkéntelen (unwillkürlich) mozgás társul, mivel az önkényes mozgás 
az elme cselekedetére következik, a szimpatetikus viszont kíséri, egyidejű vele. Az 
önkényes és önkéntelen mozgás összhangjára Schiller a beszédet és az ezt kísérő 
test-nyelvet, az arcjátékot, a kézmozdulatokat hozza példaként.68 

A kellemről és méltóságról újdonsága, hogy Schiller szerint a grácia nem a termé-
szeten való uralkodás, hanem a természet és az ösztönökkel szembeni szabadság 
együttműködése, a kötelesség helyett természetté váló szabadság, ezáltal nyíltan 
vitába szállt Kanttal. Némileg sarkítottan úgy is fogalmazhatnánk, hog)' Kanttal 
szemben rehabilitálni akarta a házasság intézményét.69 Kant erkölcsiség-felfogá-
sának dualisztikus merevségét, a „kellés" kényszerítő erejét kellemessé, akarássá 
kívánta változtatni: 

„Széplélekről [ schöne Seele] akkor beszé lünk , ha az erkölcsi érzület végül olyannyira 
m e g n y e r t e m a g á n a k az e m b e r va lamenny i érzését, hogy i m m á r fé le lem nélkül á tenged-
het i az indu la tnak az akara t i rányítását , és sohasem fenyeget i az a veszély, hogy ellent-
m o n d á s b a kerül az aka ra t dön tése ive l . " 7 0 

A széplélek gráciájának szemléltetésére Schiller a törvényes elnyomás és az érzéki-
ség anarchiája között elhelyezkedő liberális monarchia államformáját hozza fel 
példaként, melyben „az egyes polgár azt hiheti, hogy a saját feje szerint él, s pusz-
tán hajlandóságának engedelmeskedik".71 

Akárcsak Winckelmann írásában, Schiller gondolatmenetében is adódnak ellent-
mondások. A kellem csak mozgásnak lehet sajátja, de mégsem zárható ki, hogy 
nyugvó vonások is kellemet mutassanak, a „szilárd vonások ugyanis eredetileg 

66 Schiller '2005. 74. 
67 Schiller 2005. 75. 
68 Schiller 2005. 86. 
69 „Ami fejtegetéseinek tárgyi tartalmát illeti, csak Engels »A család eredeté«-re kell emlékeztetnünk, 

hogy lássuk, mennyire elkeverednek itt is Schillernél történelmi összefüggések mély sejtései ideo-
logikus konstrukciókkal" (Li KACS György: Schiller elmélete a modem irodalomról. In uő: Goethe és ko-
ra. Hungár ia , Budapest , 1946. 110.). 

70 Schiller 2005. 106. 
71 Schiller 2005. 97. 
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mozgások voltak, melyek a gyakori ismétlődéssel habitussá váltak, maradandó 
nyomokat véstek be".72 Az ismétlés során habitussá merevedő báj azonban nem 
tévesztendő össze az utánzott vagy tanult kellemmel. A teátrális vagy táncmesteri 
grácia méltó párja 

„ a n n a k a szépségnek, a m e l y e t a p i p e r e a s z t a l n á l á l l í t anak e l ő k á r m i n és ó l o m f e h é r arcfes ték-
bő l , h a m i s f ü r t ö k , m ű m e l l e k és f ű z ő k seg í t ségéve l , s n a g y j á b ó l úgy v i szonyu l az igazi 
kellemhez, mint a toalettszépség az architektonikushoz".73 

Eszerint a valódi grácia és a művileg kimódolt grácia megtestesítője között a leg-
főbb különbség mégsem az erkölcsi érzés és a természet összhangja, hanem hogy 
az előbbi tanulási folyamat eredménye? Hiszen a gyakori ismétléssel erkölcsi ha-
bitussá váló bájos mozdulatok kezdetben nem lehettek önkéntelenek, ha ismétel-
getni kellett őket az elsajátításhoz. Korántsem meglepő, hogy Winckelmann neo-
klasszicista testpolitikáját és a Kant categoricus imperatívusánál lágyabbnak és 
liberálisabbak vélt schilleri balett-technikát Lucia Ruprecht a katonai kiképzés 
módszereihez hasonlította: Michel Eoucault Felügyelet és büntetés című könyvéből 
kiindulva olyan, különösen hatékony fegyelmező rezsimeknek nevezte őket, melyek 
alkalmazásával az élő testnek fel kell érnie a kőből készült modellel.74 Ruprecht 
érdeme, hogy Eoucault filozófiájának nyomában maga is jól látja A homokember 
Olimpiája és Kleist marionettje közötti rokonságot, vagyis, hogy Kleist nyomán 
Hoffmann is normalizáló kényszernek és dressage-пак7"' (Foucault) mutatja a klasz-
szikus szépség-eszményt.76 Az esztétikai alapon nyugvó fejlődésről és nevelésről 
alkotott eszmény törékenységével maga Schiller is tisztában volt, amikor beismerte, 
hogy „ha a morálisan beszédes mozgások végső alapja szükségszerűen az érzéki 
világon kívül, a szépség végső alapja pedig éppily szükségszerűen azon belül van, 
akkor úgy látszik, hogy a grácia, melynek össze kell kapcsolnia a kettőt, nyilván-
való ellentmondást hordoz magában".77 Carsten Zelle annak belátásáig is eljutott, 
bogy az ellentétek - művészet és természet, heteronómia és autonómia, köteles-
ség és hajlam, ésszerűség és érzékiség - kibékítése helyett inkább apóriákat ké-
pez Schiller esztétikája, és úgy oldja fel az ellentmondásokat, hogy újakat termel 
helyettük.78 

72 Schiller 2005. 83-84 . 
73 Schiller 2005. 88-89 . 
74 Lucia RUPRECHT: Dances of the Self in Heinrich von Kleist, E. T. A. Hoffmann and Heinrich Heine. 

Ashgate Publisher, Surrey, 2006. 6. 
73 Michel FOUCAULT: Felügyelet és büntetés. Ford. FÁZSY Anikó, CSŰRÖS Klára. Gondolat , Budapest, 1990. 
76 Ruprecht 2006. 12-1 iL 
77 Schiller 2005. 97. 
78 Lásd Carsten ZELLE: Die doppelte Ästhetik der Moderne. Revisionen des Schönen von Roileau bis Nietzsche. 

Metzler, Stuttgart, 1995. 170. 
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Heinrich von Kleist: A marionettszínházról 

Korai leveleiben Kleist arról tesz tanúbizonyságot, hogy - a német romantika ál-
talános elképzelésével összhangban - a bábot a kiszolgáltatottság metaforájának 
tekinti. Ahogy korábban volt szó róla, többek között Jean Paulnak a gépemberrel 
és az automatákkal szembeni ellenszenve abból származott, hogy ezek a figurák 
szorosan kötődtek a francia felvilágosodás eszmerendszeréhez. Pietro Coccoluto 
Ferrigni a bábok történetéről írt könyvéből kiderül, hogy a 18. századi Francia-
ország filozófusai körében a marionettek is népszerűek voltak.79 Ami a német ro-
mantikában egyaránt félelmetessé tette a gépeket és a marionetteket, az nem az 
iparosodással függött össze, hanem azzal az elképzeléssel, hogy az ember nem 
más, mint puszta automata. Nem ereje teljében lévő egyéniség, hanem a „mechani-
zált társadalom vagy az érzéketlen és elkerülhetetlen sors játékszere". Ez a félelem 
jellemzi például Kreuzgangot Ernst August Friedrich Klingemann (Bonaventura) 
Éjjeli virrasztások (Nachtwachen, 1805) című regényében vagy Schoppe alakját fean 
Patil 1803-as Títawjának álarcosbál jelenetében.80 A bábu „a kortársi diskurzusban 
kivétel nélkül merev, lélektelen, determinált és bájtalan [...] Ebben az értelemben 
fogták fel a marionett-szimbólumot még Hoffmann, Büchner, Immermann és 
mások is".81 Kleist 1797-ben Ulrikéhez írt levelében még maga is a sors játék-
szerének szóképeként használja: „a véletlen játékszereként, a sors drótján moz-
gatott bábuként - e méltatlan állapot oly megvetendőnek látszik a szememben, és 
olyannyira boldogtalanná tenne, hogy messze kívánatosabbnak tartanám a halált".82 

Az 1807-1808-ban elkészült Heilbronni Katica avagy a túzpróba (Das Käthchen von 
Heilbronn oder Die Feuerprobe) már közelebb áll A marionettszínházról kétértelmű-
ségéhez, mert a dráma szereplői mind hajlanak arra, hogy Katica megszállottsá-
gát Gonosz erőknek tulajdonítsák,83 de a mese végére tudatára ébrednek, hogy a 
leányzó sorsát a kerub, isten mentőangyala irányította, ugyanaz a kerub, aki az 
Edent lelakatolta a marionett-dolgozatban.84 Noha ez a váltás hangsúlyosnak tű-
nik, és a kései esszében a báb isteni jegyekkel ruházódik föl, Friedrich Gundolf 
magára a szerzőre is kivetíti „a vágyteli sötétebb életérzések", illetve a lélek „végső 
gráciája és világossága közötti aránytalanság" feszültségét.85 

A marionettszínházról (Uber das Marionettentheater, 1810) című esszé Winckelmann 
és Schiller írásainak ismeretéről tanúskodik. Kleist kritikája a gráciáját elveszítő 
ifjúról szóló második történetben figyelhető meg legjobban. Wincklemann a kel-
lem elnyerésének lehetőségét a „visszatetsző" (missfallen) dolgoktól megtisztított 

79 Lásd Mask 1912. október, 128. 
80 Sauer 1990. 291. 
81 Constantin BEHLER: „»Valami láthatatlan és felfoghatatlan erő«? Kleist, Schiller, De Man és az esztétika ideoló-

giája. Ford. NÁDORI Lídia. Enigma 5 (1997) 103. 
82 Heinrich von KLEIST: Összegyűjtött művei. I-V. (szerk.) FÖLDÉNYI F. László. Jelenkor. Pécs, 1995-1998. 

V (1998) 28., 30. 
88 Kleist 1998. IV 13., 87. 
M Kleist 1996. П. 189. 
85 Friedrich GUNDOLF: Heinrich von Kleist. Georg Bondi, Berlin, 1922. 171. 
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ókori görög szobrok utánzásában látta, míg Kleist elbeszélője a tudatos utánzás 
kudarcaként fogalmazza meg, hogy „micsoda dúlást vihet véghez az ember ter-
mészetes gráciájában a tudat [Bewusstsein]",86 mire C... úr megkéri, mesélje el 
ezt a tanulságos esetet (Vorfall).87 A fall szótag ismétlődése megalapozottá teszi azt 
a sejtést, hogy a két fiatalember viszonyában „visszatetsző" dolgok lappanganak. 
J ean Genet is - akárcsak Ungvárnémeti Tóth László - rátapintott a schilleri grácia 
fogalmának erre a vetületére, legalábbis erről árulkodik Л tolvaj naplójának (Journal 
du voleur, 1949) alábbi részlete: 

„Kifejezésének szépségétől f ü g g valamely erkölcsi tet t szépsége. [ . . .] Férf iakra alkal-
mazva a »szépség« szó számomra olyan arc vagy test h a r m ó n i á j á t jelenti, amelyhez n é h a 
m é g férfias bá j is társul. A szépsége t ilyenkor ragyogó , u ra lkodó , szuverén mozdu la tok 
kísérik. Úgy képze l jük , hogy m e g h a t á r o z o t t erkölcsi m a g a t a r t á s f o r m á k b a n gyökereznek 
ezek a m o z d u l a t o k . " 8 8 

A saját mozdulatát tükörben megpillantó fiú a Tövishúzó szobrának pózára ismer, 
mely valójában a legkevésbé sem bájos,89 legföljebb Winckelmann szelektív pil-
lantása tekintheti annak. A kétséges esztétikai értéknek való görcsös megfelelési 
vágya, ha úgy tetszik, annak vágya, hogy К tetszését elnyerje, oda vezetett, hogy 
„[vjalami láthatatlan és felfoghatatlan erő láthatatlan vashálóba kerítette taglej-
tései szabad játékát, s alig esztendő múlva nyoma sem volt már a szívet-szemet 
örvendeztető régi kellemnek [Lieblichkeit]".90 Kleist talán nem véletlenül hasz-
nálja itt a Lieblichkeit szót az Anmut vagy Grazie helyett, ezzel mintegy nyitva hagy-
va a szöv eget egy olyan értelmezés számára, mely a gyakorlással és ismételgetéssel 
elsajátítható schilleri gráciát nem tekinti célképzetnek. A fiatalember önbizalmát 
megsemmisítő, szadista megjegyzéssel91 az elbeszélő éppúgy minősíti Schiller 
„oktatáspolitikáját", mint önmagát. Paul de Man felfigyelt rá, hogy Schiller felvi-
lágosult erőszakosságával szemben ebben a jelenetben Georges Bataille és Michel 
Leiris szürrealista erotikájának előképe tűnik föl, „hacsak nem gondolja valaki úgy, 
hogy Schiller esztétikai elméletében is van egy lappangó, erőszakos vonulat".92 

Főidényi F. László életrajzi párhuzamot is bevon az értelmezésbe - ahogy ezt 
de Man is megteszi Kleist házassági tervei kapcsán - , Kleist és Ernst von Pfuel ba-
rátságát felidézve arra a következtetésre jut, hogy az elbeszélő, aki a fiút megsér-
tette, valójában hazudik, mert az elmesélt történetben ő volt a Tövishúzót utánzó 

86 Kleist 1996. II. 190. 
8 7 A magyar fordítás A hypogrammat ikus intertextust kiiktatja (vö. Heinrich von KLEIST: Über das 

Marionettentheater. In uő: Werke und Briefe. I-IV Siegfried STRELI.ER (hg.). Aufbau, Berlin-Weimar, 
1978. 478.) 

8 8 J ean GENET: A tolvaj naplója. Ford. GYÖRFEY Miklós. Holnap , Budapest, 1992. 18-19. Vö. Önkívület 
című könyvem Ungvárnémeti-fejezetével (Benkő 2009) 

вэ Vö. de Man 1997. 91. 
90 Kleist 1996. II. 190. 
91 de Man 1997. 90. 
92 de Man 1997. 91-92 . 
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fiú,93 aki a vele fürdőző férfi gráciájának hatása alá került, és ezért akart maga is 
kellemessé válni. Ha ez történt, akkor előbukkan a Schillerétől eltérő, másik grácia, 
melyhez viszonyítva a fiú próbálkozása csak unheimlich, vagyis mazochista. A szadiz-
mus gráciája ez, Penthesileia bája, akiről - miután hatalmával visszaélve felfalta 
Akhilleuszt - az első papnő így mesél: 

„[ . . . ] Az e r k ö l c s / T i s z t a k é p e vol t ! A keze ügyes ; / b á j o s [ r e i zend] m a g a , h a é n e k e l t , h a 
t ánco l t ! / C s u p a m é l t ó s á g , kecses é r t e l e m [ G r a z i e ] ! " 9 4 

Ez a szerep váltás A marionettszínházról grácia-fogalmának lényege: annak keresése, 
hogy az Istentől kapott hatalom/kegyelem („bájöv") segítségével lépjen ki valaki 
az áldozat szerepéből - annak szerepéből, aki mindig szeretetért és együttérzésért 
folyamodik (mert „ő is Ember"). A grácia magában rejti a halál lehetőségét is, 
„megszületésének pillanata a hatalom gyakorlásának és a kiszolgáltatottságnak ez 
egyidejű pillanata".95 A hűvös távolságtartás mögötti szenvedély a dolgozat dia-
logikus felépítésében, színpadiasságában96 érhető tetten. Míg a báb „pantomimi-
kájá"-nak lényege a hiány, „egy mínusz, nevezetesen, hogy nem tud szenvelegni",97 

addig a két fiatalember beszélgetése /«/«^jelenlétük folytán egyszerre zajlik a szavak 
és a metanyelv szintjén: „C. és K. egy balett tánclépéseinek váltakozó szimmetrikus-
ságával hol földre szegezik pillantásukat, hol egymás szemébe néznek",98 mely 
egyúttal az iróniának is a jelenléte - felidézi az itáliai reneszánsz sprezzaturát: 
„Paul de Man az írás mimetikus, »pantomimszerű« megformáltságában látja az 
ironikus attitűd jelenlétét."99 A báb nem a színészkedés kényszere alól felszabadult 
szubjektum, hanem „holt matéria", a központi mag hiányának modellje, melynek 
szempontjából nincs különbség semmilyen viselkedés, magatartás, hitvallás és 
eszmeiség között, hiszen mindegyik egy előre adott minta performatív utánzása 
és citálása. A marionett az Ember helyettesítője (Stellvertreter).100 „Önmaga nyo-
mozásával, ezzel az Über-sich-selbst-hinaus-sein-nal, ezzel a végzetes présence a 
soi-val nyeri el az Ember a szabadságát, és veszíti el animalitásának töretlen bizo-
nyosságát" - írja Helmut Plessner színészantropológiájában. - „Természet és is-
ten között, aközött, ami nem Maga, és aközött, ami egészen Maga, áll az Ember, 
aki énjét maga mutatja be. Nincs birtokában sem a marionettek gátlás nélküli 

93 Főidényi 1999. 161-164. 
9'1 Kleist 1998. III. 389. - Vő. FÖLDÉNYI F. László: A halál és a marionett (Gondolatok Marquis de Sade 

Justine-jéről és Juliette-jéről). In u ő : d túlsó parton. Esszék 1984-1989 . Jelenkor, Pécs, 1990. 53-89 . 
95 Főidényi 1999. 163-165. 
9|; Héléne Cixous kifejezésével: „une scene écrit" (Héléne Cixous: te marionettes: tectum de Kleist - le dernier 

chapitre du monde. In nő: Prénoms depersonne. Seuil, Paris, 1974. 127.) 
97 Kleist 1996. II. 188. 
98 de Man 1997. 84. 
99 DÓZSÁI Mónika: Mechanisches Ding (Kleist A marionettszínházról című írásának interpretációiról). Enigma 

5 (1997) 75. 
1(10 Helmut PLESSNER: Zur Anthropologie des Schauspielers. In uő: Mit anderen Augen. Aspekte einer philoso-

phischen Anthropologie. Philip Reclam, Stuttgart , 1982. 154. 
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pontosságának, illetve az állatok biztos ösztöneinek, sem a kifogástalan megvaló-
sulás teljes eredetiségének."101 A marionett „enigmatikus csend"-je102 a nem-vá-
lasztás csendje. 

Schiller balett-elmélete kapcsán már utaltam Lucia Ruprecht könyvére, aki 
Winckelmann és Schiller szövegeiben egyaránt a szoborrá válás kényszerképzetét 
ismeri föl: „a mozdulat vagy a test hibátlan szépsége nem csak önsanyargató ideál, 
mélyen gyanúba is keveredett."10'5 Ruprecht megemlíti az itáliai Carlo Blasist, aki 
a 19. században rendkívül szigorú tánciskolájáról vált híressé. Legismertebb 
koreográfiai leleménye az „attitűd" nevű póz volt, melyet Giovanni da Bologna 
Hermész-szobráról kölcsönzött. Blasis 1828-ban megjelent Terpszikhoré kódja (Code 
of Terpsichore) című könyvében alkalmazta a neoklasszicista szobrászművészet elvét 
a táncművészetre, e szerint a tánc kódja minőségben a vertikálist a horizontális 
fölé, a könnyedséget a súly fölé, az egyensúlyt a bukás fölé helyezi. Kleist esszéjének 
egyik értelmezője úgy gondolja, hogy a marionettek ugyanúgy a klasszicizmus 
kritikájaként funkcionálnak, mint az utánzandó Tövishúzó szobor: 

„Kleist ko rának esztétikai ideológiá ja a b b a n az igényben kulminál , hogy a szépművé-
szet az e m b e r i t e rmésze te t és ideált áb rázo l ja , és hogy a szépművészetek p r iv i l ég iuma 
az e m b e r valódi e m b e r r é képzése. [. . .] Az »ember természetes gráciája« s z á m á r a példa-
képül szolgáló bábu a képzés [Bildung] Kleist által jól i smert model l jének is a l legóriá ja ; 
e m o d e l l normat ív e rő szaka olyannyira be lsővé vált, hogy el is felejtet ték, és kons t ruk-
ciója t e rmésze t inek t ű n t . " 1 0 4 

Ez korántsem ennyire egyértelmű, sőt a marionett inkább a nem-klasszicista grácia 
megtestesítője. Carlo Blasis egyik fő törekvése volt, hogy a nehézkedést a földön 
állva küzdje le: a „gravitáció erőit az egyensúlyban [équilibre] lehet irányítani, a 
nyilvánvalóan labilis pózok egyensúlyozásában, mely tiszta központozáson és a test 
minden részének harmonikus kölcsönviszonyán keresztül működik"105 - C... úr, 
az opera első táncosa a marionettek egyik legfőbb előnyét az élő táncosokkal szem-
ben abban látja, „hogy antigravitánsak".106 

A Hoffmann-elbeszélések vizsgálata során láthattuk, hogy Az automaták vagy 
A homokember párbeszédet folytat Kleist dolgozatával, az alábbi eszmefuttatás akár 
M... parkjában is elhangozhatott volna 1801 telén: 

„táncoln i t u d ó b á b u k a t is l ehe tne készí teni , olyanokat , ame lyek a be lse jükbe rej te t t óra-
m ű i rányí tására m o z o g n á n a k r o p p a n t f ü r g é n és bá josan [ . . . ] el t udnád viselni ezt a lát-
ványt a k á r egy perc ig is úgy, hogy ki n e le lne tőle a h i d e g borzadá ly?" 1 0 7 

к» Plessner 1982. 160. 
102 Vö. Mask 1912. január , 187-188. 
и» Ruprech t 2006. 19. 
lo-i Behler 1997. 104 
юз Ruprech t 2006. 4. 
'Об Kleist 1996. II. 189. 
107 Hoffmann 1996. 222. 
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С... úr - akárcsak Nathanael - el tudná viselni, nemhogy borzadály lenne a báb 
és ember tánca, de az embernek kellene tanulnia a marionettektől, vagyis Kleist 
megfordította azoknak a Hoffmann által bírált gyakorlatát, akik automaták készí-
tésével kívánták imitálni az emberit. A közös tánc leírása attól válik „nagyon is ti-
tokzatossá", hogy miközben a báb a gépész segítségével válik élettelen ingából a 
nehézkedésnek ellenálló tündérré (Elf), a táncos lelkének útját a báb súlypontjai 
irányítják. „A marionettek mozgása úgy vonatkozik az emberi mozgásra, hog)' 
egyben annak ideális megvalósulási formáját jelöli ki: tulajdonképpen az embe-
ri mozgást kellene helyettesítenie, anélkül azonban, hogy azt, mint vonatkoztatási 
rendszert megszüntetné."108 Időzzünk el egy pillanatra az Elf szónál, mely egyszer-
re je lent tündért és a tizenegyes számot. Talán erőszakos az a feltevés, hogy az Elf 
Kleist 187/-ben elkövetett kettős öngyilkosságával is összefügg, mindenesetre a 
matematikai és geometriai metaforákkal ennyire telített szövegben mindenképpen 
jelentést kell tulajdonítanunk ennek a homonímiának. Ha felidézzük azt a töre-
déket, mely két nappal korábban jelent meg az Abendblätterben, mint Л marionett-
színházról első részlete, akkor az egyszerre „tündér" és „szám" marionett az „embe-
rek" azon ritka csoportjába lenne sorolható, akik a metaforákhoz és a képletekhez 
egyaránt értenek, egy 1805-ben Ernst von Pfuelbez írt levelében Kleist önmagát 
is idesorolta: „Meg tudok oldani egy egyenletet és meg tudok írni egy verset: vajon 
nem ez az emberi képesség két véglete?"109 

A közös táncnál botrányosabb C... úrnak az kijelentése, melyet az elbeszélő 
kétségeit cáfolandó fogalmaz meg: 

„ M o n d t a m , hog)' bá rmi ly kápráza tosan képviselje p a r a d o x o n a ügyét, azt azér t n e m hi-
teti el ve lem, hogy egy mechan ikus bábu [Gliedermanw] a n a t ó m i á j á b a n t ö b b bá j rejlik, 
min t az ember i t e s tben [in d e m Bau des menschlichen Körpers ] . 

С . . . ú r ki jelentet te , hogy az e m b e r [Mensch] báj d o l g á b a n a bábut n e m h o g y felül-
mú lná , d e még csak föl sem éri. A holt matér iával ebben csak egy Isten versenyezhet ." 1 1 0 

Winckelmann számára a grácia csak az emberi alakot illeti meg,111 Schillernél 
éppígy „a kellem csak az emberi alakzat előjoga",112 Kleist elmozdulása akkor ér-
hető tetten, amikor a grácia megmutatkozását az élettelen bábban és Istenben fe-
dezi föl, melyeket „emberi testépítmény"-nek (menschlicher Körperbau) nevez.113 

A szöveg rafináltan keveri a mensch(lich), (-)mann, Bau, Körper szavakat, vagyis 
nem állít fel oppozíciót az élettelen báb és az ember között: a marionett is „em-
beralkat", de olyan, amely kikezdi a felvilágosult humanizmus Ember-fogalmá-
nak érvényességét. A Venus által adományozott kellem mitologémáját, mely nem 

108 TÖRÖK Ervin: A másik protézis(e?) Alföld 2008/2. 54. 
109 Kleist 1996. II. 185., 307-308. 
uo Kleist 1996. II. 189. 
ni Winckelmann 1978. 79. 
42 Schiller 2005. 73. 
no Kleist 1978. 480. 
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kizárólagos előjoga a szépnek, de átszállhat a nem-szépre is, Kleist azáltal radi-
kalizálja, hogy Schiller esztétikai államának táncát haláltánccá és a nyomorékok 
táncává változtatja:114 

„Hallotta ön hírét , kérdezte, mivel n é m á n , szemlesütve ü l tem, azoknak a mechanikai 
művégtagoknak, amelyeket angol mesterek készítenek olyan szerencsétlenek számára, 
kiknek tőből hiányzik a lába? [...] Mozgáslehetőségeik tar tománya, igaz, korlátozott, de 
ami ezt a ta r tományt meg n e m haladja , azt olyan nyugalommal , könnyedséggel viszik 
végbe, s olyan bájjal, hogy az embernek, ha gondolkodó elme, elakad a lélegzete tőle."115 

Freud foglalkozik Hoffmann-értelmezésében azzal a kérdéssel, hogy mi lehet an-
nak az oka, hogy egyes történetekben a test csonkolása kísértetiesen (unheimlich) 
hat, míg máshol a legkevésbé sem, és a különbség okát mindenekelőtt a szerzői 
viszonyban látja: a gúny feloldja a szorongást.116 Az elbeszélő C... ú r eszmefutta-
tása után „tréfásan" (scherzend) jegyzi meg, hogy beszélgetőtársa emberére (Mann) 
talált a művégtagok készítőjében, mégsem gondolom, hogy a szöveg gúnyos lenne. 
A Gliedermann ('tagolt ember') éppúgy megelőlegezi a lacani „ortopédiát" mint 
a tükörben magát szemlélő fiú bukása.117 A „parahumanitás"118 előzményeit már 
La Mettrie-nél megfigyelhetjük, aki összefüggéseket feltételez a levágás után még 
tovább mozgó polipkar és a paralitikus betegek azon hallucinációi között, hogy 
az amputáció után még időnként továbbra is érzik hiányzó végtagjukat - ezt ne-
vezi parenkimának.119 „Sade igen jól ismerte La Mettrie »ember-gép« ötletét, mely-
ből később kibontja a maga orgiasztikus vízióit, a Mozgás és a Természet fogal-
maival élve. A pozitivista, mechanikus materializmus koncepcióját Sade a maga 
századának filozófusainál fedezte fel, La Mettrie-nél, d'Holbach bárónál és ateista 
természetfilozófiájukban."120 A csonkítások nem kerülték el Winckelmann képze-
letét sem, de ő Kleisttel ellentétben a művégtagokat nem természetes gráciának, 
hanem a pár évvel későbbi Schiller-szöveg táncmesteri kelleméhez hasonló mi-
nőségnek véli.121 Lucia Ruprecht ezen a ponton - mégiscsak - maga is félreérti 
Kleistet, mert azt írja, bog)' „az ideált, jelen esetben a marionettet, kísérteties 
[uncanny], diszfnkcionális hasonmás kísérti, mely művégtagokkal táncol".122 Kleist 
grácia-fogalma éppenséggel akkor lép túl az unheimlich minőségén, amikor a 

i n Vö. de Man 1997. 97. 
u s Kleist 1996. II. 187-188. 
im Freud 1998. 80. 
U7 Vö. Főidényi 1999. 412. 
П 8 Miglena NIKOLCHINA: The concave mirror. Notes on the parahuman in Kleist and Rilke. Crit ique a n d 

H u m a n i s m J o u r n a l 22. (2006) 75-92 . 
119 Jul ien OfFray de LA METTRIF.: Machine Man and Oilier Writings, (trans., ed.) Ann THOMSON. Cambridge 

University Press, C a m b r i d g e , 1996. 5., 28. 
120 Jovica ACJN: Sade apokalipszise. Vázlatok az isteni márkiról. Ford. RADIUS Viktória. Kijárat, Budapest , 

'1999. 48. 
i'2' Lásd Winckelmann 1978. 82. 
I-'-' Ruprecht 2006. 19. 
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protézist nevezi bájosnak. Nem azért, mert gúnyos, mint azt Freud feltételezi, ha-
nem mert egy másik világkép látóköréből figyel. 

Nietzsche a Zarathustra egyik részletében, mely A megváltásról címet viseli, az 
újszövetségi allúziók segítségével közelebb visz a Kleist-esszé adott részletének 
megértéséhez: „Bizony mondom, barátaim, úgy járok-kelek én az emberek kö-
zött, akárha töredék-emberek és puszta testrészek között!"123 Kleist számára azért 
lehetséges a bénát szépnek látni, mert nem veszítette el reményét az isteni kegye-
lemben. A szinoptikusok mindegyikénél olvashatunk Jézus bénát meggyógyító 
csodatételéről (lásd például Máté 9, 1-8124). A béna meggyógyítása a bűnbocsá-
nat lehetőségeként tűnik föl, mely Kleist esszéjének egyik legfontosabb teológiai 
kérdése, ezért idézi többször Mózes harmadik könyvét az isteni kegyelemnek, az 
ártatlanság paradicsomának elvesztéséről.125 Kleist számára 

„a Bűnbeesés n e m több és nem kevesebb, m i n t az is tenhez való közelségként átérzett 
spon tane i t á s halála. [. . .] A ö n t u d a t puszta á l lapotá t , m i n d e n morál is konno tác ió nél-
kül, tar t ja fe le lősnek a te rmésze tes kegyelem elvesztéséért; és e n n e k megfe le l a kegye-
lemből való kihullást mege lőző á l l apo tnak a def iníciója , ami t Paradies der Unschuld-пак 
nevez. Világos, hogy Kleist ezen az ö n t u d a t l a n spontane i tás t ért i , meg in t csak m i n d e n -
féle ehhez j á r u l ó morá l i s f e lhang né lkü l " . 1 2 6 

Az összefüggésrendszer akkor teljesedik ki igazán, ha bevonjuk az értelmezésbe 
Lord Byron 1822-ben megjelent The Deformed Transformed, Lukács Móric fordítá-
sában az Elváltoztatott idomtalan című drámáját. Kleist esszéjében az Angliában ké-
szített művégtagok megemlítésével egyértelműen utal a napóleoni háborúkra. Paul 
Youngquist foucault-i ihletésű könyvében összekapcsolja Wellington orvosának, 
Guthrie-nek a napóleoni háborúk során kifejlesztett amputációs technikáját Byron 
születési rendellenességével, a dongalábbal (club foot), amely a költőt egész életé-
re sántává tette.127 A rendes test (proper body) normalizáló fogalmát próbára teszi 
Byron műcsizmája (prosthetic boots), ezt különösen a The Deformed Trasformed ol-
vasata mutatja meg. A drámát „rendszerint pszichológiai fogalmak alapján olvassák, 
mint a Doppelgänger útjairól való sötét meditációt", bár „érdekesebb a kapcso-
lata Byron terápiás csizmájával, amelyben testet ölt a protézis testi drámája".1 2 8 

A sötét szellem képében megjelenő Idegen a púpos Arnoldot megajándékozza 
azzal, hog}' felöltheti Akhilleusz általa vágyott testét, vagyis a deformitás egy ideo-

123 Friedrich NIETZSCHE: így szólott Zarathustra. Ford. KURDI Imre. Osiris, Budapest , 2000. 170. 
124 A Bibliát magyarul a Szent István Társulat ú j katolikus fordításában (Apostoli Szentszék, Budapest , 

2000) és angolul az „Authorized King James Version"-fordításban (Collins, London-New York, é. n.) 
idézem. 

125 Kleist 1996. Ii. 189., 192. 
•26 Ilse GRAHAM:/! bábuk teológiájáról: Über das Marionettentheater. Ford. SAJÓ Sándor. Enigma 5 (1997) 

111-124. 
127 Paul YOUNGQUIST: Imperial Legs. In uő: Monstrosities. Bodies and British Romanticism. LIniversity of Min-

nesota Press, Minneapolis, London, 2003. 178-179. 
128 Youngquist 2003. 188. 
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lógiailag terhelt normához hasonulva nyer megváltást, de ezzel egy időben az 
Idegen Arnold idomtalan testét ölti magára. „Az Idegen ellenáll annak a kultu-
rális imperativusnak, mely Arnoldot arra kényszeríti, hogy fizikailag a normával 
azonosuljon."129 

A deformed transformed szóösszetétel értelmezéséhez ugyanakkor a Biblia angol 
fordítása is kínál megoldást. A Teremtés Könyvében az ember teremtésének leírása-
kor az angol fordítás a form igét használja: „God formed man of the dust of the 
ground" (Gen 2, 7), és Pál rómaiakhoz írt levelében tűnik föl a transformed igenév: 

„Testvérek, Isten i rga lmára kér lek benne teke t : Ad já tok testeteket élő, szent, I s t ennek 
te tsző áldozatul . Ez legyen sze l lemetek hódolata . N e hasonul ja tok [conformed] a világ-
hoz, h a n e m gondo lkodás tokban megú ju lva alakuljatok át [transformed], hogy fel ismerjé-
tek, mi az Isten aka ra t a , mi a helyes, mi a kedves e lő t t e és mi a tökéletes . A nekem ado t t 
kegyelem [grace] segítségével azt m o n d o m mindegy i t eknek : Senki n e becsülje m a g á t a 
kelleténél többre , h a n e m józanu l gondo lkod ja tok , m i n d e n k i azt i s tentől neki j u t t a t o t t 
h i t mér téke szer in t ." (Rom 12, 1 - 3 ) . 

A keresztény isteni kegyelem (göttliche Gnade/divine grace) és az antik grácia ak-
kor válik azonossá, amikor mindkettő képes a transzformációra. Amikor nemcsak 
a Áowformáció, a világhoz való hasonulás, vagyis a normalizáció részesül bűnbocsá-
natban, de ennek deformációja is. Ekkor szavalhatja Kleist esszéjének bukott fiatal-
embere és a meggyógyított béna egyképpen Nietzsche Zarathustrájámk sorait: 
„Nagyratörők nagylelkűsége a grácia. [...] Igen, emelkedettség embere, szép le-
szel bizony még egykoron, és te magad fogsz szépségednek tükröt tartani."130 Kleist 
marionettje, akárcsak William Blake Albion tánca (The Dance of Albion, 1794) című 
akvarelljének alakja összhangba hozza a tánc extatikus örömét és Krisztus affirmá-
cióját. „Az extázis legmagasabb fokát teljesen kitárt, tenyérrel kifordított karok 
fejezik ki, melyet az egész test erős emelkedett mozdulata kísér. Forrása sejthetően 
a Jerusalem,131 mivel Albion karjai a keresztre felfeszített Krisztust tükrözik: affirmá-
ciója Krisztus keresztségének felismerése. [...] a végtelen halál táncát táncolja."132 

Itt kulcsolódik egybe világunk kerékvonalának két ellentétes vége. 

129 Youngquist 2003. 189. 
130 Nietzsche 2000. 145-146 
131 A Jerusalem (1804-1820) illusztrációinak részlete га Albion imádja Krisztust (Jer 76) (lásd Kathleen 

RAINE: William Blake. Thames and Hudson , London, 1970. 91.; Anthony BI .UNT: The Art of William 
Blake. Oxford University Press, L o n d o n , 1959. 33-35.) 

132 David BINDMAN: William Blake. His Art and his Times. T h e Yale Center for British Art, T h e Art 
Gallery of Ontar io , 1982.36. 
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A HÓFEHÉRKE-TÖRTÉNET ÚJRAÍRÁSA 

- Kosáryné Réz Lola: Alom -

1. Bevezetés: női regény, férfi regény a két háború között 

A magyar irodalom két világháború közti időszakának folyóirataiban, regényter-
mésében vagy az ezekről szóló szekunder irodalomban a női szerzőkre, a nő társa-
dalmi nemére vonatkozó kérdések, reprezentációk, a nő hagyományos szerepével 
kapcsolatos viták olyannyira jelen vannak, hogy biztosan érdemes ezeket a kérdé-
seket az irodalomtudomány gender-kutatással érintkező iránya vagy a feminista 
kritika pszichoanalitikai, narratológiai elméleti megközelítése felől közelebbről 
megvizsgálni, áttekinteni, majd értelmezni. 

A két világháború közti női szövegkorpusz nyomainak keresésekor, a korabeli 
recepció vizsgálatakor szembetűnő, hogy a női szerzőket az irodalomkritika elő-
szeretettel tárgyalja külön, társadalmi nemi identitásuk szerint. Minthogy ebben 
a periódusban már a nők intézményesített keretek között vannak jelen az irodalmi 
piacon, értékelik is saját helyzetüket, és felismerik a „patriarchális" (fraternális?) 
kirekesztés stratégiáit. Török Sophie például a Nők a magyar irodalomban című, 
a Nyugatban megjelent kritikájában a „női irodalom" terminust már a megkülön-
böztetés, a nem azonos kritériumokkal mérés, pontosabban a nem irodalmi kri-
tériumokkal való mérés eljárásának tekinti. A „külön kasztként" értelmezés jel-
legzetes példája az is, hogy két olyan irodalomtörténet születik a korban, amely 
a „nőírókat" külön tárgyalja: Boross István Regényirodalmunk nőírói (1935) és Bán-
hegyi Jób Magyar nőírók (1939). A társadalmi identitás szerinti jelöltséget a pat-
riarchális diszkurzusrendszert fenntartó ideológia nrűködteti, amely szerint a férfias 
nem szorul igazolásra, azaz jelöletlen, a női viszont jelölt, s ez utóbbi értékítéle-
tet is rejt magában, azaz értéktelenebbet takar,1 a felosztás önkényességét pedig 
természetesnek tünteti fel. Boross István és Bánhegyi Jób „nőírókat" tárgyaló köny-
ve azonban abból a szempontból mindenképpen figyelemre méltó, hogy egyálta-
lán reflektál a női szerzők jelenlétére. Agatha Schwartz ezt úgy fogalmazza meg, 

1 TÖRÖK Sophie: Nők az irodalomban. Nyuga t 1932. 24. szám. h t tp : / /epa .oszk.hu/00000/00022/00548/ 
17166.htm 
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hogy a mai napig a magyar irodalomtörténetet az a nézet uralja, amely szerint 
Kaffka Margiton kívül nem volt jelentős női prózaíró; csakhogy Boross István 
elemzései, ismertetése egy kiterjedt női korpusz jelenlétéről tanúskodnak2 - noha 
megállapításait a patriarchális diszkurzus sztereotípiái terhelik, és a nők külön tár-
gyalása is kérdéses. A női irodalomtörténetek rendre megjegyzik, hogy az 1860-as 
évekig a nők főleg lírában alkotnak, utána pedig prózában. f H o m m e Ilona írja, 
bog)' Móricz saját korára reflektálva szerepcserét lát: a férfiak szokatlanul líraiak, 
a nők mintha a lírától az elbeszélés felé közelednének.3 Babits a naturalista re-
gényt tartja női műfajnak, mert a nő kisebb körben él, föntosabb számára a minden-
napiság, a pletykát emeli művészetté.4 A férfi kritika a nőiesnek érzékelt formai 
jellegzetességekként említi a nők szövegére jellemző formátlanságot és a laza szer-
kezetet. f H o m m e Ilona szerint a kritika nem következtet arra, hogy a másságból 
megértési nehézség adódna; a minőség diszkurzív meghatározottsága sem tema-
tizálódik, az értelmezés csak az alkotás szubjektív voltát emeli ki. 

A hagyományos szemléletű irodalomtörténetek és a Nyugatban írt kritikákban 
megfogalmazott állítások között, amelyekkel a nők alkotta műveket ismertetik, 
bírálják, sok hasonlóságot találunk. A női szerzővel és szövegével kapcsolatos szte-
reotípiákhoz még a Nyugat is ragaszkodik, mutat rá f H o m m e Ilona a társadalmi 
nemek Nyugat-béli reprezentációjával kapcsolatos vizsgálódásaiban.5 A Nyugat 
diszkurzusának nőkkel szembeni elvárása azon az egyszerű megfelelésen alapult, 
amely a női szerző lelkialkatát összekapcsolta a szövegével, így az irodalmi mű-
nek a szerző lelkének őszinte kifejezéséről kellett árulkodnia. A szerző és szöveg 
megfeleltetés problematikussága és konstrukció volta gender-vonatkozása kap-
csán lepleződik le. A jelöletlen (férfi-)irodalommal szemben a jelölt nőnemben a 
szerző és műve hierarchián alapuló struktúrába rendeződik: a szerző lelke úgy 
van hatással a szövegre, hogy a szerző női mivolta jelöl, mert ez a női lélek - más-
sága miatt - a normától való eltéréshez vezet. 

A két világháború között alkotott nők irodalomtudományi marginalizálása a 
későbbiekben is esztétikai értékszempontok szerint történt. Ha megnézzük az 
1966-os Л magyar irodalom történetét,6 azt látjuk, hogy a két világháború között alkotó 
női szerzők egyértelműen a szórakoztató vagy a giccsirodalom kategóriájába kerül-
nek. így válik Földes Jolán és Erdős Renée is könnyen elintézetté: műveik „sznob-

2 Agatha SCHWARTZ: The Image of the "New Woman" in Hungarian Women's Literature at the Turn of the 
Century. H u n g a r i a n Studies Review 26. 1999. 1-2. 81 -92 . - Természetesen utalnom kell az újabb 
irodalomtörténetre , amelyben Zsadányi Edit írt olyan kiváló összefoglalást a női szerzőkről, amely 
nem pusztán Kaffka Margitban látja a magyar női modernizmust megtestesülni. ZSADÁNYI Edit: írónők 
a századelőn. In A magyar irodalom történetei. Főszerkesztő SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Gondola t , Buda-
pest, 2007. 807-826 . ' ' 

3 FHOMME Ilona: A női írók helye az irodalmi diszkurzusban 1900-1945. Doktori disszertáció, 2003. 
1 3 2 - 1 5 7 . 

4 Érdemes megjegyezni, hogy BOROSS István női i rodalomról szóló munká jában épp T ö r ö k Sophie 
művészetét tar t ja naturalistának. 

5 F H O M M E I l o n a : i . m . 7 4 - 9 2 . 

magyar irodalom története 1919-től napjainkig. Főszerkesztő SÓTÉR István. Szerkesztette SZABOLCSI 
Miklós. Akadémiai , Budapest, 1966. A korszak irodalmának fő áramlatai. Konzervatív irodalom. 160-190. 
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igényeket" elégítenek ki, „alantas, iparszerűen előállított tömegtermékek", silány 
darabok, „nagy tömegben megjelenő álirodalom", s mint ilyen „az irodalom-
történeti vizsgálódás körébe igazán nem is tartozik: eltemetődött azzal a világgal 
együtt, melynek kispolgári szemléletű, giccses szórakoztatását vállalta".7 Akiket 
az irodalomtörténet említésre érdemesnek tart, akiket néhány bekezdésben vagy 
oldalban, és nem negatív példaként hoz fel, ott a műveknek a férfi-irodalomhoz 
való hasonlatosságát hangsúlyozza. így Bohuniczky Szefi Kisbojtár (1926) című első 
elbeszéléséről megjegyzi, „akár egy keserűbb, illúziótlanabb Gárdonyi is írhatta 
volna",8 vagy Kádár Erzsébet Férfiak című novellájáról a következőt állapítja meg: 
úgy indul, mint eg)' Mikszáth tollára való anekdota.9 

Az esztétikai szempontú megítélés mögött viszont politikai érvek is vannak. Mert 
a hozzá nem értő számára is feltűnő, hogy a két világháború között alkotott író-
nők irodalmi jelenléte nem tudott politikai szemponttól független lenni, azaz a nők 
nyilvános térben való szereplési lehetősége összekapcsolódott az irodalomnak és 
a női szerepeknek a politika szolgálatába állításával. A korábbi, a 19. század vége 
és az 1918/19 közötti időszakban a feminizmus komoly sikereket könyvelhetett el; 
a politikai és szociális mozgalmi megvalósulással, a feminista mozgalmakkal, női 
szerepekkel kapcsolatos viták megfeleltethetők olyan női szövegeknek, amelyek 
feminista szövegekként értelmezhetők, azaz kultúrkritikai látásmódjukból követ-
kezően a nőiességre és férfiasságra mint társadalmi konstrukcióra reflektálnak. 
Az első világháború után viszont az 1918/19-es forradalmak, a vörös- és fehérterror, 
a trianoni békerendszer, azaz a megváltozott társadalmi, politikai körülmények a 
női szereplehetőségek befagyasztását készíti elő. Az 1920 és 1945 közötti időszakra 
jellemző konzervatív térnyerés, a nemzeti-keresztény ideológia hegemón státusa 
a modernitás nem progresszív dimenziójának, a hagyományőrzésnek kedvezett, 
amelyet államilag vezetett nemzeti tematikán, reprezentációs stratégiákon, nem-
zeti narratívákon keresztül működtettek. A feltalált hagyományok segítségével mű-
ködtetett hagyományőrzés programja erősen összefonódott a nők nyilvános tér-
belijelenlétével, azzal, hog)' a korabeli társadalom a nők számára milyen betölthető 
pozíciókat kínált. Már a kortársak is felfigyeltek arra, hogy a női írók többsége 
„beépült a konzervatív kulturális kapcsolatrendszerbe", és „fontosabb szerepeket 
birtokolhattak az irodalmi életben".10 Az első világháborút követően a történel-
mi és politikai változások antifeminista reakciót váltanak ki, a nők számára egy-
értelműen a hagyományos női szerepek megerősítését vonták maguk után. A nő 
számára kijelölt hely, társadalmi pozícionáltság és kulturális mintába ágyazottság 
tehát nem pusztán a patriarchális diszkurzusrendszer keretei felől, hanem az ál-
lamilag irányított nemzeti ideológia felől nyert értelmet. A női mint anyai, azaz 
a nőies referenciális olvasata beágyazódik egy nemzeti ideológiai keretbe, ame-

7 I. m. 166-167. 
8 I. m. 712. 
9 I. m. 734. 

10 FÁBRI Anna: „A szép tiltott táj felé. A magyar írónők története két századforduló között, 1195-1905. Kortárs, 
Argumentum, Budapest , 1996. 190. 
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lyet az ideológia diszkurzív stratégiákon keresztül működtet. Tehát ebben az idő-
szakban hiányzik a női szövegek többségében a társadalmi nemi konstrukcióra vo-
natkozó reflexió, és a patriarchális ideológia elnyomó technikájának a működését 
mutatják fel, azaz olyan női reprezentációs modellt követnek, amelyben lehető-
ség nyílik a hagyományos, önazonosnak tételezett női szubjektivitás megképző-
désére. így utalhatunk azokra a női szerzők által írt, magyar történelmi nőalako-
kat középpontba állító narratívákra, amelyekben a női alak mint a nemzet anyja 
a képzelt közösség egységét kellett, hogy fenntartsa, aki akár a magyar történelem 
bizonyos fordulópontján a történelem menetén is változtathatott.11 A magyar tör-
ténelem nőalakjai köré épített narratívák egyrészt alkalmasak voltak az egyén töb-
bi identitása közül a nemzeti identitás elsődlegességének hangsúlyozására és annak 
naturalizálására, de jól szemléltetik a konzervatív ideológia önellentmondását is, 
a nemzet anyja funkciójában levő nő társadalmi nemi identitása egyben férfiként 
konstruálódik, adott pillanatban egy ország, eg)' nemzet sorsa függ aktivitásától. 

A két világháború közti időszakban a keresztény-nemzeti ideológia hangsúlyo-
zása ugyan erősítette és megpróbálta konzerválni a hagyományos női szerepeket, 
családmodellt, csakhogy már nem lehetett nem venni tudomást azokról a jelen-
ségekről, amelyek a modern életfelfogást, a konvencionális nőkép és családmo-
dell alternatív megoldásait mutatták fel.12 Ebbe az irányba mutatott, hogy a női 
szexualitás nyilvános diszkurzus tárgya lesz, és a maszkulin szerepek feminizáló-
dása is elindul. Az adott időszak női regény terméséből a művek nagy része a pat-
riachális diszkurzus által felkínált szereplehetőségeket erősítette, a regénybeli női 
alak megfelelt a társadalmi elvárásoknak, prenarratív keret által előírt hagyomá-
nyos női szerepeket valósított meg (anyaság, házasság keretein belüli szubjektum-
pozíciók, amelyeket a nőiség mint anyaság referenciális olvasata működtet). 

A vizsgált időszak regényei között azonban találhatunk olyan narratívákat is, 
amelyek úgy bizonyulnak szubverzívnek, hogy a női alak átlépi a határokat, a he-

11 Gondol junk PÁLFFYNÉ GULÁCSY Irén Fekete vőlegények. Pax nobis, A kallói kapitány, Nagy Lajos király, 
Jezabef SZF.NTMIHÁLYINÉ SZABÓ Mária Lorántfy Zsuzsanna, Zrínyi Ilona; DÉNES Gizella Két fehér galamb, 
Boldogasszony hadnagya, Kisasszony király című regényére. Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilonát 
középpontba állító könyve és hozzá fűzött kommentá r ja a kollektív identitásképzés és közösségi 
emlékezet működésének jó példája . A Zrínyi Ilona című regény hagyományosan patriarchális nar-
ratívat, azt is mondhat juk , hogy Bildungsromant működte t , amelynek hőse olyan női alak, akinek 
identitását a narratíva nemcsak adottnak, koherensnek veszi, hanem ez az identitás mint nemzeti iden-
titás (és mint csak az) hangsúlyozódik, a társadalmi, szimbolikusban elfoglalt szubjektumpozíciója 
a hatalom helvével azonosítódik. A Zrínyi Ilona-regényben, eg)' női alakról szóló élettörténeti nar-
ratívumban, melyet egy hagyományos, lineáris elbeszélői struktúra épít fel. a családi tö r téne t (a nő 
története) és a (premodern é r te lemben vett) nemzet története között nemcsak párhuzam, hanem 
metaforikus azonosítás történik. A női alak magánéletének és az ábrázolt magyar tör ténelemnek 
az összefonódása a szereplő identi tására olyan hatással van, hogy a nő társadalmi és szexuális iden-
titása a nemzeti identitás alá rendelődik . A narrat ívában Zrínyi Ilona nem ellentmondásokkal teli 
f iguraként van ábrázolva, jel leme, szokásai n e m változnak. Egy töredezett életpályához tartozó 
fragmentál t , önmagára reflektált szubjektivitás helyett - melyet a tör ténelmi szituáltság megenged-
ne - identitása az első pillanattól fogr a egységesnek tűnik, annak prenarrat ív keretbe, mintába ágya-
zottsága nyilvánvaló, a szimbolikus, társadalmi té rbe n e m kell belépnie, hanem születésével benne 
áll, mégped ig olyan identitással kell azonosulnia, amely a patriarchális diszkurzusrendszerben a 
férfiak számára lehetőség. 

12 GYÁM Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina, Budapest , 2006. 73. 
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gemón diszkurzus előírta minta helyett másfajta identitást konstruál meg. Ez az 
identitáskonstrukció mint narratív identitás lepleződik le. A nő számára az alanyi-
ság kérdése olyan narratívákban fogalmazódik meg, amely a férfi Bildungsroman 
műfaji újraírásaként értelmezhető. Olyan öntematizáló, ön-felfedező narratívák-
ról van szó, amelyekben tetten érhető az alárendelés és domináció dialektikájára 
történő reflexió, a heteroszexuális kapcsolatok kritikája, a saját szexuális alanyi-
ságra való vágy, az ágenssé válás problematikája. A narratívákban megképződő 
szubjektivitás a kristevai próbára tett, folyamatban levő szubjektivitásként értelmez-
hető, a szereplők szimbolikusbeli szubjektumpozíciója a rögzítettségből való ki-
mozdulást, majd Lacan terminusával az abba való újra bevarrást teszik láthatóvá. 

A női szubjektivitás kérdése akkor kerül elő, ha a szubjektum és szöveg szintjén 
is számolhatunk a tükör mint öntükör alakzata megképződésének lehetőségével. 
Az anyag (anya, a nő) tükör általi önmegkettőzése a maternalitás és nőiség fogal-
mának újraértelmezését hívja ki. A két világháború közti női irodalomból a tükör 
által szubjektummá váló én diszkurzív lehetősége látható Szenes Erzsi, Kosáryné, 
Földes Jolán és Erdős Renée bizonyos narratíváiban is. A pszichoanalízis feminista 
dekonstrukciós iránya elsősorban a női, anyai genealógia megképződésében látja a 
női imaginárius szimbolikusbeli megnyilvánulási lehetőségét - ezek vannak Földes 
és Erdős narratíváiban - , de a nő számára nemcsak a másik nő: az anya válhat 
szubjektumformáló tükörré, hanem a szöveg, az írás és emlékezés is. A kijelentés 
alanyának és a kijelentett alanynak a megkettőzésére történő reflexió, az identi-
tás szétszerelése, majd újraszerkesztése történik Szenes Erzsi naplójában. 

További differenciálásra ad alkalmat, bogy bizonyos szövegek egyszerre mutat-
ják a tiltott határátlépés és a patriarchális szempontok érvényesülését - szöveg és 
szereplő szubjektivitása szintjén. Gondoljunk Erdős Renée Л nagy sikoly, Brüsszeli 
csipke vagy Л meztelen táncos című regényeire. Kosáryné Alom című regénye azért 
alkalmas a kétf éle szempont együttes jelenlétének felmutatására, mert egyfelől a 
diszkurzív autoritás eléréséhez a maszkulin szereppel való azonosulás példáját mu-
tatja, másfelől egy, a patriarchális ideológia sztereotip narratíváját, a Hófehérke-
történetet írja újra, éppen egy felettes férfi narrátori instancia segítségével, amely 
gesztus ugyanakkor önmagát érvényteleníti. Julia Kristeva leírja, hogy a feminiz-
mus második hullámára jellemző, hogy a nők úgy akarnak a tárgyi szerepből ki-
jutni és részt kérni a társadalmi-szimbolikusból, a hatalomból, hogy a maszkulin 
szerepekkel azonosulnak. A nők a hatalomért folytatott harcban a jelentésért 
szállnak síkra, tehát úgy akarják felforgatni a bináris oppozíciók rendszerét, a szub-
jektum-objektum, nő-férfi, anyag-férfi viszonyt, hogy az oppozíciókat megfordít-
ják, és a női alárendeltséget dominanciába fordítják. Az ilyen fajta felcserélés azon-
ban a hagyományos sémát még nem kezdi ki, lebontani nem tudja, mert ezzel csak 
a duális hierarchiát konstruálja újra.13 

13 Ehhez lásd Jacques DERRIDA: Positions. Trans. Alan BASS. University Chicaco Press, Chicago, 1981. 
41-42 . és Jul ia KRISTEVA: Л nők ideje. Ford. FARKAS Anikó. In Kiss A. A.-KOYÁCS S.-ODÖRICS F. (szerk.): 
Testes könyv II. Ictus, Szeged. 1997. 334-335 . 
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2. Szempontok Kosáryné Réz Lola Alom című regényének értelmezéséhez 

Kosáryné Réz Lola megítélése talán még kedvezőtlenebb módon alakult, mint a kor 
ünnepelt írónőjéé, Erdős Renée-é, „olyasféle női giccsírónak tartották és tartják, 
mint Hedvig Courts-Mahlert", írja Márton László a 2000-ben újra kiadott Filoména 
utószavában, de csakhamar hozzáteszi, hogy „korabeli kritikusai sok mindent el-
mondtak róla, de azt senki sem állította, még az igen szigorú Illés Endre sem, hogy 
amit Kosáryné ír, az ne volna korszerű".14 A két állítás közti ellentmondás felol-
dást igényel. Hogyan fér meg egymás mellett giccsirodalom és korszerűség? Az 
ellentmondás talán Kosáryné írói pályájának alakulásával magyarázható. A több 
mint 90 évet élt írónő hosszú életének első felében írja meg életművét, a több mint 
20 regényt, kisebb írásokat, cikkeket. A második világháború végével záródó pálya 
szintén kétfelé rendeződik. Az 1920-ban megjelenő Filoménára, mely elhozza az 
Athenaeum fődíját, és elismerő, sőt „magasztaló" kritikákat kap, a Nyugat szerkesz-
teti, munkatársai is felfigyelnek, így 1920-1927 között közlik írásait. A pálya egyik 
fele tehát a Nyugathoz kötődik, ekkor születik az Alom és az Ulrik inas című regény, 
melyek kompozíciójuk, regénytechnikai eljárásaik, jelképiségük okán, mint akár 
a korábbi Filoména, helyet jelölnek ki írójuk számára a Nyugat második nemzedéké-
nek tagjai között.15 Az 1920-as évek végétől azonban elszerződik Herczeg Ferenc 
lapjához, az Új Időkhöz, és innentől fogva „szórakoztató és erkölcsjobbító regé-
nyeket ír". 

Az 1921-es Alom16 című regényt a korabeli kritika mint „asszony könyvet" defi-
niálja; a bírálók úgy látják, hogy benne a líraiság és nem a meseélmény a fontos, 
ami leszűrődik, az az asszonyi érzés. Mese és valóság összefonódására, a Hófehérke-
történet narratívabeli megjelenésére már a kortársak is reflektálnak. Ugyan a sze-
replőket a korabeli társadalomban betöltött szerepükre zsugorítják, a férj alakja 
a pusztuló dzsentrié, vélik, az asszonyban pedig az anyai szeretet a domináns.17 

Schöpflin Aladár „az asszonyi passzivitás muzsikáját" hallja ki a regényből, a han-
gulat, erős líraiság az, ami átjárja minden részletét, „erősebben, mint bármi logiku-
san kigondolt és következetesen keresztülvitt szigorú komponálás".18 

Ha a regény cselekményesítését akarnánk összefoglalni, ott kell kezdenünk, 
hogy a regény narrátora egy női alak élettörténetét akarja megírni, aki egy pat-
riarchális társadalmi rendet megjelenítő narratívabeli világban, kezdetben a mosto-
hájával való viszonyban, majd a férfiak oldalán olyan tükörként funkcionál, amely-
ben mint Másik nem tud alanyi, hanem csak tárgyi, komplementer, inverz szerepet 

14 MÁRTON László: Hangulat, helytállás, béketűrés. In KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Filoména. |eIenkor, Pécs, 2000. 
2 1 7 - 2 2 3 . 

15 Márton László javaslata, hogy az olyan kevés könyvű szerzők között kellene említeni, mint PAP Károly 
v a g y HEVESI A n d r á s . MÁRTON: i. m . 2 2 2 . 

HÍ A regényre a továbbiakban A következő kiadás alapján hivatkozom: KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Alom. Singer 
és Wolfner Irodalmi Intézet Rt, Budapes t , 1932. 

17 HEGEDŰS Béla: Kosáryné, Alom. Magyar Kultúra 1921. 5 3 - 5 5 . 
1« SCHÖPFLIN Aladár: Álom. Nyugat 1921. 9. szám [Figyelő] http://www.epa.oszk.hu/00000/00022/00292/ 

08901.htm 
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betölteni. A lány kiszolgáltatottságát csak a narrátori önkény (?) oldhatja fel, 
mégpedig egy alapvetően a modern regényre jellemző eljárással, öntükröző alak-
zat narratívabeli működtetésével - a narrátor konstruktőr szerepét leplezi le: arra 
utal, hogy meg kell változtatnia szereplője élettörténetét ahhoz, hogy megfelelő, 
méltó sorsra fusson ki alakja élete. A regény narratívájának komplexitását fokozza 
az a körülmény, hogy a narrátori önkényt férfi hajtja végre, azaz, a lány aktívvá 
- szubjektummá - válását egy narrációs gesztus, a narratíván belüli tükör konstruál-
ja meg; csakhogy a tükröt egy férfi tartja. A narratíva nem itt ér véget, a zárlat 
további érdekességet tartogat, mert a regény bevezető keretének férfi narrátorát 
egy külső fokalizálé) és beszélő felettes narrátor figyeli, amint az éppen írja a fő-
szereplője köré szőtt meséjét. 

Mi a tétje annak, ha egy női szerző olyan bonyolult narrációs technikát működ-
tet, amelyben a narratív eljárások genderviszonyokkal függnek össze? Olyanokat, 
amelyek egyfelől a főszereplő lány hanghoz jutásával, másfelől a narratíva elbe-
szélőjének a hangjával állnak kapcsolatban. A hang a feminista kritikában az iden-
titás és a hatalom trópusaként annak a jele, bogy a fikcionális női szereplő állást 
tud-e foglalni a patriarchális elnyomással szemben, és ezen az ellenálláson keresz-
tül meg tudja-e képezui saját hangját. Az Alom narratívájának főszereplője egy 
patriarchális diszkurzus prenarratívájában (a Hófehérke-történetben) találja ma-
gát, s az a kérdés, alannyá válhat-e, hanghoz juthat-e. Ha pedig összekapcsoljuk 
a narratológia szemiotikai, formális megközelítését a mimetikussal, politikaival, 
mint ahogyan Susan Lanser10 tette, az elbeszélőhöz tartozó narratatív hang társa-
dalmi implikációira kérdezünk rá, a társadalmi és narratív identitás kiépülésére, 
azaz a diszkurzív autoritás problémáját vetjük fel. Ugyanis a narratív hang kultu-
rális gyakorlatok, irodalmi konvenciók és hatalmi viszonyok kereszteződésében áll, 
amely a szerzőfunkcióhoz is kapcsolódik. Amikor a nőknek a nyilvános diszkurzus-
hoz való hozzáférése korlátozott, számukra az egyik lehetőség az, ha a narrátoro-
kat autoritással ruházzák fel. Ezért érdekes tehát, hogy Kosáryné regénye vajon 
milyen irodalomtörténeti hagyományba lép, a női szerzőnek milyen diszkurzív 
autoriális lehetőségei vannak: a privát szférához vagy a nyilvánoshoz rendelődik-e. 
Itt ugyanis olyan textuális stratégiákról van szó, amelyek a narratív autoritásról 
döntenek. Ha a női hangot a hagyományos magánszférába kanalizálják, ezzel való-
jában azt meg is bélyegzik: hogy csak érzelmeket, a belső világot tudja kifejezni. 
Ezzel szemben, ha a nő erről az idealizációról le akarja magát választani, és olyan 
nyilvános diszkurzusban akar részt kérni, amely a férfiak számára van fenntartva 

- ez már határsértés. Kosáryné regénye felfogható úgy is, hogy kettős határsértést 
követ el: egyfelől a jelölten férfi, heterodiegetikus narrátor szerepeltetésével egy-
értelművé teszi, hogy nem köthető össze a szerző társadalmi nemi identitásával. 
Ez a gesztus a korabeli elvárási horizont megtöréseként is felfogható, amikor is a 
női szerző hangját a narrátorral kötötték össze. Másfelől az is igaz, hogy a regény-

19 Susan LANSER: Fictions of Authority. Women Writers and, Narrative Voice. Cornell University Press, Ithaca, 
London, 1992. 
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írás aktusa mindig nyilvánossá tétel, azaz ha a nyilvánoson az adott társadalom a 
férfidiszkurzust értette, a diszkurzív autoritás az irodalmi hagyományba való be-
jutást és legitimálást is jelentette. Kosáryné regényének narratív eljárása indirekt 
stratégiaként, legitimációs gesztusként is felfogható: a narráció elsajátította a férfi-
diszkurzus narratív mintáit, de saját diszkurzív pozícióját mégsem ezzel erősítet-
te meg, hanem azzal, bogy a regény zárlatában ez a narrátori pozíció felülíródik, 
és egy női diszkurzív autoritás megalkotásának lehetőségét veti fel. 

Kosáryné regénye a történet, narráció és diszkurzus szintjén is olyan megoldá-
sokkal él, amelyek a feminista narratívaelmélet és feminista pszichoanalízis értel-
mezési kerete felől izgalmasnak ígérkeznek. Hogyan viszonyulnak a szövegbeli női 
szereplő(k) a kapott ikonokhoz? Visszautasítják-e azokat, és megpróbálnak-e újat 
rajzolni? Átlépnek-e társadalmi korlátokat az alakok, aláássák-e a társadalmi nor-
mákat? És ezzel együtt a narratíva hogyan viszonyul meglévő irodalmi formákhoz, 
újrafogalmaz-e műfaji szabályokat? 

3. A regény narratívája 

A narratíva bevezető keretében, amely az elbeszélés létrejöttének körülményeit 
tisztázza, az egyes szám első személyű, jelölten férfi narrátori hang önmagát mint 
a történet elbeszélőjét jelenti be. A keretbeli narrátori pozíció homodiegetikus, az 
elbeszélő implicit szerzői minőségben lép fel, az elbeszélés ezt a narrátori pozíciót 
váltja át heterodiegetikusra. A keret homodiegetikus minőségét az árulja el, hog}' 
itt a beszélő önmagát az elbeszélni kívánt történet főszereplőjénekjó ismerőseként, 
tehát a történet egy szereplőjeként nevezi meg. A narratíva zárlatában visszatér 
a keretbeli implicit szerzőhöz tartozó státus, de majd látni fogjuk, hogy még ehhez 
képest is módosulással, átkereteződéssel, szintugrással kell számolnunk. A keret 
által közrefogott történetet, Hilduska történetét ez a narrátori hang, egy felettes, 
autoriális, nyilvános narrátor meséli el, akinek a státusa több ponton elbizonyta-
lanodik, és oszcillál a félig nyilvános, félig privát, illetve a heterodiegetikus, homo-
diegetikus és az implicit szerzői instancia státusa között. Az elbeszélt történet nar-
rációjának heterodiegetikus instanciáját homodiegetikusra váltás szakítja félbe a 
történet közepén, ahol az elbeszélés a történet és önmaga elé tükröt állít, amellyel 
azt a végtelen regresszus felé nyitja ki. Az elbeszélés narrációs technikájának bo-
nyolultsága a feminista diszkurzus által kedvelt Hófehérke-mese történetét írja 
újra, és mindezt a női fejlődésregény műfaji keretének eg}' lehetséges változatá-
ban hajtja végre. A feminista kritika a Hófehérke-történetet a tükrözés komplex 
példájaként írja le. A Hófehérke-történet Kosáryné általi újraírása számos pon-
ton emeli be a tükrözés problematikáját regényébe, s ez szoros összefüggésben 
van a férfi autoriális narrátori hang szerepével, a narráció rétegesen egymáshoz 
kapcsolt narratív helyzetéből adódó feszültséggel és a főszereplő és egyéb szerep-
lők szubjektumpozíciójának konstituálódásával. 

A hagyományos narratológia történet és narráció szintjét egymástól elválaszt-
hatónak tartja, a történetet a narráció változatlan magjának tekinti, amely mint 
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logikai-szemantikai konstrukció a történet és a cselekmény (fabula és szüzsé) szint-
jére tovább bontható. Történeten ebben az esetben azon eseményeknek az összes-
ségét értik, amelyek között logikai, kauzális és metonimikus összefüggések vannak. 
A történet konstrukció volta a narratíva vége felől válik felismerhetővé, az olvasó 
a befogadás során tud következtetni erre az előtörténetre. Ebben a regényben a 
cselekmény nem onnan veszi a kezdetét, ahonnan az előtörténet, és több módo-
sítás is történik a történethez képest, de az egyes elemek transzformációi felfedez-
hetők, és a Hófehérke-történet alapsémáját hozzák működésbe. Jonathan Culler 
amellett érvel, hog)' a narratívák befogadása kettős elemzést tesz szükségessé: 
„az egyik a cselekvések elsődlegességét előfeltételezi a narratív megjelenítéshez 
vagy bemutatáshoz képest, a másik a cselekményt a narratív követelmények tro-
pológiai termékének tekinti." Ebből tehát az következik, bogy a történetet ne adott-
nak vegyük, hanem elbeszélt történetnek és retorikai konstrukciónak. 

Ha megpróbáljuk az Alom narratívájának a történetét mint zárt, logikai egységet 
meghatározni, a cselekmény előttinek és konstrukciónak tűnik, amelynek helyét 
a Hófehérke-mesében, egy intertextuális kapcsolatban jelölhetnénk ki. A genette-i 
osztályozás alapján vizsgálva a szöveg szöveghatárokat átlépő viszonyait, többféle 
lehetőséggel számolhatunk. A genette-i rendszer szerinti intertextualitás esetével 
találkozunk, amikor a Hófehérke-mese mondatai módosult változatban idéződnek 
fel, az erdőbeli öreg testvérek házukba érkezve azt tapasztalják, hogy vendéggel 
kell számolniuk: „Ejnye - szólt Eusébius - , talán ült valaki a székemen?"; „Valaki 
tört a kenyeremből!"; „Valaki evett a pecsenyémből!"; „Valaki ivott a poharamból! 
Valaki használta a késemet! Valaki kibontotta az asztalkendőmet!"20 

Hipertextuális viszony az, hogy a regény a korábbi szöveggel, a Grimm-mesé-
vel tágabb értelemben is kapcsolatban van. A két szöveg egymásra vonatkozása 
jól kivehető már a történet elbeszélése kezdetén: az elbeszélés keretnarrátora, mi-
után hozzáfog története elmeséléséhez, nem saját történetével kezdi, hanem egy 
másik szemtanú visszaemlékezését közli, aki a diegézis szintjén a főszereplőnek, 
Hilduskának a gyámja, arról, hogy milyen körülmények között találkozott a lány-
nyal. Hilduskáékhoz megy látogatóba, megpillantja a lányt, aki legutóbbi találko-
zásuk óta felserdült, annak mostohaanyjával, Piroskával vált néhány szót. Piroska 
itt már mint csábító jelenik meg, nevelt lányával való rivális viszonyát érzékelteti 
mind a lokalizáló, mind a narrátori szólam: 

„Higgye el, túlságosan nagy gond nekem ez a nagy leány... S félek, hogy nem 
szeret engem. Én pedig tiszta szívvel a javát akarom. Szeretném, ha elmenne egy-
két évre Guszti nénihez, megtanulna jól varrni, főzni, aztán hazajön bálozni, meg-
veszem neki mind a regényeket és keresünk eg)' csinos, gazdag férjet... Nem 
akarja! Szomorít."21 

A hipertextuális viszony a Hófehérke-történet másik fontos eseményéhez, az 
iivegkoporsós jelenethez kötődik. Hófehérke látszat-halálból való feltámadása 
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az intertextus szerint egy férfihoz kötődik. A regény története szerint a lány beteg 
lesz, Saly Ádámot pedig a patikus (az elbeszélő!) megbízza, hogy vigye el neki az 
életmentő gyógyszert - ezzel nemcsak életre kelti, hanem be is teljesíti a prenarra-
tív keret kijelölte szereplehetőség megvalósulását: egymásba szeretnek és össze-
házasodnak. A Genette transztextualitás fogalmának ernyője alatt tárgyalt szöveg-
közi viszonyok közül a paratextuális és metatextuális elemekről a narrátori pozícióval 
kapcsolatban kell majd beszélni, de ezeket a kontextustól függően az extrafikcioná-
lis stratégiákhoz kötődő extrafikcionális elemeknek nevezzük. 

Az elbeszélés kerete által közrefogott történet tehát a jól ismert Grimm-mese 
parafrázisaként van elbeszélve. A Hófehérke-történet posztmodern verzióinak 
vannak feminista értelmezései, s ezek felől az Alom története is olvasható annak 
a metaforájaként, hog)' a patriarchális rendben a nők számára előre megírt társa-
dalmi szerepet kell és lehet megvalósítani. A szűk prenarratív keret kijelölte hely, 
amelyet fel kell vennie a nőnek, és amely előre megírtként, mintaként mutatkozik, 
a nő két oldalaként tematizálódik: a patriarchális diszkurzus a nőnek kijelöli az 
angyal vagy a szörnyeteg pozíciót, a társadalmi-szimbolikusban elérhető szubjektum-
pozíciókat pedig elérhetetlenné teszi számára. Hilduska alakjában a nő mint angyal, 
passzív, áldozatos, alázatos, ártatlan, természetes fiatal nő jelenik meg, mostoha-
anyja, Piroska pedig idősebb nőként, a férfivágy reprezentációjaként - olyan att-
ribútumok kapcsolhatók hozzá, mint az aktivitás, ravaszság, szenvedély. Ahogy 
láttuk, az elbeszélő a történetet éppen kettejük rivális viszonyának bemutatásával 
kezdi, és a mostohában kialakuló ellenszenvről is hallunk, igaz a lányra kivetítve. 
Gilbert és Gubar felteszi a kérdést a Hófehérke-történetekkel kapcsolatban: vajon 
miért gyűlöli a mostoha a lányt? A hagyományos magyarázat szerint azért, mert 
fenyegetve érzi magát, hiszen a lány felserdült, szexualizált lett. Minthogy a lány 
szépsége hatalmát veszélyezteti, fenyegeti azt, ami az övé - az apát - , ezért akar 
tőle megszabadulni. Ebben a transzformációban az apát helyettesítő alak kerül az 
apai szerepkörbe. A gyám, miután érzékeli és kimondja, hog)' Hilduska milyen 
hatással volt rá, Piroska, a mosta ha azt válaszolja, hog)' elküldi a lányt, mert a lány 
nem szereti őt, és meg kell tanulnia a hagyományos női szerepeket, férjhez kell 
mennie. De ahogy ezt kimondja, a narrátori közlés utal Piroska mimikájára is: 
„mosolygott, de a szája keskeny lett és kemény". Hilduska negatív jellemzése után 
pedig fölényes győzelmét láttatja a narrátor: „Kicsit elfordította a fejét szenvedő 
arccal, pilláit a szemére eresztve. Wirhofernek ez elég volt, hogy mindent felejtsen 
a szép asszonyon kívül."22 Gilbert és Gubar könyvének elemzése arra világít rá, 
hogy a mostohában a lány iránti gyűlöletet a lány ártatlansága, tisztasága kelti. Az 
angyali szerep azonban az én mint másik válik érthetővé, és önmagában akarja el-
pusztítani azt a részt, mely passzív, alárendelődő. 

A regény cselekményének alapjaiban fellelhetők egyrészt a ciklikus szerkezetű 
mitologikus rendszer elemei, ugyanakkor ennek a szerkezetnek a lineáris vonalú-
vá válása is. Lotman A szüzsé eredete című írásában fejti ki e kétféle cselekmény 

22 U O . 



Kosárvné Réz I.ola: Alom 311 

működését.23 A ciklikus szerkezetű szövegekre jellemző a topologikus világ, a cik-
likus időbeli mozgás, a mikrokozmosz-makrokozmosz megfeleltetés, s ezek közül 
több érvényesül ebben az elbeszélő szerkezetben is. Lotman a lineáris időbeli 
mozgássá alakulás egyik fő jellemzőjének a hasonmásalakok szerepeltetését tartja. 
A belsőleg összetett személyiség kétfelé bontásának eredetét Lotman a ciklikus 
szerkezetű hős átalakulásaként írja le. Ha megnézzük a szöveget, azt látjuk, hogy 
Piroska és Hilduska között tükörviszony van. Hilduska fehér arcára, alabástrom 
külsejére tett utalások mesebeli alakmásához kötődő indexikus jelek, mostohája 
nevében pedig annak aktív attribútumára utal. Saly Ádám, mikor az erdőben bele-
szeret Hilduskába, arra vágyik, hogy a lányra is átkerüljön vágyának jele: „alig vár-
ta, hogy [...] megcsókolja megint remegő friss száját, míg csak pirosra nem gyúl az 
arca"; de nem pusztán azt szeretné, hogy Piroska szerepével azonosuljon, hanem 
egyesíteni akarja a lányban a két oldalt („igen, kell. hogy ez a gyermek égő szem-
mel nézzen reá").24 Lotman a hasonmásalakokat az ellentétes jellemek kombiná-
ciójaként írja le. 

Az elbeszélés történetében a lány megölésére irányuló kísérletek közvetetten, 
de jelen vannak. Piroska „gyilkossági kísérletei" a lányt ártatlanságából, passzivi-
tásából kezdik kimozdítani - amikor az eljegyzés után közvetlenül Piroska közli 
Hilduskával, hogy vőlegényének törvénytelen gyereke van; vagy hogy (már az inter-
textus Hófehérke-történet zárlata, a házasság után) Piroska és a férj egymás szere-
tői lesznek. Narratológiai értelemben és a szubjektum alakulását tekintve is ese-
ményként érthetők ezek a gesztusok, hiszen változást idéznek elő, de ez a változás, 
mozdulás lassan formálódik tetté. A lány, miután megtudja, hogy a vőlegényének 
házasságon kívül született gyereke van, ártatlanságát veszíti el: „Hilduska égő 
szemmel álmodta át az éjszakát és úgy érezte, mindent beföd valami nehéz, sötét 
fátyol. S jött az esküvő fehér pompájával, de ez a fátyol ott maradt a fehér csip-
kék alatt."25 A Piroska és férje közti viszony után sem tud azonnal cselekedni, az 
elbeszélésben időbeli ugrás van, az olvasó nincs beavatva a szakítás körülményei-
be, ez kimarad a történet elbeszéléséből, és azt, hog) bizonyos idő eltelik a szakí-
tás és aközött, hogy újra visszamegy az erdőbe, csak az évszakváltás jelzi. A feminis-
ta olvasatok az efféle narratív struktúrát az ártatlanul üldözött hősnő dramatikus 
szekvenciájaként értelmezik, amelyben a hősnőt ért támadásokra azért van szük-
ség, hogy ezeken keresztiilmenve felnőttként tudjon belépni a társadalomba. Ez 
a struktúra ebben a narratívában úgy módosul, hogy ugyan a hagyományos keret 
elő van készítve, a hősnő belép ebbe a keretbe, de a Másik felől érkező támadások 
arra szolgálnak, hogy elindítsák azon az úton, hogy végül ki tudjon lépni a keret-
ből, és aktívvá váljon. Hófehérke/Hilduska természetes szépségbe merevítése a 
játékbaba, halottá dermesztés implikációival egészül ki. A szereplőnek ritkán van 
saját hangja; ha beszél, elfogadja a dolgokat úgy, ahogyan vannak. Hangját zenei 

- > Ju r i j LOI MAN: A szüzsé eredete. Tipológiai aspektusból. In KOVÁCS Árpád-V GILBERT F.dit (szerk.): Kultú-
ra, szöveg, narráció. Orosz elméletírók tanulmányai (In Honorem Jurij Lotman). Pécs, 1994. 83-86 . 
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hangként halljuk. (Énekel, zongorázik.) A saját hanghoz jutás lehetővé válik (bár 
nem teljesen tud megvalósulni, mert hangja mindig a férfi narrátori autoritás 
hangján szűrődik át), van egy pont, amikor rákérdez saját helyzetére: „miért van 
mindez, hol van és ki ő tulajdonképpen, hogy itt áll egyedül az éjszakában és nézi 
az eget.. ."26 

Kérdezzünk rá a történetmondás mikéntjére is, hogy megnézzük, hogyan ha-
lad tovább a történet a Hófehérke-mese keretein kívül - amelyről könnyen kide-
rülhet, bog)' azon belül van, azaz hogy Hófehérke/Hilduska alárendelt szerepből 
való kikerülésének lehetősége/lehetetlensége történetét értelmezzük. A regény 
címe: Alom, és van olyan cím is, amely nem közvetlenül alcímként jelenik meg, 
hanem a narratíva előtt közvetlen címként, másik címként: „Az öreg patikus re-
génye". A cím, alcím, esetleges előszó, utószó vagy dedikáció az extrafikcionális 
struktúra része, amely perspektívát ad, orientálja az olvasót. Susan Lanser szerint 
az extrafikcionális elemek nézőpontot közvetítenek, így a manipuláció eszközei, 
az olvasó ugyanis ezzel alkot képet a szerző identitásáról. Másfelől ezek az eszközök 
az olvasóval való kapcsolat megteremtésére is szolgálnak, tisztázhatják a szöveg 
célját.-'7 A második cím azonban új kerettel látja el a regényt, egy patikus regé-
nyekéntjelenti be magát, tehát az extrafikcionális szinten fikciós szint helyezkedik 
el. Az új cím alatt elkezdődő elbeszélés egyes szám első személyű, homodiegetikus 
narrátora olyan narratív szituációt vázol fel, amelynek segítségével készülő mun-
kájának tervébe avatja be az olvasót, hozzáfog, hogy megírja a város, Selmec tör-
ténetét. Önmagáról elárulja, hogy 50 évig patikus volt, és idős korára úgy gon-
dolta, hogy hozzákezdhet az íráshoz. A nyitómondat egy házra utal, a Saly-házra, 
amelyet az elbeszélő idős korában, a patika átadása után megvesz. Erről a házról 
a történetből derül ki, hogy lakója az elbeszélés tárgya, Hilduska, aki szintén 
mástól, mégpedig férjétől, Saly Ádámtól veszi meg a házat. Az elbeszélői helyzet 
a jelenre utal - azt a fordulatot mutatja meg, hogy várostörténet helyett az elbe-
szélő miért egy „asszony történetének" megírásába fog. Ennek a váltásnak az oka 
eg}' felidézett emlék, egy levéltöredék Hilduskától, amely a patikusnak szól. Ez adja 
meg az indítékot: úgy írni az életét, mintha ő élné át, s az írással végigélni az életét. 
A regény címe már itt indokolható, nem is az életét megírni, hanem, hogy mit ál-
modhatott az asszony, miközben gyermeke bölcsője mellett gyermekmeséket ad 
tovább. Hilduska történetéhez már feladja az egyes szám első személyű narrátori 
pozíciót, és mint tanú írja le az eseményeket. A keretbeli narrátor szerepköre az 
implicit szerzőjéhez hasonlít, amennyiben az általa elbeszéltek szerkesztője, ala-
kítója. Ezt a funkciót gyakorolja akkor is, amikor a történet felénél megszakítja a 
történetmesélést, újra visszatér a homodiegetikus narrátori pozícióba, és bejelenti, 
hogy átveszi az élet felett az irányítást, innen ő alakítja hősnője sorsát. A homo-
diegetikus és heterodiegetikus narrátori pozícióban levő narrátor jelölten férfi 
identitással rendelkezik. Susan Lanser rendszerében az autoriális hang lehet nyil-

26 I. m. 53. 
2 7 Susan S. LANSER: The Narrative Act. The Point of View in Prose Fiction. Princeton University Press, 

Princeton, 1981. 123-125. 
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vános és privát, és megengedi a fokozati különbségeket a hangok között. Jelen 
esetben azt látjuk, ahhoz, hogy a narrátor tekintélye érvényes legyen, szüksége 
van a férfi identitásra, és a nyilvános narrátori pozícióra. De mindkét beszédhely-
zetet szerepelteti, mert a keretben ábrázolt levéltöredékhez tartozó hang, a fősze-
replő hangja csak úgy tud kapcsolatba kerülni a narrátori szólammal, hogy beszéd-
helyzetet vált, azaz a narrátor ebben az esetben homodiegetikus, privát narrátor 
lesz. Ez, a narrátori pozíciók közti váltás még nyíltabban jelenik meg az említett 
metaleptikus helyzetben: a narrátor a történetmondás közben, mindenféle átme-
net nélkül válik tanúból szereplővé, azaz heterodiegetikus pozícióját homodiege-
tikusra változtatja, az elmondott történetnek maga is szereplőjévé válik. A narratív 
helyzet különösségét fokozza, hogy a narrátor megkettőzi magát, visszatér a hetero-
diegetikus narrátori pozícióba, az extradiegetikus szintre, ugyanakkor megtartja 
a homodiegetikus státust is, amennyiben beemeli a történetébe önmagát is mint 
szereplőt, és önmagáról harmadik személyben beszél tovább. 

A narrátor férfi identitása több szempontból válik érdekessé. Egyfelől a történet 
szintjén: a történetben elsősorban patikusként válik fontosabb szereplővé, amint 
belép a patikába a szereplője. Szerepköre bővül, megismétli azt, amit a történet első 
felében Saly Ádám tett, szerelmes lesz Hilduskába, jár hozzá az erdőbe, megmenti 
az életét, tehát a történet szintjén újabb hasonmás-szerkesztést látunk. A tükrözés 
ugyanakkor a narráció szintjén is hangsúlyos, amelyhez szintén szükséges volt, 
hogy a heterodiegetikus hang is férfié legyen. A férfi narrátor alkalmazása a tekin-
téllyel való felruházást teszi lehetővé, ugyanis a férfi az ideologikusan domináns 
csoportot képviseli, a női hanghoz korlátozottabb autorialitás tartozik. Hagyományo-
san a tekintéllyel felruházott férfi narrátori hang a szerző fiktív identitását támogat-
ja, minthogy a korabeli olvasó hajlamos volt a szerző és a beszélő között ekvivalen-
ciát feltételezni. Az eltávolítás eszköze is lehetett a férfi narrátor szerepeltetése, 
ugyanakkor a történet hitelességét is biztosíthatta. Ebben az esetben viszont a férfi 
narrátor szerepeltetése éppen ironikus hatást ér el, mert akár a keretben, akár az 
említett metaleptikusan kialakított térben, amikor a diegézisről visszavált a történet-
mondás szintjére, kijelenti, hogy nem a valót mondja el, nem úgy, ahogyan az meg-
történt, hanem ahogyan szerencsésebb lett volna, ha megtörténik, és az élet átírá-
sában, elbeszélt életté alakításában ő, a narrátor alakítón fog részt venni. A férfi 
narrátor önkommentárjai jelen esetben nem az igaz történet illúzióját akarják kel-
teni, hanem ahhoz a Don Quijotétó\ kezdődő regényhagyományhoz kapcsolódik, 
ahol a történetmondásra vonatkozó reflexiók úgy épülnek be a történet elmesélé-
sébe, hogy annak irodalmi jellegét hangsúlyozzák, nyíltan bejelentik fikciós voltu-
kat. A férfi narrátor szerepéhez szorosan tartozott hozzá a történetének, szerep-
lőinek sorsába való belenyúlás, alakításuk. A narrátor itt álom-élet találkozását, 
fikció-realitás keveredését, egymás helyébe állítását ígéri, célja, hogy a regénye 
megírásával megértse a lány életét, azaz, hogy álmát kitalálja, és azt írja át elbe-
széléssé. A patriarchális ideológia a nőből a férfivágy tárgyát alkotja meg, ennek 
értelmében olvashatjuk úgy is a narrátor szerepkörét, hogy a nő mint az elbeszélés 
tárgya egyben a narrátor teremtménye is. A Hófehérke-történet mint a patriarchá-
lis rend narratívája, amely a nő számára kijelölt szerepeket ábrázolja, azt a nar-



3 1 4 Jablonczay Tímea 

ratívát, amelyet a nőnek be kell járnia, itt „asszonyok köré szőtt tündérmeseként" 
értelmeződik.28 A mesének a nők vágya, álma értelme ironikusan ki van fordítva, 
és helyette a nők köré szőtt realitássá vált fikció értelme kerül előtérbe. De ott van 
az álomnak a vágy jelentése is, amellyel a patikus nem az életben, hanem a fikció 
síkján ajándékozza meg a hősnőjét: „végigálmodom Hilduska életét úgy, amint ő 
álmodta valaha (és teleszórom most ezt az életet azzal a bohó, drága, tiszta sok 
boldogsággal, amit csak a jóakaratú emberek értenek meg és amit a sors megta-
gadott tőle)".29 

A hősnő a férfitekintet, hang uralma alatt van, akinek lehetősége van az aktív 
szerepre, olyannyira, hogy egyrészt kijelölheti a nő helyét a társadalmi rendben, 
és a fikció szabályai szerint változtathat is rajta. A nőt a patriarchális rendben a 
férfivágyak kiszolgáltatottjaként ábrázolja, női sztereotípiákban, férfiak által ki-
alakított ikonként mutatja be. A nő (múzsaként vagy szexuális tárgyként) a férfi 
szerzeménye, a férfi tudati konstrukciója. Hilduska sokáig nincs tudatában kiszolgál-
tatottságának, illetve azt természetesnek veszi. Nem ura cselekedeteinek, minden 
csak megtörténik vele. Hogy a férje, akit szolgálnia kell, felette áll, az természe-
tes számára. Dolgozni szeretne, hogy a munkájáért pénzt kapjon, csakhogy szá-
mára a munka nem az önállósodáshoz kell, hanem hogy alárendeltségét fokozza. 
A női élethez tartozó sztereotip munkával, a varrással keres is valamennyi pénzt, 
amelyet férjének szán. Otthagyja az asztalon a pénzt, hogy férje észrevegye, aki 
el is érti a célzást: „Mit keres ez a pénz itt? Miért hagyod kint?", mire a feleség 
könnyes szemmel elárulja, hogy б kereste, kétheti munkával, és neki szánta. 
„Kérlek... kérlek, fogadd el tőlem! Látod, nekem nincs... Nincs több... Nem tu-
dott tovább beszélni. Túlságosan tele volt a szíve. Nem tudta már elmondani, hogy 
mennyit horgolt két hétig, hogy ezért feküdt le későbben és kelt fel korán s ezért 
felejtette el felvarrni az inggombokat... Csak sírt bohó, csalódott gyermek mód-
jára, keservesen. Ádám nem értette meg, de meg akarta vigasztalni az asszonyt. 
Kivett egy új ötforintost."30 

Férje szeretői viszonyát nemcsak tudomásul veszi, hanem önmagát hibáztatja, 
és sajnálja őket, amiért titkolózniuk kell. Hogy ebből a helyzetből hogyan támad 
benne az az elhatározás, bogy elhagyja férjét, arra nézve az elbeszélő semmilyen 
kommentárral nem szolgál. Hilduska gyermekével visszamegy az erdőbe, ami a 
patriarchális hagyománynak megfelelően alárendelődő feminitása fokozását ígéri. 
Az erdő egyfelől az irodalmi hagyományban az a hely, amely kívül van a teleolo-
gikusan haladó időn, a társadalmi, szimbolikus téren, más szabályok érvényesek 
rá. A regényben az erdő olyan fikcionális tér, amelynek eredete az előtörténet, 
a Hófehérke-történet mesebeli helyszínéhez köthető. Mint átmeneti térben, Hó-
fehérkének át kell menni a megpróbáltatásokon, hogy elfoglalja helyét a szimbo-
likusban, férje oldalán. Gilbert és Gubar elemzése rávilágít arra, hogy a törpék 

2 8 KOSÁRYNÉ: i. m . 5 . 
29 I. m. 87. 
so I. m. 57. 
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világa a személyiség fejletlen részét, saját világa kicsinységét reprezentálja. Hófehér-
ke alárendelődő természete itt is megmutatkozik, hiszen cselédszerepet lát el a 
törpék mellett. A regényben Hilduska nem lesz cseléd, de annál még kiszolgálta-
tottabb, alárendeltebb pozícióba jut: az egyik bácsi, Ambrus vágyának a tárgya, 
szeretője, majd felesége lesz. Az erdőbe tér tehát vissza a főszereplő félresikerült 
házassága után, ahol még egy, rövid ideig tartó házasság vár rá. A lány számára 
története a patriarchális történet meséje, élete olyan körben forog, amelyből nem 
tud kijutni. De ez lesz az a hely is, ahol elkezd önmagára találni, aktívvá válni. .Ak-
tivitását azonban mégis a narrátori közbenjárásnak tulajdoníthatjuk. 

4. Az ödipális vágy struktúrája 

A regény narrációját és történetét eddig a lány története felől vizsgáltuk. De a re-
gényben a férfivágy narratívája ugyanolyan fontos, már csak azért is, mert nem min-
dent Hilduska szemszögéből látunk, az elbeszélés a nézőpontváltás eszközével él. 
Hilduska nézőpontján kívül Ambrus, Saly Ádám és Hiachintus, a patikus is saját 
történetének fokalizátora, de elbeszélője a heterodiegetikus narrátori szólam. 

Saly Ádám és Hiacinthus is az erdő felé tart, azt remélik, hogy álmuk itt teljesül. 
Althoz, hogy a női narratívába ágyazott férfi narratívát értelmezzem, segítségül 
hívom De Lauretis Alice Doesn't című könyvét, amely az elbeszélés struktúrája és 
az Odipusz logikája között keres összefüggést.31 De Lauretis Barthes Bevezetés a 
történetek strukturális elemzéséhe című klasszikusnak számító tanulmányának záró-
mondatából indul ki: „Fontos lehet, hogy a kis ember egyazon pillanatban (körül-
belül háromévesen) »találja fel« egyszerre a mondatot, az elbeszélést és Ödipuszt."32 

Barthes szerint az elbeszélői tevékenységet az a vág)' hajtja, amely az Odipusz-
drámában látszik. A férfi számára a nő általában a férfi narratívájában akadály-
ként, helyként, pozíciók jelölőjeként jelenik meg, amelyen a férfinak keresztül 
kell menni. Az ödipális logikában a nőre mint akadályra azért van szükség, hogy 
a férfi beteljesítse saját sorsát, a narratíva létrejöjjön. Az elbeszélés ödipális logikája 
a férfivágy megvalósulása, az a narratív dinamika, amelyet de Lauretis Freud köz-
beiktatásával így definiál: „Minden elbeszélést- mozgásában, mely előre, a meg-
oldás felé, és vissza, egy kezdeti pont, egy elveszett paradicsom felé tart - lefed 
az, amit úgy hívunk, hogy ödipális logika - a dráma belső szükségessége vag)' ösz-
töne - , melynek »végszerűsége« elválaszthatatlan a veszteség emlékétől és az idő 
visszaidézésétől."33 

31 Teresa De LAURETIS: Alice doesn't. Feminism, Semiotics, Cinema. Ind iana University Press, Blooming-
ton, 1982. 

32 Roland BARTHES: Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe. Ford. SIMONFKY Zsuzsa. In KANYÓ Zoltán-
SÍKLAKI István (szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 
378—397. A szöveg újraközlése: BÓKAY Antal-VILCSEK Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kiala-
kulása - szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest , 1998. 527-542. Roland BARTHES: Image-Music-Text. (Ed. 
trans. Stephen HEATH.) Fontana Press, London , 1977. 124. (DRAGON Zoltán fordítása, mert a szö-
veg ezen része a magyar fordításban n e m található meg.) 

3 3 Teresa De LAURETIS: i. m. 125. (DRAGON Zoltán fordítása.) 
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A vágy, amely a narratívát generálja, zárlatot keres. A nő ebben a drámában az 
ödipális vág)' tárgya; célja, végzete a biológiai síkon valósul meg. Saly Ádám Flesten 
mérnöknek tanul, arra eszmél, hogy „közönségesnek találta a városi utca forron-
gó zsivaját, megunta halálosan az asszonyokat", és „rájött, rájött hirtelen, hogy 
gyermekkora friss fenyőerdőiről álmodik",34 úgy dönt, hogy maga mögött hagyja 
Pestet, és hazaköltözik a kisvárosba, Selmecre. Valóban kimegy az erdőbe, és úgy 
érzi, hog)' megtalálta azt a nőt, akit keresett. De számára is ott kezd működésbe 
lendülni a saját történet megalkotása utáni vágy, ahol a prenarratív keret beteljesül, 
házasságuk után csakhamar kiderül számára, hogy fogságban van, regények, iro-
dalom, társadalmi minták által konstruált álomvilágba van zárva, a patriarchális 
rend számára is meghatározott pozíciót jelöl ki, aktivitása látszat-aktivitás, a társa-
dalmi térben hiába vesz fel szubjektumpozíciót, a társasági szokásoknak való meg-
felelés adósságokba és egyre kilátástalanabb helyzetbe fullasztja áldozatát. A férfi 
akadályt lát a nőben, és úgy érzi, unalom, „reménytelenül egyforma jövő" vár rá. 

A házában van egy függőfolyosó, amelyről azt mondja a narrátori szólamba 
ágyazott szereplői hang, hogy ez az egyetlen hely, amely ebben a házban tetszik 
neki, mert ez sugall egyedül nagyvárosias miliőt. Nem véletlen, hogy ezen a sötét 
folyosón öleli meg Piroskát, Hilduska mostoháját, ebből a monoton életből ez a 
nő jelent számára valamilyen kiutat.35 De Lauretis, mikor munkájában Lotmanhoz 
ér, bevezeti a mozdulatlan karakter, a megszemélyesített akadály fogalmát, amely 
olyan térbeli pontot jelöl a történet világában, amelyen a hősnek keresztül kell 
haladni. Lotman férfialakot rendel ahhoz a karakterhez, aki helyet tud változtat-
ni, aki át tudja lépni a terek (külső és belső) határait. A nő (szubjektum)pozíciója 
mozdulatlanságra van ítélve, akinek az egzisztenciája mozdulhat, az férfi. Noha 
Hilduska arra reflektál, bog)' „teher" férje életében, mégis inkább a nő az, aki-
nek az egzisztenciája egy ponton mozgásba lendül, és a férfi(ak) tűnik(tűnnek) a nő 
számára akadálynak. Ha egy szereplő úton van, mondja Lotman, lehetősége van 
arra, bog)' kitéljen, vagy hogy lejárja az előírtat, és ezzel magasabb szintre juthat.36 

A női szereplő számára fordulópontot az hoz az életébe, hogy visszatérve az erdő-
be, Ritter Ambrus feleségeként elkezd gazdálkodni, átveszi a gazdaság, a bánya 
irányítását. Az öreg férj halála után visszamegy a városba, és megvásárolja első 
férje, Saly Ádám házát, amely a patika előtt áll. Van még egy útja a női szereplőnek; 
elhatározza, hogy magához veszi Saly Ádám törvénytelen gyerekét. A szereplő úton 
levése, életútja és a narratíva térbeli útja fonódik itt össze, a hős életének forduló-
pontjai, az elágazások, mássá válásának csomópontjai is térbeli alakzatokhoz kö-
tődnek, az ablakhoz és a házhoz. 

Mindkét szereplő, mikor vágyak kerítik hatalmukba, és vag)' azok szertefoszlását, 
vagy pedig torz formában való megvalósulását éli meg, az ablakhoz áll. „Olyan lett 
Ádám egy-kettőre, mint más közönséges hivatalnok-férj. Otthon rosszkedvű, pe-

3-1 KOSÁRYNÉ: I. m . 2 2 - 2 3 . 

35 I. m. 50. és 66. 
3 ( i J u r i j LOTMAN: i . m . 8 7 - 9 2 . 
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dáns és fukar, társaságban önmagától menekülni akaró, szíves mosolyú, könnyű 
beszédű víg fiú. Hányszor állt oda elkeseredetten, haragosan, zsebretett kézzel az 
ablakhoz!" 

A nő, mikor akadálynak érzi magát férje életében, és „hogy elviselhetetlen lel-
kén a teher", azt fontolgatja, hogy „bátran le kell azt dobnia, mert Ádámot váltja 
meg vele". És odaáll a nyitott ablakhoz, felkapaszkodik a „szűk ablakfára". Az tart-
ja vissza, hogy gyermeksírást hall meg a távolból, s ez saját gyermekének megfo-
ganását jelzi előre. Szabad függő beszédben elhangzik a már idézett kijelentés, 
amely Hilduska élete szempontjából az útra kerülést jelenti: „miért van mindez, hol 
van és ki ő tulajdonképpen, hog)' itt áll egyedül az éjszakában és nézi az eget..." (53.) 

Az ablakkeret, amely bekeretezi a figurát, a patriarchális rend, vagy nevezzük 
bárhogy, de mindenképp egy zárt élet kereteire utalhat. Az ablak metaforikus je-
lentésképződést nyit meg, kint és bent közti határolás, melyen keresztül a szereplő 
a reálisból az imagináriusba, vagy éppen fordítva nézhet.37 Starobinski elemzésé-
ben az ablakot a heideggeri értelemben vett lakozás alapvető aktusához köti, a zárt 
tudathoz kapcsolódó kép, a szoba felől, a benti világ a mindennapiság, hétköz-
napi lét, melyet az ablak ki tud nyitni. Ha az ablakon keresztül mégsem lehet el-
érni azt, ami kívül van, az önmagába visszatérő, önnön létében megmaradó egzisz-
tencia metaforája marad. Az imagináriusban megképződő vágy kilép a zárt élet 
kereteiből, és ugyanannak a rendszernek az anyagi oldalán való realizálásaként a 
reprodukcióban nyer értelmet, de ez az anyagon belüli megkettőződés Irigaray-
féle fogalma felé is utat nyit. Elbeszéléstechnikai értelemben a fiktív ablak pedig 
az elbeszélés keretezésével függ össze. 

5. Az elbeszélő tükre - a nő szubjektummá válásának lehetősége 

A ház és erdő a bezártsággal van összefüggésben, az identitás rögzítettségét, meg-
mozdulási lehetőségét beszűkítő térként értelmezhető a patriarchális társadalmi 
és szimbolikus tér világában. A nő narratívájában ezek a terek lakójuknak lehető-
vé teszik a határátlépést, és láthatóvá teszik tükörbeli képüket is, az anyag másik 
oldalát. Erik Erikson, de Gaston Bachelard is a házat a nő metaforájaként írják 
le. A ház a női belső térrel áll összefüggésben, rendelkezik az anyaméh konnotá-
ciójával, amely a gyermek számára legmegfelelőbb tápláló és biztonságot adó 
menedék, tágabb értelemben a mitikus paradicsom, szentély és a barlang képeit 
hívja elő. Ha a házat a férfi tulajdonolja, a benne levő nő is mint birtoktárgy válik 
értelmezhetővé. A nő saját teste, a háza, metaforikusán és szinekdochikus viszony-
ként sírboltként zárul rá. Amikor a nő mint anya csak biológiai, anatómiai funk-
ciójában értékes, akkor jelöl: a gyermek és így méhe saját kriptába zárását hordoz-
za. Ezért mondhatja a feminista kritika, hogy Hófehérke üvegkoporsóba zárása 

37 Jean STAROBINSKI: Franz Kafka. A tekintet képei. In uő: fíippea fátyla. Válogatott irodalmi tanulmányai . 
Vál., szerk. SZÁVAI Dorottya. Ford. ÁDÁM Anikó et al. Kijárat. Budapest, 2007. 268. (Spatium 7.) 
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valójában annak a trópusa, hogy ő maga változik üvegkoporsóvá.38 A patriarchális 
ideológiában a nő kétféleképpen lehet tulajdon, vagy múzsaként, vagy szexuális 
tárgyként. A nőnek, ahhoz hogy megszabaduljon ettől a szerepkörtől, a tükör má-
sik oldaláról kell kilépnie, és önmagának kell tükröt tartania. Nézzük meg, hogy 
sikerül-e a tükör másik oldaláról a nőnek kilépnie, közben a szubjektum megal-
kotásához, az önreflexióhoz nélkülözhetetlen tükör működésbe tud-e lépni. Ha 
igen, az hatással lesz a férfi oldalra is. 

Azzal, hogy Hilduska megvásárolja Saly Ádám házát, az ő tulajdonába kerül az, 
ami a férfihoz tartozott, a férfi múltja is, és a férfi felette gyakorolt hatalmát szün-
teti meg. De nemcsak megszünteti ezt a hatalmat, hanem hozzá kerül ez a hatalom, 
a férfit lépre csalja a ház, visszamegy Hilduskához. Azonban az, hogy a lány ak-
tívvá válik, narrátori beavatkozás eredménye. A narrátor lesz az, aki jótékonyan 
megváltoztatja a szereplő sorsát, hogy az olyan kört fusson be, amely kívül van a 
patriarchális, kultúra meghatározta mintákon. De mindezt úgy, hogy annak belse-
jét külsővé teszi. Az elbeszélő nemcsak a női szereplője köré, hanem a férfi köré 
is álmot sző, a férfinak is jótékonyan megadja saját képzeletének, imaginációjá-
nak reálisba való transzformációját. Az elbeszélés elején, a keretben azt olvassuk, 
hogy az elbeszélő, Hiachintus, a patikus megvásárolta a Saly-házat, és ott kezd 
hozzá Hilduska regényének megírásához. A ház, amely kezdetben Saly Ádámhoz, 
múltjához tartozott, átszáll Hilduskára, majd onnan az elbeszélőre. Az elbeszélő 
a házzal a szereplők élete fölé kerül. A történetmondást megelőző elbeszélői po-
zíció legközelebb akkor tér vissza, amikor az elbeszélő megakasztja a történetme-
sélést, és az írásra reflektál. Nézzük meg közelebbről a szintugrást eredményező 
részt. A 22. fejezet azzal ér véget, hogy Hilduska bemegy a patikába, valójában 
az elbeszélőhöz, aki eddig szorosan külön volt választva a szereplőtől. Szereplői 
minőségében annyi időre jelent meg, amíg a történet elején Saly Ádámnak gyógy-
szert adott, amellyel megmentette a lánv életét. „És másnap délután Hilduska ko-
csira ült a kisleánnyal és bejött Selmecre a patikába és fel mert nézni a Saly-ház 
csukott ablakaira a felső emeleten és szólni szeretetett volna a gyermekének..." 
Ezután a 23. rész a következő homodiegetikus narrációs pozícióból, mintegy az 
extradiegetikus szinten folytatódik, a narrátor elbeszélői minőségében szól a sze-
replőjéhez: „És most felnézek Hilduskára és megkérdezem tőle: - Hogyan írjam 
tovább? írjam le az életet úgy, ahogyan láttam, ahogyan mindenki láthatta? Vagy 
kezdjem újra a tündérmesét és leírjam úgy, ahogyan ő szerette volna?"39 A nar-
rátor megismétli a keretben foglalt kijelentéseket, amelyek Hilduska levélben írt 
mondatára utalnak, és az anyák álma és a gyerekmesék világa közötti ellentmon-
dáson akar azzal változtatni, hogy kezébe veszi szereplői sorsát, átírja (megírja) a 
női szereplő életét. Ez után a betét után visszavált heterodiegetikus narrációra, 
visszaállítja az időt arra a pontra, ahol félbehagyta a történetmesélést, meg is is-

3 8 Sandra M. GILBERT-Susan G l BAR: The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-
century Literary Imagination. Yale University Press, New Haven and London, 1979. 89. 
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métli a 22. fejezet végén leírt mondatot: „Másnap délután bejöttek a patikába. 
November tizenhatodika volt, délután négy órakor." És onnantól a patikus mint 
szereplő kerül be a történetbe, akinek a történetét, sokszor a nézőpontját az a 
narrátor közli, aki valójában ő maga. A narráció mise en abyme-jaként felfogható 
beágyazott szövegrész végtelenítő eljárása örvénybe csalja az olvasóját. A végte-
len regresszust a zárlat teszi teljessé, ahol ez az öntükör metaleptikussá, Möbius-
szalag-szerűvé tágul. 

A lány aktivitása tehát elbeszélői önkény eredménye, de azért nem sikerült tel-
jes mértékben kibújnia ezzel a patriarchális bináris oppozíciókra épülő rendszer 
kínálta pozíciók alól. A szubjektum létrejöttének a feltétele a tükör. Azt látjuk, 
hogy az elbeszélő nyíltan vállalja, hogy megmutatja a tükröt tartó kezet, és azt, hogy 
ez az eszköz nem pusztán prezentál, hanem konstruál, láthatóvá teszi a mimetikus 
tükör-konstrukció szerepét. A tükör reflektált képét, a nőt a patriarchális keret ke-
retezi, amely láthatóvá vált. A szöveg hiába működik tükörként, a narrátor, aki a 
tükröt tartja - férfi. Az elbeszélő tükrén keresztül létrejövő női szubjektivitás is-
mét tükörbe kerül, önmaga kettőzódik meg azzal, mikor az ablak-tükör jelenet után 
világra hozza lányát, azaz a tükörbeli látvány belülre kerül. Ha egy nő szubjekti-
vitásra tesz szert, az a férfi párra is hatással van. Saly Ádám visszatér felesége há-
zába, és Hilduskát már úgy látja, mint aki beleillik anyja szerepébe, azonosult az 
б anyja identitásával. Házasságuk elején, mikor a lányt akadálynak érzi, felidéző-
dik benne az az emlék, ahogyan gyermekkorában sötét estéken rohan hazafelé, 
„a városból loccsanó tócsákon, gonoszul rejtőzködő nagy köveken keresztül lélekzet-
fúlva, remegve". Beérve a kertbe megszűnik a félelme, menedékre lelt: „Itt már 
nem félt... [..] édesanyja elébe jött meleg, fehér berlinerkendőjében és magához 
szorította."40 Ezt a nőt keresi, de nem találja meg feleségében, egészen addig, míg 
- ugyan az elbeszélő önkénye, tükre folytán - megalkotja, kiküzdi szubjektumpozí-
cióját. De ez a női szubjektivitás a férfi számára a menedéket adó anya identitásá-
hoz kötődik. „S Ádám bement gyermekkora kertjébe, a homályos fák alá és a vén 
fenyők közül eléje jött az asszony mosolygó arccal, puha, fehér kis berlinerken-
dővel a vállán... Saly Ádám úgy érezte végre, hogy hazaérkezett... Megfogta az 
asszony kezét és sétáltak együtt, halk, boldog beszélgetéssel sokáig."41 

A tükrözés tovább folytatódik, ugyanis a zárlatban nem tér vissza a liomo-
diegetikus narrátori szólam, hanem még egy szinttel feljebb kerülünk, amikor a 
keretben és a történet közepén kiszóló narrátor helyett eg)' felettes instancia 
hangját halljuk. 

„S egy öreg ember befejezve az írást, álmatlanul égő szemével a távolba néz. 
Újra megelevenedik előtte a múlt, az ódon házak alapkövei beszélnek hozzá és 
Hilduska léptei elhangzanak csöndesen, míg visszateszi a kis papírszeletet, ami 
megzavarta munkájában. Aludjatok jól, gyermekek és álmodjatok szépet, j ó édes-
anyák. . . '4 2 

to I. m. 73. 
it I. in. 189. 
42 I. m. 191. 
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Az Öreg patikus regényét tovább keretezi egy olyan szólam és perspektíva, amely 
az implicit szerzőhöz köthető. Két szint közötti transzgresszióról van szó, hiszen 
ez az extradiegetikus narrátori szinthez képest még egy további kommunikációs 
szintet jelent. Az anyák és gyerekek álma közti ellentmondást a történet szintjén 
a néhol homodiegetikus, néhol heterodiegetikus narrátornak mutatkozó elbeszé-
lői instancia próbálja feloldani, s élhetünk a gyanúperrel, hogy a női szereplő a 
férfi tartotta tükörből mégsem tud kikerülni. A tükröt tartó kezet egy másik tük-
röt tartó kéz tartja - akinek a neme már bizonytalan, de talán az alakzatként ér-
tendő szerzői hanghoz köthető és ez ismétlődik a végtelenségig. 

Kosáryné Réz Lola Alom című regényét, Márton László kompozíciója, a mese 
és valóság közti játék, atmoszférateremtő ereje és bölcseleti feszültsége miatt Krúdy 
Gyula és Füst Milán prózája mellé helyezné. Az iménti elemzés, ha ennek az ál-
lításnak a bizonyítására nem tudott is vállalkozni, talán hozzájárul ahhoz, hogy az 
irodalomtudományi diszkurzus Kosáryné, főként a Nyugat-os időszakában megje-
lent regényeit újraolvassa. 



Műhely 

Angyalosi Gergely 

KÖZELÍTÉSEK A MODERNSÉGHEZ 

- Az új magyar irodalomtörténet harmadik kötetének 
koncepcionális kiindulópontja -

Milyen modernség-fogalomra, vagy inkább fogalmakra épülhet a harmadik kö-
tet? Egyetérthetünk A magyar irodalom történetei1 főszerkesztői koncepciójának 
azon állításával, hogy irodalmunk „töredezett öröksége" aligha mutatható be többé 
a szerves fejlődés, a társadalmi haladás vagy az egyenes vonalú szukcesszióként 
elképzelt modernitás sémájához igazítva. „Nincs kizárva", olvassuk az előszóban, 
„hogy a modernség néven ismert, szüntelen továbblépést sürgető mozgalom 
a XXI. század elejére már véget ért". Lehet, hogy így van, mindazonáltal nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez a modernségnek egy rendkívül leszűkítő és 
sematikus jellemzése. Véleményem szerint reálisabb lenne az a megközelítés, amely 
számol a modernség sokarcúságával. „A modernitás arculatai" megfogalmazás-
nak (az általunk megvitatott Cálinescu-szöveg „five faces"-t említ2) van egy további 
elvi vonatkozása is. Ha elfogadjuk azt a koncepciót, hogy az irodalmi modernség 
sokarcú történelmi jelenség, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy ezek az arculatok 
néha párhuzamosan, akár egymás ellenében, néha pedig egymást követően, de 
egymásra utalva alakultak ki, és léteztek néha hosszú évtizedekig. 

Semmiképpen sem tartanám elfogadhatónak, ha ezt a bonyolult együttélési 
struktúrát oly módon szakaszolnánk, hogy ezek a szakaszok nem csupán időbeli 
egymásutániságra, hanem valamiféle folyamatosan emelkedő virtuális értékszintre 
is utalnak. (Ezért a magam részéről például nem tartom szerencsésnek a „késő 
modern" kifejezést. Az „elkésettség" fogalma eleve valamilyen haladás- vagy fej-
lődés-koncepción belül értelmezhető csupán. Eszem ágában sincs tagadni az egyen-
lőtlen fejlődés tényét, de ez olyan társadalomtörténeti kategória, amelyből köz-
vetlenül nem deriválhatunk irodalomesztétikai vagy irodalomtörténeti 
fogalmakat. Arany János nem megkésett Baudelaire és József Attila nagysága nem 
azon mérhető le, hog)' találunk-e nála a posztmodernre emlékeztető megoldásokat. 

1 A magyar irodalom történetei 1-111. Főszerkesztő SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Gondola t Kiadó, Bp„ 2007. 
2 Matei CAUNESCU: Five Faces of Modernity (Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmoder-

nism). Duke University Press, Durham, 1987. 
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Mindazonáltal persze nem kívánnám „betiltani" a kifejezés használatát, csupán 
körültekintő kifejtést várnék el az adott kontextusban.) Az axiológiai szempontok 
természetesen nem zárhatók ki az irodalomtörténet-írásból. Az értékelő aktusok 
tartalmát illetően a tudományág művelőinek aligha lehetséges konszenzusra jut-
niuk, de ezen aktusok módszertani helyére vonatkozóan ez korántsem reményte-
len. „Mindössze" azt kell nyilvánvalóvá tennünk, hogy minden értékelő gesztus a 
jelenben gyökerezik, vagyis az irodalomtörténész szemléletmódja történetileg 
megbatározott. A folyamatok, jelenségek, egyéni írói teljesítmények szerepelteté-
sének arányát és módját annak a metodológiának az alapján lehetne elgondolni, 
amelyet Deleuze (Foucault-ra utalva) kartográfiai módszernek nevezett. Ez annyit 
jelent, hogy a hosszú távú történeti folyamatokon belül az irodalmi diskurzusok-
nak sokféle, heterogén típusa él együtt rövidebb-hosszabb ideig. Az ilyesfajta ko-
egzisztenciát pedig úgy ragadhatjuk meg a legalkalmasabban, ha mintegy kiterít-
jük őket a térben, vagyis „térképként" szemléljük őket. Ezzel jó esélyünk van arra, 
hogy elkerüljük a történeti teleológiának még a látszatát is, valamint, hogy sem-
legesítsük a nemkívánatos „külső" értékszempontokat (ilyenek például a politikai 
meggondolások, amelyeket sokszor lehetetlen kizárni). Például az 1920-tól 1948-ig 
tartó időszakban legalább háromféle modernség hullámzó intenzitású együttélé-
sével kell számolnunk: az esztéta (vagy esztéticista), az avantgárd és a hagyomány-
őrző (vagy klasszicizáló) modernségével. Ezek az irányzatok a modernség para-
digmáján belül nem elhelyezhető jelenségekkel együtt alkották a kor irodalmi 
életének közös terét. Ám plurális jellege ellenére, vagy éppen ennek folytán azért 
tarthatjuk alapvetően fontos kategóriának a modernséget, mert a konzervatív 
vagy valamilyen szempontból tradicionalistának nevezhető irányzatok is a modern-
ség valamelyik értelmezésével szemben fogalmazták meg magukat. (Ne feledjük 
például, hogy a katolikus egyházban a 19. század végén komoly erőfeszítések tör-
téntek a modernizálásra, vagyis a hitélet és a korabeli szellemi és tudományos vív-
mányok közelítésére. Egyes kutatók szerint a „modernizmus" szót is az elsők kö-
zött használták ebben a szövegkörnyezetben.) 

A modernség sokarcúságára való hivatkozás azonban nem mehet a világos fo-
galomhasználat rovására. Tudjuk, hogy a modernus szó felbukkanására a korai közép-
kor (kb. a 6. század) óta vannak adataink, mégpedig a „jelenlegi, mostani" jelen-
tésben. Az újlatin nyelvekbe átkerülve az időhatározói jelentést lassan felváltotta 
az a szemantikai tartalom, amely máig jellemzi a szó használatát: „korszerű, diva-
tos, új". Nyilvánvaló, hogy ebben az értelemben a modern csak valamivel szemben 
(nevezetesen a „régi" ellenében) fogalmazódhatik meg. Ez az oppozíción alapuló 
meghatározás teljes mértékben jelen volt a reneszánsz kori itáliai, majd a jóval 
nagyobb és tartósabb hatású 17. századi francia vitában (Querelle des Andern et des 
Modernes). Ez utóbbival kapcsolatban már felmerül egy olyan belső ellentmondás, 
amelyhez hasonlók a későbbiek során is gyakran felbukkannak a „modern" szó 
használata során. Mint Fumaroli kimutatta, az antik mintáktól való elszakadást, 
illetve a jelen alkotóinak velük való egyenrangúságát (sőt, esetenként felsőbbrendű-
ségét) hirdető Perrault valójában rend- és szabályozás-párti volt. Ezzel szemben 
Boileau, a „régiek" vezéralakja a személyes alkotói szabadságot védelmezte, mi-
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közben az ókor nagyjaira hivatkozott.3 l é h á t a modernség hirdetése már ekkor 
sem jelentett garanciát valamilyen „progresszió" melletti kiállásra (jelentsen az 
bármit egy adott korszakban). 

Nádasdy Ádám a kilencvenes években írott cikkében a modern szó háromféle 
(relatív, vagyis viszonyító) jelentését különböztette meg: az időjelölő („jelenlegi"), 
a tartalomleíró („korszerű") és a tartalomértékelő („haladó, a hagyománnyal szakító") 
értelmet.4 Beszél továbbá a szó abszolút jelentéséről is, amikor a „modernt" „új-
kori" vagy „huszadik századi" értelemben használjuk. Nyilvánvalónak látszik, hogy 
a harmadik relatív, „tartalomértékelő" jelentés a 17-18. században alakult ki Nyugat-
Európában és a továbbiakban (párhuzamosan a fejlett kapitalista, ipari társadal-
mak kialakulásával) összekapcsolódott a nagy emancipatorikus „narratívákkal", 
ahogy Lyotard fogalmazott. A modernség fogalmát ilyen értelemben a történe-
lem és a művészettörténet teleológiai víziója alapozza meg, ez viszont a haladás 
és a tökéletesíthetőség racionalista posztulátuma. A „modern társadalomról" al-
kotott kép a 19. században már nem nélkülözheti a jövőorientáltságot, a funkcio-
nalista racionalizmust, az esélyegyenlőséget mint célkitűzést, vagyis az emancipációs 
törekvéseket (a zsidók, a munkásosztály, majd a nők emancipációját). Köztudo-
mású, hogy mindez milyen módosulásokhoz vezetett az európai típusú társadalmak-
ban, s milyen kihatásokkal járt a szokások és az értékek átrendeződésének terüle-
tén. A művészetben és az irodalomban ez a folyamat a nagy kánonok megrendülését 
és az értékek univerzalizálódásának igényét hozta magával (lásd a világirodalom 
fogalmának megszületését). Az esztétikai értelemben vett modernség egyik ága 
kétségkívül ennek a társadalomképnek a derivátuma volt még a huszadik század-
ban is; az avantgárd irányzatok némelyikében ez egyértelműen kitapintható. „Egy 
adott időponttól fogva a században tulajdonképpen ott kísértett az a gondolat, 
hogy meg kell változtatni az embert, új embert kell létrehozni. [...] Az alkossunk 
új embert követelése mindig egyenértékű a régi ember elpusztításának követelé-
sével. A heves és engesztelhetetlen vita arról szól, hogy milyen a régi ember. De 
a terv minden esetben olyan radikális, bogy a megvalósításánál nem számolnak az 
emberi életek egyediségével - csak nyersanyagot látnak bennük. Kicsit úgy, mint 
a modern művészetben: a modern művészet alkotóinak szemében a hangok és a 
formák - kiszakítva tonális vagy figuratív harmóniájukból - csak olyan nyersanya-
gotjelentenek, amelynek újra kell gondolni a rendeltetését."5 

A 19. század közepe táján azonban még egy fontos változás következik be a 
modernség-felfogások történetében. Baudelaire nevezetes cikkében (Salon, 1846) 
kifejti, bogy a modern nem a régivel áll szemben, hanem az örökkévalóval, az időt-
lennel. Modern tehát az, ami megragadja a relatív, körülményfüggő elemet a kor-
ban, az erkölcsökben, a szenvedélyekben (mondhatni, a Szép történeti oldalát 

3 Marc KI MAROM: IJS abeilles et les araignées. In: La quereüe des Andern et de Modemes. Ouvrage collectif. 
Gallimard, Paris, '2001. 

4 NÁDASDY Ádám: A „modem" és a belőle képzett fogalmak jelentéshasználata és története, replika 30 (1998. 
június) 33-40 . 

5 Alain BADIOU: A század. (Typotex Kiadó, megjelenés előtt, fordította MIHANCSIK Zsófia.) 
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képviseli). Ahogy Walter Benjamin megfogalmazta Baudelaire kapcsán: nála a 
modernség a művészet átmeneti, esetleges, illanó, az időbeli változásnak aláve-
tett fele, míg a másik a változtathatatlan, örök jelen. Ez azért döntő jelentőségű 
változás, mert ebből az átmeneti, ha úgy tetszik, felemás koncepcióból nőnek ki 
a 20. századi modernség legradikálisabb változatai és sajátosságai. Azok a tenden-
ciák, amelyek már nem egyszerűen a Régivel való szakításra és a vele legalább 
egyenértékű Új megteremtésére helyezik a hangsúlyt, hanem a folytonos újrakez-
désre. A művészetet a jelenben gondolják el, de ez már nem a tiszta Szépség örökös 
jelene. (A szépség státusa alapvetően megrendül a 20. században.) „Az invenció-
nak belső értéke van, az újdonság mint olyan gyönyörködtet. A régi és az ismétlés 
gyűlöletes, vagyis az abszolút szakítás, amely egyedül a jelen fontosságára szorít-
kozik, üdvös. Avantgárd körökben ez az uralkodó értelmezése Rimbaud monda-
tának: »Modernnek kell lenni mindenestül.« A művészet lényege szerint nem az 
örökkévalóságnak szóló termelés, nem olyan művek létrehozása, amelyeket a jö-
vő majd megítél. Az avantgárd gondoskodik róla, hogy a művészetnek legyen 
tiszta jelene. Nincs idő a várakozásra. Nincs utókor, csak a művészet harca van a 
szklerózis és a halál ellen, itt és most, és győzni kell. És minthogy a jelent folya-
matosan fenyegeti a múlt, hiszen törékeny, ki kell kényszeríteni valamely csoport 
provokatív fellépésével, amely biztosítja a múlékony és a pillanat szülte üdvözü-
lését a megállapodottal és az intézményesülttel szemben."6 

A Baudelaire nevével fémjelzett modernség-szemlélet alapozza meg a műnek 
azt a fogalmát is, amely alárendelhetetlenné teszi a szabályoknak és konvencióknak. 
A mű abszolút egyediségének gondolata vezet el Mallarménak a „totális műről" 
alkotott felfogásáig, amelynek az egyes alkotások csupán a töredékei. De a 20. szá-
zadban több elméleti törekvés indul ki abból a feltételezésből, hogy minden jelen-
tős mű létrehozza a saját esztétikáját. Ennek a folyamatnak logikus folyománya-
ként értékelhetők azok az irányzatok, amelyek a későbbiek során magát a Művet is 
elutasítják, az esztétikai koherencia és a szerző fogalmával együtt. A befejezetlen-
ség, a töredékesség, később az aleatorikusság mint formaszervező elv befogadá-
sa, a művészet és az élet közötti határvonal eltörlésére irányuló kísérletek szintén 
a modernségnek mint sajátos, a jelent megtestesítő időbeliségnek a meghatáro-
zásából erednek. 

A modernitás-fogalom pluralitása azonban, amelyet a harmadik kötet elkészí-
tése során eg)' pillanatra sem lehet szem elől téveszteni, azt is jelenti, hogy irodalom-
történeti kategóriaként alkalmazva lehetőség szerint meg kell fosztanunk minden 
értékelő hangsúlytól, vagyis axiológiai vonatkozástól. Pontosabban fogalmazva, szá-
mot kell adnunk arról, ha azok a művészek vagy művészcsoportok, akik és ame-
lyek önmagukra a „modern" jelzőt alkalmazták, értékhangsúllyal látták el a kife-
jezést, ám ettől (történészként) el kell vonatkoztatnunk. így például a dekadens vagy 
esztéticista modernség esetében tárgyalnunk kell azt a sajátosságot, hogy ezek a 
művészek vagy írók önnön „modernségüket" egy pillanatra sem kapcsolták össze 

б I. и . 
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a társadalmi progressziónak valamilyen felfogásával. Mi több, saját helyzetüket a 
társadalom fejlődési irányaival szembenállóként határozták meg; ugyanakkor ép-
pen ezt tartották „modernnek" saját művészi vagy irodalmi gyakorlatukban. Ha úgy 
tetszik: nem, hogy meg akarták volna teremteni „az új embert", hanem az volt a 
meggyőződésük, hogy ők maguk egy újfajta („beteg", „ideges", a múltbelinél „ér-
zékenyebb") emberfajta képviselői, amely esetleg halálra van ítélve. Ez a felfogás 
is megfelel azonban a Nádasdy-féle osztályozás „relatív-tartalomleíró" változatá-
nak, vagyis a modern mint „maias", a mai korhoz illő, korszerű, divatos jelentés-
árnyalatnak. 

Nem foglalkozom a „modern" származékszavaival, mint amilyen például a „mo-
dernizmus", a „modernkedik" és még sorolhatnám. (Bár megjegyzendő, hogy az 
állítólagos első előfordulás a magyar irodalomban Csokonai Dorottyajából [1799] 
már ebben az enyhén pejoratív, csúfondáros értelemben szólal meg.) „A husza-
dik század nagy, dialektikus antagonizmusa (hogy stílszerű maradjak) a hagyomány 
és a modernség harca volt. A harcnak vége: a modernségből hagyomány lett.'"7 

Nádasdy a nyelvész szemszögéből, a modern szó aktuális használatának vizsgálata 
alapján vonja le ezt a következtetést, amely látszólag egyezik Szegedy-Maszák állás-
pontjával, amelyre írásom elején utaltam. Az irodalomtörténész szempontjából 
azonban (véleményem szerint) máshogyan kell felvetnünk ezt a kérdést. Nádasdy 
szerint a modernség hagyománnyá válását, „a modern művészet, irodalom, érzü-
let" korának bevégződését többek között a „posztmodern" kifejezés óriási nép-
szerűsége igazolja. (Ne feledjük, bog)' a cikk 1996-ban íródott és 1998-ban jelent 
meg.) Csakhogy ez egyáltalán nem érv az ellen a koncepció ellen, amely igazo-
dási pontként vag)' fogalmi sarokkőként változatlanul a modernséget tartaná meg. 
Mint láttuk, Cálinescu például a modernség egyik arculataként tartotta számon a 
posztmodernizmust. Az elmúlt bő egy évszázad magyar irodalomtörténetének 
megírásához is ez a fogalom látszik a legalkalmasabb rendező elvnek, ha kellő ru-
galmassággal és szemantikai sokrétűségének állandó szem előtt tartásával alkal-
mazzuk. Ez azt jelenti például, hogy az elmúlt négy évtized magyar prózairodal-
mának sokat emlegetett új törekvéseit nem a „modernségen" belül kell ugyan 
elhelyeznünk, de kétségtelenül a modernséghez mint hagyományhoz viszonyítva 
kell megértenünk. Mi lehetne az a minimális közös nevező, amely a „modern" szó 
különböző jelentéseit (a wittgensteini „családi hasonlóság" módján) mégiscsak össze-
kapcsolja egymással? Angélique mondatát idézném Moliere Képzelt betegé bői: „Les 
anciens sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant."8 

7 NÁDASDY: i. m . 4 0 . 
8 „Angyalka: Az ókoriak, tisztelt uram, ókoriak; mi maiak meg maiak vagyunk." Moliere összes színművei. 

Magyar Helikon, Bp., 1966. 908. (ILLYÉS Gyula fordítása.) 
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Tverdota György 

NÉMETH ANDOR KIADATLAN EMLÉKIRAT-FEJEZETÉHEZ 

1945-1948 között a magyar irodalmi életben olyan mérvű átrendeződés ment 
végbe, amilyenre 1919-1920 óta nem volt példa. Volt, aki az emigrációt válasz-
totta, mint Márai Sándor vagy Fejtő Ferenc, számosan akadtak, akik évekig nem 
jutottak publikációs lehetőséghez, sőt táborba vagy börtönbe zárták őket, mint 
Faludy Györgyöt vag)' Ignotus Pált. Sem számban, sem jelentőségben nem volt kisebb 
azoknak a köre, akik - mint Illyés Gyula, Déry Tibor, Füst Milán, Lukács György, 
Nagy Lajos vagy Kassák Lajos - részt vállaltak az új irodalom kibontakoztatásában. 
Ez utóbbi csoportba tartozott Németh Andor, aki franciaországi emigrációjából 
tért haza, hogy bekapcsolódhasson a háború utáni irodalmi életbe. Megtisztelő 
feladatot kapott, amelynek nehézségeit és buktatóit nem láthatta előre: felkérték 
a korszak legfontosabb irodalmi folyóirata, az 1947 decemberében induló Csillag 
főszerkesztői teendőinek ellátására. Nagy reményekkel fogott a szervezőmunkához, 
de a folyóirat irányításával eltöltött két és fél éve (1947. december-1950. augusztus) 
a gyors és mély kiábrándulás időszaka volt számára. Erről a tapasztalatról számol 
be emlékiratának utolsó, most előkerült fejezetében. 

Botka Ferenc a Déry Tiborral kapcsolatos anyagot kutatva a Történeti Intézet 
kézirattárában bukkant rá az emlékirat elveszettnek hitt fejezetére, amely Л Csillag 
története címet viseli. Maga az emlékirat, amelynek csonka szövegét Réz Pál közöl-
te az általa szerkesztett Л szélén behajtva című, Németh Andor válogatott írásait 
közreadó kötetben,1 a Párizstól Pestig című fejezettel, az író emigrációból történt 
hazatérésével szakad félbe. Az emlékezéseket Murányi Gábor 1987 végén а Magyar 
Nemzet hasábjain két olyan töredékkel egészítette ki, amelyek a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Németh Andor-hagyatékában maradtak fenn.2 Murányi második közle-
ménye és az általunk közzétett emlékirat-fejezet címe részben egybeesik ugyan, de 
a két szöveg nem illeszthető össze folyamatos gondolatmenetként. Inkább csak 

1 Emlékiratok. In NÉMETH Andor : A szélén behajtva. Sajtó alá rendez te RÉZ Pál. Magvető, Bp., 1973. 
5 4 1 - 7 3 7 . 

2 Németh Andor ismeretlen emlékirat-töredéke. Hogyan kerültem vissza Magyarországra? Magyar Nemzet 
1987. d e c e m b e r 24. 15.; Л Csillag megalakulása és története. Németh Andor ismeretlen emlékirat-töredéke. 
Magyar Nemzet 1987. d e c e m b e r 27. 4. - Közzéteszi és bevezeti MURÁNYI Gábor. 
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átfedés van közöttük, a folyóirat tervezett munkatársi gárdájáról szóló részletek-
ben. A Csillag története úgy került Déry Tibor anyagai közé, bogy Kassai György, 
Németh Andor nevelt fia, édesanyja halála után, az író kérésének eleget téve, át-
adta neki elolvasásra a gépiratot, mivel a fejezet számos ponton személyében érin-
tette őt.3 Az írást Déry 1957-es letartóztatásakor elvitték a hatóságok az író más 
kézirataival együtt. A most előkerült gépiratot Botka Ferenc engedte át számom-
ra közlés céljából.4 Segítségéért és a közlési lehetőség biztosításáért itt mondok 
köszönetet neki. 

Mivel A Csillag története a folyóirat megindulásának körülményeiről nem vagy 
csak nagyon hézagosan szól, szükségesnek látom a Murányi Gábor által megjelen-
tetett töredékek és egyéb dokumentumok alapján röviden elmondani az előzmé-
nyeket. A gépirat azt az időszakot foglalja magába, amely a Csillag 1947 végi indu-
lásától 1950 augusztusáig terjed, mikor is Némethet leváltották a folyóirat éléről. 
A szeptemberi szám már Aczél Tamást tünteti fel felelős szerkesztőként. 

Annak lehetősége, hogy a magyar kommunista párt Németh Andort kérje fel egy 
nagy irodalmi folyóirat szerkesztésére, az író és Horváth Márton párizsi találko-
zása alkalmával, 1947 márciusában került szóba. Mivel az emigrációból hazatérni 
kívánó Németh számára a szociáldemokrata párt is kilátásba helyezte egy irodal-
mi lap szerkesztői megbízatását és hazautazása anyagi feltételeinek biztosítását, 
Németh nem mondott „se igent, se nemet" Horváth Márton ajánlatára.5 Haza-
térése előtt illúziókat táplált a magyar politikai viszonyokat, a munkásosztály két 
pártja közötti kapcsolatokat és a saját mozgásterét illetően: „Ami a politikát illeti, 
nem hiszem, hogy barátaim bármire is köteleznének. Erről eddig nem volt szó, 
s azt hiszem, az ő véleményük ugyanaz, mint a Tiéd, függetlenül hasznosabb le-
hetek, mind a két párt szempontjából, mint cenzúra alatt" - írta Déry Tibornak, 
nem sokkal a hazaköltözése előtt.6 

De amikor megérkezett Budapestre, 1947 júliusában azonnal válaszút elé ke-
rült, s éppen Déry volt az, aki a kommunistákkal való kapcsolatkeresés felé igazí-
totta barátja útját. A szocialisták a beígért folyóirat, a Kortárs szerkesztésével idő 
közben Kassák Lajost bízták meg. Amikor a történtek miatt a szociáldemokratákra 
neheztelő Németh elmesélte a fejleményeket Dérynék, az ezt a tanácsolta neki: 
„»Ne szövetkezz a szocialistákkal« mondotta. »De hát már nagyon messzire jutottam 
velük. Ma este például bankettet rendez a Népszava szerkesztősége a tiszteletemre.« 

:i Elolvasása után Déry telefonon panaszkodott Kassai Györgynek, hog)' Néme th Andor igazságtalan 
volt vele, nem az emlékirat szövege, hanem eg)' ugyancsak átadott, l a p p a n g ó novella miatt , amely-
ben Németh kigúnyolta Déiyt. — KASSAI György szíves közlése. 

4 A gépirat a Párttörténeti Intézetbe, majd jogutódjába, a Politikatörténeti Intézet Politikatörténeti és 
Szakszervezeti Levéltárába került és a XX-5-h, 56. doboz, 9. kötet jelzet alatt található meg. - A jegyzet-
beli hivatkozásokban a levéltári oldalszámozást követjük. A gépirat első oldala a 199. oldalszámot 
kapta. 

5 Németh Andor ismeretlen emlékirat-töredéke. Hogyan kerültem vissza Magyarországra? Közzéteszi és beve-
zeti MURÁNYI Gábor. Magyar Nemzet 1987. december 24. 15. 

6 Németh Andor Déry Tibornak, 1947. május 12. In Déry Tibor levelezése 1945-1950. Sajtó alá ren-
dezte és A jegyzeteket írta BOTKA Ferenc. Balassi-Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 2008. 170. 
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»Ne menj el a bankettre«, mondotta határozott hangon Déry. »Mert ez félreérthe-
tetlen gesztus. Ebből megérthetik, hogy szakítani akarsz velük«. Én ugyan szerettem 
volna a dolgot szelídebben megjátszani, de Déry nem tágított. »A bankett helyett 
elmegyünk a francia követségre«, mondotta. »Ott sokkal jobb vacsorát kapsz.« 
Tudta, hogy ennek nem tudok ellenállni. Felültünk egy villamosra és kimentünk 
Budára."7 Dérynék igaza volt. Ezzel a gesztussal Németh bezárt maga mögött egy 
ajtót, s megnyitott egy másikat. 

1947 nyarán, a polgári radikális Haladás és az újraindulását tervező Szép Szó 
helyett a kommunista kultúrpolitikusok ajánlatát fogadta el. Vállalta eg)' új iro-
dalmi folyóirat alapítását és főszerkesztését. Leghívebb támogatói ebben a vállal-
kozásban Déry mellett Gábor Andor és Lukács György voltak: „egy nap megjelent 
egy autó, Antal Helénnel és a kommunista párt megbízásából elvitt Mátraházára. 
Összeültünk Gábor Andorral, Lukács Györggyel és Déry Tiborral. Megbeszéltük 
az üj folyóirat irányelveit. Körülbelül egy héttel ez után a találkozás után Horváth 
Márton jelentkezett és kérte, hogy menjek fel a Szabad Nép szerkesztőségébe tár-
gyalni vele. Hármasban tárgyaltunk, Révai Józseffel, Horváth Mártonnal és velem."8 

A tervezgetés előrehaladott állapotát mutatja, hogy ekkor már az anyagiak körüli 
alkudozásra is sor került. Németh szerint Révai a Horváth Márton Szabad Nép fe-
lelős szerkesztői fizetésével azonos summát javasolt, ami nem lehetett jelentékte-
len összeg. 

A lap indulása, s így a főszerkesztői megbízatás azonban késlekedett: „hosszú-
hosszú pauza következett - folytatja emlékezését Németh. - Az új folyóirat sorsá-
ról a Politikai Bizottságnak kellett döntenie, az viszont hétről hétre halogatta a 
döntést. Ekkor Déry újra összehívta a KP irodalmi korifeusait, Révait, Horváthot 
és Lukácsot." A megbeszélésen az érthetően egyre türelmetlenebb jövendőbeli 
főszerkesztő is részt vett. A Lukács, Déry és Gábor Andor által tervezett profil ve-
szélybe került: „Úgy Révai, mint Horváth valami népszerű tömeglapot szeretett 
volna, valami olyasmit, amilyen később a Művelt Nép lett. Nekem ehhez semmi 
kedvem nem volt természetesen." Németh nem szerette volna alább adni a folyó-
irat arculata, technikai kivitele dolgában, mint amilyenek az ekkor még működő, 
szép kiállítású irodalmi és kulturális szemlék voltak, a Magyarok, a Válasz vagy az 
Alkotás. Az ügy érdekében újabb megbeszélést folytatott Lukáccsal és Déryvel: 
„végre Lukácsnak sikerült keresztülvinni a pártban, hogy olyan lapot csináljanak, 
amilyet én gondolok és nem olyat, amilyet Révai és Horváth Márton."9 

Németh és Lukács ezekben a hónapokban szoros szellemi kapcsolatba került 
egymással. A jövőbeli főszerkesztő a folyóirattal kapcsolatos elképzeléseit folya-
matosan összehangolta a filozófussal. „Legszívesebben azonban arra az estére 
emlékezem vissza, amelyet Lukácséknál töltöttem - olvassuk a hazatérését köve-
tő első időszakról. - Lukács meghívott vacsorára és vacsora közben ünnepélyes 

7 A Csillag megalakulása és története. Magyar Nemzet 1987. december 27. 4. 
8 Uo. 
9 Uo. 
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felköszöntőt mondott abból az alkalomból, hogy hazajöttem. Vacsora után félre-
vonultunk és tovább tárgyaltunk. Megállapodtunk, hogy összeállítunk egy szer-
kesztőbizottságot, és olyanokat is beleveszünk e névsorba, akik tulajdonképpen nem 
tartoznak közénk. Lukács szóba hozta Benedek Marcellt, aki pár héttel előbb jöt t 
haza Kolozsvárról, ahol katedrája volt. '40 

E szövetségeseket kereső, a népfrontos hagyományokat (megszüntetve) megőr-
ző gyakorlat mögött Németh szilárd elvi megalapozottságot feltételezett: „Lukács 
Györggyel abban állapodtunk meg, hogy a Csillag célja az irodalom folytonossá-
gának fenntartása lesz. Ebben nemcsak Lukács értett egyet velem, aki mindvégig 
a legnagyobb melegséggel és odaadással támogatott hálátlan munkámban, de azt 
kell hinnem, hogy Révai is."11 Révai egyetértésében alighanem tévedett, de gya-
korlati kérdésekben eleinte valóban számíthatott a segítségére. Elérte nála, hogy 
a hazaérkezése után több mint öt hónappal (tehát 1947. december elején) vissza-
menőleg megkaphassa fizetését. Hosszas alkudozások eredményeképpen Tamás 
Aladár, aki ekkor a Szikra Kiadót vezette, legalább részben eleget tett kívánságának. 

Németh főszerkesztői célkitűzéseihez, a fiatalabb generációknak a folyóirathoz 
vonzásához, az olvasóközönség érdeklődésének lekötéséhez, az irodalmi folyto-
nosság biztosítását célzó (Lukács Cxyörggyel kialakított) koncepció érvényesítésé-
hez mindenekelőtt a már befutott, megbecsülésnek örvendő írók megnyerésére 
volt szüksége. A folyóirat egyik csillagaként a régóta működő, de dicsőségre, írói 
hírnévre, széles körű elismerésre csak ezekben az években szert tevő Déryt kívánta 
szerepeltetni. Ebből újabb leküzdendő nehézségek származtak. A másik jelentős 
író, aki ugyancsak számot tarthatott arra, hogy az új rendszer reprezentatív írójá-
nak tekintsék, Nagy Lajos voll. Nem alaptalanul érezhette úgy, hogy Déry sikere 
árnyékba borítja őt. Ráadásul maga is pályázott az új folyóirat főszerkesztői poszt-
jára: „a következő probléma merült fel: kik lesznek az új lap főmunkatársai. Egy-
előre csak Déryre számíthattam, továbbá Nagy Lajosra, ő volt abban az időben a 
kommunisták fő írója, de Nagy Lajos valamiért neheztelt rám, mert ő akart az új 
lap főszerkesztője lenni, sőt már ki is nyomtatott Tamás Aladárral együtt egy minta-
lapot. Nagy Lajost azonban sikerült megnyernem."12 A Németh által pártfogolt 
Kassák adoptálását - bár kisebb-nagyobb fenntartásokkal, de - tudomásul vették. 
Benedek Marcellt pedig Lukács ajánlotta. Két további munkatárs, Nagy István és 
Szabó Pál „rekrutálásáról" (utóbbival Németh csak hazatérése után kötött isme-
retséget) az emlékiratban nem történik említés. 

Németh tudta: ahhoz, hogy a fiatalok számára vonzó legyen a lap, minél több 
nagy presztízzsel rendelkező, már befutott írót kell megnyernie. A költők közül az 
idősebb korosztályból Zelk Zoltánra és Vas Istvánra építhetett, mivel Illyés Gyula 
udvariasan elhárította, és saját lapjára hivatkozva ekkor még nem adott kéziratot. 
„Kikre számíthattam még? Füst Milánra. De hát ő se volt az igazi. Gellért Oszkár 

10 A Csillag története - kézirat, 201. 
и Uo. 
12 A Csillag megalakulása és története. Magyar Nemzet 1987. december 27. 4. 
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persze magától jelentkezett."13 A prózaírók közül Tersánszky Józsi Jenőt számí-
totta hívei közé. Gábor Andor és Balázs Béla, illetve Veres Péter és Darvas József is 
csatlakozott a Csillagban közölt szerzők köréhez. A pályakezdő Örkényt Németh még 
az induló Szép Szó idejéből ismerhette, 1947-ben már érett, kiforrott íróként, sőt, 
„az irodalom horizontján" „jelentkező új csillag"-ként tartotta számon.14 

Némethnek a kulturális korszakfordulatban játszott szerepéről és tudatosságának 
mértékéről (mellyel a történteket átélte és végiggondolta) sokat mond a Máraival 
való kapcsolatának alakulása. Márai munkásságát annak pályakezdése óta folya-
matosan figyelemmel és megbecsüléssel kísérte, s vele személyes jó viszonyt is si-
került kialakítania. Úgy látszik azonban, hogy ekkori szerepvállalása miatt az egyre 
kiábrándultabb Márai bizalma megrendült benne is: „Márai Sándor, akit meg akar-
tam látogatni, mikor Párizsban járt, de nem találtam otthon, nem kívánt találkozni 
velem."15 (A mondat vége valószínűleg a későbbi, magyarországi kapcsolatkísérlet 
meghiúsulására utal.) A lapot gründoló jövőbeli főszerkesztő mégis kísérletet tett 
az író megnyerésére. Természetesen tudott a Márait ért támadásokról, de nem 
adott hitelt a vele szemben fölhozott vádaknak. A keserű, sértődött, belső emig-
rációba vonuló író azonban elutasította Némethet. E kudarc több volt, mint egy 
lehetséges munkatárs elvesztése: a magyar irodalmi élet félresiklását jelzi, s mint-
egy keletkezésének pillanatában villantja fel a két ellentétes, de egyaránt téves irány-
választást, egyfelől a disszidens, majd emigráns, másfelől a kollaboráns magatartást. 

Sajátos helyzete okolható azért, hogy a kelleténél jobban érvényesültek Németh 
eleve meglévő értékelésbeli korlátai. A Csillag szerzői repertoárját korántsem a 
rendelkezésére álló (és az utólagos visszatekintés felől megítélve) optimális vá-
lasztékból állította, állíthatta össze. A folyóirat természetesen a kommunista párt 
iránt lojális szerzőkre támaszkodott elsősorban, s bármennyire tágasan értelmezte 
is a főszerkesztő e lojalitást, nemigen fértek bele abba azok a szerzők, akik az elő-
ző rendszerben - úgymond - kompromittálták magukat. Még Márait is a nácizmus 
iránti engedékenységgel vádolta a kultúrpolitikai vezetés. Kodolányi János, Erdélyi 
József, Szabó Lőrinc vagy Németh László még sokkal kevésbé voltak elfogadhatók 
egy baloldali elkötelezettségű folyóirat munkatársaiként. A Szabó Lőrinc életműve 
iránti érzéketlenség egyébként is Németh egyik (persze, nem túl nagyszámú) vak-
foltjának minősíthető. Korábbi írásaiban sem találunk érdemi megjegyzést a ki-
váló költőről - sem pozitív, sem negatív előjellel. A Déryvel egyébként jó kapcsola-
tokat ápoló Weöres Sándor neve sem merült föl a lehetséges munkatársak között. 

Németh már Párizsból Dérynék küldött levelében a fiatal írók felfedezését ter-
vezgette. Hazatérése után nyomban kereste a kapcsolatot az új írónemzedék tagjai-
val. Bejárt a Centrál kávéházba, hogy felmérje a fiatal írók kínálatát. A folyóirat 
első számának megjelenését nem sokkal megelőző, vele készült interjúban is az új 
irodalom életre segítését tekintette legfőbb ambíciójának: „Elsőrendű, igazi szer-

13 Uo. 
11 A Csillag története - kézirat, 205. 
15 A Csillag megalakulása és története. Magyar Nemzet, 1987. december 27. 4. 
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kesztői feladatomnak a fiatal tehetségekkel való foglalkozást tartom. Új magyar 
írógárdát szeretnék a Csillag körül tömöríteni, amely a mai idők lelkét-szavát szó-
laltatja meg. Egyaránt számítunk a népi kollégiumok fiatalságára, tehetséges, vidék-
re szorult fiatalemberekre, az üzemek munkásíróira."16 Sajnos e szándéka csak 
igen korlátozott mértékben valósult meg. A népi demokrácia irodalmi hanyatlá-
sa legvilágosabban a fiatal tehetségek felfedezése és a tehetséggondozás terén fel-
mutatott gyenge teljesítményben volt tetten érhető. Ennek oka persze nem Németh 
szerkesztői érzékének kihagyásában rejlett. Az ideológiai kényszerzubbony, amely-
be mindenkinek bele kellett bújnia, aki a nyilvánosság előtt szerepelni kívánt, a be-
futott, jelentős életművel rendelkező írók alkotókészségének is súlyos ártalmára 
volt, amit utóbb nem kis válságok árán sikerült kiheverniük. Ám a fiatal írók fejlő-
dését az ideológiai, politikai tévtanok drámaian, olykor jóvátehetetlen módon ki-
térítették a normális kerékvágásból. Különösen pusztító volt az a kontraszelekciós 
hatás, amelyet kiváltottak. Azok közül az írók közül, akiknek felfedezésével Né-
meth emlékirata eldicsekszik, az egyetlen Juhász Ferenc tekinthető telitalálatnak, 
a többiek vagy nem maradtak meg a pályán, vagy a közepesnél is gyengébb tel-
jesítményt mondhattak magukénak. 

Némethtel is az esett meg, amit annak idején olyan szigorúan felrótt a húszas 
évek Nyugatját szerkesztő Osvátnak, akinek „felfedező buzgalma ma már az ento-
mológus mániájához hasonlít, aki pillangókat kergetett valaha, s hogy e zimankós 
időben is áldozhasson szenvedélyének, most az őszi legyekeL szúrja gombostűre".17 

Az ő lepkegyűjteményében is ott éktelenkedett néhány csúf őszi légy. A kritikusok, 
esszéisták pedig még a szépíróknál is szűkebb mozgástérrel rendelkeztek. Ha érvé-
nyesülni akartak, vagy akár csak a pályán maradni, akkor egyre inkább a zsdanovi 
szocialista realizmus tantételeit kellett fújniuk és alkalmazniuk az irodalomra. Rész-
leges kivételt éppen az olyan idősebb, nagy kritikusi rutinnal, széles olvasottsággal 
rendelkező értekezők képeztek, mint Lukács György vagy maga Németh Andor, 
illetve azok a jelentős írók, akik alkalmilag vagy rendszeresebben esszéírásra vagy 
publicisztikára is vállalkoztak, mint Déry, Illyés vagy Vas István. De ők is csak a 
maguk kockázatára kísérletezhettek önálló vélemény kialakításával. Németh be-
számol emlékiratában azokról a tragikomikus tapasztalatairól, amelyekkel a Lukács 
által pártfogolt pályakezdő Király István, Szigeti József, illetve a gyakorlottabb, 
de silány teljesítményt nyújtó Keszi Imre esetében tett szert. 

Egy héttel a folyóirat első számának megjelenése előtt nyilatkozott a Szabad Nép-
ben főszerkesztői szándékairól. Programjának első pontja, amelynek kifejtésekor 
a szerkesztőbizottság „népfrontos" összetételére hivatkozott, az irodalmi folytonos-
ság és az ezzel együtt járó nyitottság volt: „Össze kívánunk fogni pártállásra való 
tekintet nélkül valamennyi haladó magyar írót s termésük legjavát el akarjuk jut-

16 Egy hét múlva megjelenik az egységes magyar irodalom nagy folyóirata, a Csillag. Beszélgetés Németh Andor-
ral, a lap főszerkesztőjével. Szabad Nép 1947. november 23. 9. 

17 Az elöregedett folyóirat. A Toll 1929. június 2. 7. szám, 25-26. 
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tatni a legszélesebb néprétegekhez, a munkássághoz, parasztsághoz, értelmiség-
hez."18 Ez a törekvés az interjú címében is helyet kapó „egységes magyar iroda-
lom" képviseletére még akkor is jó fényt vet a főszerkesztő szándékaira, ha láthattuk, 
hogy megvalósítására, részint az ő személyi korlátai, de sokkal inkább a kultúr-
politikai irányítás kártékony gyakorlata folytán, még a lap legjobb pillanataiban 
is csak mérsékelten kerülhetett sor. Németh programjának másik nagyon lénye-
ges pontja irodalomközpontú gondolkodása volt. Nem kívánt ugyan hátat fordí-
tani a politikának, de az olvasók elementáris igényeire hivatkozott, miszerint 
„a politika mellett az irodalom oldaláról is tájékozódni kívánnak a világ dolgai-
ról". Tegyük hozzá, Л Csillag története egyik részlete alapján, hogy irodalmon Németh 
mindenekelőtt a magyar irodalom képviseletét értette, ellenállva ezzel a szovjet 
irodalom akkori, mesterségesen szorgalmazott dömpingjének. 

Kevésbé tekinthető sikeresnek az, ahogy a kritika korábbi gyakorlatán kívánt 
változtatni. A magamutogató esszével szemben az új olvasó minél lelkiismerete-
sebb tájékoztatását szívén viselő „szolgáltató" kritikát vette pártfogásába: „Nem 
ürügyet kívánunk adni a kritikusnak saját szellemi fölénye fitogtatására, hanem 
az irodalmi termést, a könyveket ismertetjük. Új típusú kritika lesz ez, »olvasási 
tanácsadó« a dolgozó tömegek számára." A kritika mozgásterét szűkítő szándék 
kialakulásának az volt az oka, hogy Németh már korábban és a folyóirat első idő-
szakában még továbbra is hitt egy új, a polgári olvasónál egészségesebb ízlésű mun-
kás és paraszti közönség kinevelésének lehetőségében. Szerepelt az interjúban a 
fiatal írónemzedék felnevelésének ambiciózus, de láttuk, az adott körülmények 
között kivihetetlen programja is.19 

Ilyen előkészületek után és ilyen feltételek mellett indította el - legalábbis Németh 
szerint - „a Csillagot a Magyar Kommunista Párt... 1947. november elsején".20 

Nem zárható ki, hogy a folyóirat első száma már november legvégén forgalom-
ba került, de az első számon szereplő dátum 1947 decembere. Annyi bizonyos, 
hogy a Némethtel készült interjú a Szabad Nép november 23-ai számában ezzel a 
címmel látott napvilágot: Egy hét múlva megjelenik az egységes magyar irodalom nagy 
folyóirata, a Csillag fi1 A lap címválasztásáról ez olvasható a kéziratos emlékiratban: 
„Én napokig törtem a fejemet, hogy mi legyen a lap neve. A kérdést Horváth 
Márton döntötte el, mégpedig hatalmi szóval: Nem lehet más neve, mint Csillag. 
Ez se tetszett nekem nagyon, mert hiszen nemrég volt egy Magyar Csillag is, amelyet 
Illyés Gyula szerkesztett. Mondtam is később Illyésnek, nem veszi-e rossz néven 
tőlem, hogy átvettem a lap nevét. Illyés azt felelte, bog)' ő is csak azért nevezte el 
a lapját Csillagnak, mert nem jutott eszébe hirtelenében egy más és jobb név."22 

is ggy hét múlva megjelenik az egységes magyar irodalom nagy folyóirata, a Csillag. Szabad N é p 1947. no-
vember 23. 9. 

19 Uo. 
20 A Csillag története - kézirat, 199. 
21 Egy hét múlva megjelenik az egységes magyar irodalom nagy folyóirata, a Csillag. Szabad Nép, 1947. no-

vember 23. 9. 
22 A Csillag történele - kézirat, 199. 
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A címlapon a szerkesztőség postacímeként VIII. kerület, József körút 5. szere-
pelt. „A Szikra egyik alkalmazottja, aki ma igen jó nevű zenész, felajánlotta, hogy 
ő berendezi nekem a szerkesztőség számára szolgáló helyiségeket. Én könnyel-
műen azt mondtam erre, hogy minek. Könnyelmű felelet volt. De hát honnan 
gondoltam volna én akkor, hogy a párt milyen súlyt helyez a külsőségekre. Azt 
kellett volna mondani, nekem semmi sem elég. Adjanak ennyi meg ennyi hivatal-
nokot, gépírónőt, irodai altisztet, stb. stb. Mikor aztán beosztották mellém Méray 
Tibort, az se szorgalmazta a szerkesztőségi helyiség kérdését, ő a Szabad Nép szer-
kesztőségében dolgozott, neki ez volt a legkényelmesebb. így aztán a régi Szabad 
Nép helyiségeiben állítottuk [elő] a Csillagot, idegen szobákban, amiket szívességből 
bocsátottak hetenként egyszer a rendelkezésünkre."23 A címlap szerint ez a rend-
szeres heti időpont csütörtökre esett: „Szerkesztőségi órák: csütörtökön 5—7-ig." 

Az induló lap iránt igen nagy volt az érdeklődés. Az első szám négy nap alatt 
elfogyott, így azután néhány nap múlva második kiadásra is sor került.24 A kom-
munista kulturális vezetés nagy figyelemmel követte és ellenőrizte az új folyóirat 
irányát, tartalmát, s napilapjában vállalta az orgánum népszerűsítését is. Az író-
szövetség nem sokkal a megjelenés után vitát rendezett a folyóiratról, és az eszme-
csere összefoglalását Losonczy Gézára bízta.25 A lap második számának megjelené-
séről is hírt adott a Szabad Nép.26 A párizsi Magyar Szemlében maga a főszerkesztő, 
Szirmai József ismertette a Csillagot, kiemelve, hogy a főszerkesztő, Németh Andor 
a párizsi író- és újságírócsoport elnöke volt.27 

Az utolsó közlemény, amellyel az emlékirat fejezete foglalkozik, Horváth Márton 
Magyar irodalom - szovjet irodalom című előadása, a Csillag 1950. márciusi számá-
ban jelent meg. Az áprilistól augusztusig tartó időszak és a főszerkesztői funkció-
ból történt menesztés eseményeit a gépirat nem tartalmazza. Lehetséges, hogy 
ezek összefoglalására azon a két oldalon került sor, amely a kézirattári számozás 
szerint Л Csillag története és az emlékiratnak az itt 1. függelékben közölt folytatása 
között elveszett. A feleségével Déry Tibor házában üdülő Németh Andor 1950. 
szeptember elején Leányfalun kapta meg leváltásának hírét. Még aznap este agy-
vérzés érte, és a János Kórházba szállították. 

Ezen a ponton átadhatjuk a szót Németh Andor emlékiratának. 

23 A Csillag megalakulása és története. Magyar Nemzet 1987. december 27. 4. 
24 Megjelent a „Csillag" második kiadása. Szabad Nép 1947. december 12. 4. 
25 Jó-e a Csillag? Kié a Csillag? Mit akar a Csillag? Erről vitáznak a magyar írók. Szabad Nép 1947. de-

cember 16. 4. 
26 Megjelent a Csillag legújabb száma. Szabad Nép 1948. január 4. 9. 
27 Sz . J . : „A Csillag..." Magyar Szemle (Párizs) 1947. december 28. 2. 



Németh Andor 

A CSILLAG TÖRTÉNETE 

A Csillagot a Magyar Kommunista Párt indította el 1947. november elsején és en-
gem nevezett ki a lap főszerkesztőjének. 

Első problémám az volt, kikkel íratom a lapot. Itt volt Nagy Lajos és Déry Tibor. 
Eüst Milánra is számíthattam. Gellért Oszkár maga jelentkezett. De legkevésbé 
költőkre volt szükségem, arra itt volt Zelk Zoltán és Vas István. De honnan vegyek 
fiatalokat? 1948-ban a Central volt az irodalmi kávéház. Délutánonként ott nyü-
zsögtek az írók. Én mindennap lelkiismeretesen bejártam a Centrálba, mint egy 
marhavásárra, hogy megnézzem, milyen a felhajtás.1 Találtam egy pár ismerőst, 
de mit kezdhettem akkor még velük? Karinthy Ferenc, akinek apjáról írt könyvét 
meghozattam Párizsba, és aki jelentkezett is nálam, amikor Párizsban járt, nagyon 
zavarosan viselkedett. Még nem döntötte el, hogy polgár marad-e, vagy kommunis-
ta lesz-e. Pillanatnyilag éppen egy tőzsérről írt regényt. Devecseri Gábor is eszem-
be jutott, de ő a meglehetősen misztikus Kerényi Károly tanítványa volt. Itt volt 
még Somlyó György, aki szintén jár t nálam Párizsban, de aki ott Tardos Tiborral 
még mindig nem döntötte el, hogy esztéta marad-e, vagy kommunista lesz-e. Vé-
gül itt volt maga Tardos Tibor, aki frissen jött Párizsból, és meg akarta hódítani 
Lukács Györgyöt a szürrealizmus számára. Mikor látta, hog)' Lukács nem áll kö-
télnek, újra feljött hozzám és kért, hogy protezsáljam be a Szabad Néphez. Ezt meg 
is tettem, és Horváth Márton, akinek szóltam, nyilván hálával emlékszik rám, hogy 
ilyen jó kommunista riportert szereztem neki. Hogyan számíthattam volna ki, 
hog)' ezek az urak lesznek a kommunista irodalom fő pillérei? 

Persze megmozgathattam volna Gábor Andort, meg is tettem, és Balázs Bélát, 
aki írt is néhány közleményt a Csillagnak, de sajnos nagyon rosszakat. Összekötte-
tésbe léptem Darvas Józseffel és Veres Péterrel. Akkor azonban még mindketten 
miniszterek voltak. Szerencsére Veres Péter már egy év múlva elvesztette a mi-

I r r ő l a fe l fedező tevékenységről tanúskodik Nemzedékek különülése c ímű cikke: Szabad Nép 1947. 
n o v e m b e r 16. 9. 
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niszteri tárcáját és attól kezdve a Csillag legbuzgóbb munkatársa lett. Most már 
csak a lap nevében kellett megállapodni. Én napokig törtem a fejemet, hogy mi 
legyen a lap neve. A kérdést Horváth Márton döntötte el, mégpedig hatalmi szó-
val: nem lehet más neve, mint Csillag. Ez se tetszett nekem nagyon, mert hiszen 
nemrég volt egy Magyar Csillag is, amelyet Illyés Gyula szerkesztett. Mondtam is ké-
sőbb Illyésnek, nem veszi-e rossz néven tőlem, hogy átvettem a lap nevét. Illyés azt 
felelte, hogy ő is csak azért nevezte el a lapját Csillagnak, mert nem jutott eszébe 
hirtelenében egy más és jobb név. 

De most már komolyabb lett az ügy. Lukács ajánlatára egy jó aktívát hívtunk 
össze a Forum klubban, előre megbeszélt programmal. A program fő pontja per-
sze a lap programja volt, amelyet nekem kellett kifejteni. Ezt tehát gondosan meg-
írtam előre. De Déry Tibor is írt egy programtanulmányt, és mikor megnyitottuk 
az ülést, amelynek vezetését, magam sem tudom, miért, Komlós Aladárra bíztam, 
udvariasságból az ülés végére hagytam a programcikket és ráhagytam Déryre, 
hogy előbb ő olvassa fel a magáét. Déry előadása szörnyű viharokat váltott ki. Maga 
a cikke valami rettentően ünnepélyes, szinte hieratikus, gondosan cizellált monda-
tokból állt, melyet a stílusának megfelelő módon adott elő, azaz nagyon ünnepé-
lyesen. Én azt mondtam neki később, hogy az előadása olyan volt, mint eg)1 tizen-
hetedik századbeli prédikáció, nem is Bossuet-től,2 akiben volt némi fesztelenség 
is, hanem a mindig pompázóan hideg stílusban tartott Bourdelay3 beszédei. Olyan 
volt ez is. Komoly és fenyegető. Tele átkokkal és tilalmakkal. Ja j mindenkinek, aki 
nem úgy gondolkodik, ahogyan kell, aki mást csinál, mint amit kívánunk tőle és 
így tovább. A még akkor nem megfélemlített írók viharosan tiltakoztak a hang ellen. 
Laczkó Géza hangosan közbeszólt: Ne prédikáljon, hanem irodalomról beszél-
jen. Mi írók vagyunk és nem hívők. - Előadása után egymás után jelentkeztek a fel-
szólalók. Komlós alig tudta őket lecsendesíteni. Akkor következtem volna én, de 
egyik hallgatóm már elébem vágotl. Ne felolvasni tessék, tessék szabadon beszél-
ni. Mire én azt mondtam: Kedves barátaim, én megírtam az előadásomat, és ha 
már megírtam, engedjék, hogy felolvassam. Ez meghatotta őket és beleegyeztek. 

Az előadás lényege nem annyira program volt, mint inkább [személyes] bemu-
tatkozó. Elmondtam, mit csináltam eddig, és különösen Kassákkal foglalkoztam, 
mint az ellenlap szerkesztőjével.4 Elmondtam, hogy Kassákkal már több mint húsz-
éves barátságban vagyok, és hogy már lapot is csináltam vele egyszer, persze olyan 
lapot, amelyet kettéosztottunk egymás között. A lap egy részét én szerkesztettem, 
a másik részét Kassák.5 Remélem, folytattam, hogy ezentúl sem lesznek közöttünk 

2 Jacques Bénigne BOSSLET, prelátus (1627-1704), francia író, hitszónok. 
3 Helyesen: Louis BOURDALOUE, francia jezsuita (1632-1704) - Néme th Andor feleségének francia tu-

dása hiányos volt, nemegyszer hibásan írta le a férje által lediktált neveket. Néme th átnézte a kéz-
iratot, de tüzetes, a helyesírás részleteibe m e n ő javítást n e m végzett a szövegen. 

4 Az „ellenlap" a Kortárs volt, amely a szociáldemokrata pár t támogatásával működöt t . 
5 Az 1922-ben Bécsben megjelent 2x2-ről van szó, amelynek egyetlen száma látott napvilágot. 
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nézeteltérések. Ezen a szívélyes hangú ígéreten persze úgy Lukács, mint a többiek 
nagyokat bólintottak [csóválták a fejüketJ. Utánam Kassák szólalt fel, aki igen ud-
variasan minden jót kívánt az új vállalkozáshoz. Ez volt a Csillag első nyilvános 
manifesztációja. 

Pár nappal később az írószövetségben ismertettem a Csillag feladatait. Az ülést 
Barabás Tibor, az írószövetség főtitkára nyitotta meg. Néhány kedves szóval be-
mutatott az írószövetség tagjainak, majd átadta nekem a szót. Én igen röviden 
beszéltem. A beszéd lényege az volt, hogy még a felszabadulás előtt minden ha-
ladó író principiálisan gyűlölte az államhatalmat és az úgynevezett kormányt, a de-
mokráciában értelmetlenné vált a gáncsoskodás, hiszen most a kormány nem a 
kiváltságos rétegeket, h a n e m a nép összességét képviseli. E pár sző után többen 
is hozzászóltak a felvetett kérdéshez. 

Én valamennyiüknek válaszoltam, a legvégén pedig egy jóképű, szép szál barna 
írónak válaszoltam, aki nyilvánvalóan falusi embernek látszott, s aki igen sebesen 
beszélt, mint aki eszi a szavakat. Hogy ki az illető, azt nem tudtam - Szabó Pál 
volt - , tehát így válaszoltam neki: „Ami pedig a paraszt-írótársam hozzászólását 
illeti..." tovább nem jutot tam, olyan harsogó röhej tört ki szavaim után. 

Két-három nap múlva Antal Helén összecsődítette lakására az összes fiatal író-
kat. Voltak legalább húszan, köztük régi kedves ismerősök. 

A legszívesebben azonban arra az estére emlékszem vissza, amelyet Eukácséknál 
töltöttem. Lukács meghívott vacsorára, és vacsora közben ünnepélyes felköszön-
tőt mondot t abból az alkalomból, hogy hazajöttem. Vacsora után félrevonultunk 
és tovább tárgyaltunk. Megállapodtunk, hogy összeállítunk eg)' szerkesztőbizott-
ságot, és olyanokat is beleveszünk e névsorba, akik tulajdonképpen nem tartoz-
nak közénk. Lukács szóba hozta Benedek Marcellt, aki pár héttel előbb jött haza 
Kolozsvárról, ahol katedrája volt. Felkerestem őt a Singer és Wolfner Könyvkiadó-
nál, ahol főiektor volt, és elbeszélgettem vele. Benedek elmondta, hogy azért jött 
haza, mert Kolozsvárt a kommunisták annyira acsarkodtak ellene, hogy nem bír-
ta tovább. Aztán Kassák Lajossal beszéltem. Őt is felszólítottam, bog)' lépjen be a 
szerkesztőbizottságba. Kassák pár nap haladékot kért tőlem, aztán értesített, hogy 
kötélnek áll, de csak abban az esetben, ha én viszont belépek az ő lapja szerkesztő-
bizottságába. Én eleget tettem a kérésének, sőt egy verset is adtam a Kortárs első 
számába, a Füstballadát.6 

A szerkesztőbizottság természetesen teljesen fiktív volt. Senkinek se jutott eszé-
be, hogy összeüljünk és megbeszéljük, mi jöjjön a Csillag következő számába. Bene-
dek Marcell volt az egr etlen, aki majd egy háromnegyed év múlva felszólított, hogy 

n Németh A n d o r neve először a Kortárs 1947. karácsonyi (II. évfolyam 6-7.) számában jelent m e g a 
szerkesztőbizottság tag jaként . A lap 1947. o k t ó b e r elsején napvi lágot látott első számában publi-
kálta a Füstballadát, azzal a bevezető monda t ta l , bogy „A költő azzal gyötri magát , bogy miközben 
szeretteit szorongatták, füstölt , olvasott, á lmodozo t t . " (11.) A lap 1948. február 1-i (kilencedik) szá-
ma közölte Egу régi vers c ímű köl teményét (255.) 
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üljünk össze, mert ő abszurdumnak tartja, bogy a neve rajta legyen a Csillagon, 
ba nincs a lap ügyeibe beleszólása.7 Erre összeültünk Mérayval8 és Benedek Marcel-
lel, és mindenről a világon beszéltünk, csak a Csillagról nem. Pár hónap múlva 
Benedek újra felhívott, hogy beszélgessünk tovább. Megint összeültünk, de ebből 
se jött ki semmi okos dolog. 

Lukács Györggyel abban állapodtunk meg, hogy a Csillag célja az irodalom foly-
tonosságának fenntartása lesz. Ebben nemcsak Lukács értett egyet velem, aki mind-
végig a legnagyobb melegséggel és odaadással támogatott hálátlan munkámban, 
de azt kell hinnem, hogy Révai is. Ennek bizonyítására csak egyet hozok fel, két 
mondatot Lukács György gyönyörű könyvének, a Történelmi regénynek, előszavá-
ból, ahol a következőket írja: 

„A magyar reakció nem szűnik meg a kommunistákat azzal vádolni, hogy ra-
dikális és határozott fellépésük a népi demokrácia védelme és továbbfejlesztése 
érdekében pusztán taktikai fogás, amelyet a jelen pillanat pártszükségleteinek 
megfelelően agyaltak ki, és amely egészen más tervek leplezésére van hivatva. 
Ezeket a rágalmakat még a jóhiszemű értelmiségen belül is nem egy ember elhi-
szi. Igaz, hogy az utolsó évek folyamán megjelentek Révai József írásai, az én kis 
könyvem: írástudók felelőssége, amelyekből minden elfogulatlanul olvasni tudó lát-
hatja, hog)' a magyar kommunisták már évekkel hazatérésük előtt ugyanazt az elvi 
álláspontot foglalták el a demokráciával szemben, amelyet ma politikailag képvi-
selnek." (1947. február)9 

Lukács hazatérésem után tüstént felszólított, hogy addig is, amíg saját lapom 
lesz, írjak az ő lapjába, a Forumba. írtam is neki cikkeket, persze, ahogy most lá-
tom, inkább Lukácsnak szóltak, mint a publikumnak. Tényleg túlságosan elvont, 
igen magas színvonalon tartott írások voltak. Lukácsnak nyilván nagyon tetszet-
tek. Később megkért, hogy írjak Aragon új regényéről. Én erre azt feleltem neki, 
hogy szívesen írok róla, ha kívánja, de énnekem nem tetszik a könyv. Lukács, aki-
nek más véleménye volt a könyvről, természetesen egy szóval sem igyekezett meg-
másítani a véleményemet, csak arra kért, hogy ebben az esetben inkább egy más 
könyvről írjak, például Füst Milán novelláiról. 

7 Lehet, hogy a későbbi időkben megszűntek a szerkesztőségi ülések, d e eleinte a szerkesztőbizott-
ság rendszeresen tartott összejöveteleket. Ezt bizonyítja Németh Andor Déry Tibornak írott, 1948. 
január 30-án kelt, a Csillag nevében fogalmazott levele: „Kérlek, hogy február 5-én, csütörtökön es-
te 7 órakor a Simplon-kávéházban t a r t andó szerkesztőbizottsági ülésen megjelenni szíveskedj". Déry 
Tibor levelezése 1945-1950. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta BOTKA Ferenc. Balassi-Petőfi Irodal-
mi Múzeum, Bp„ 2008. 221. 

H MF.RAY Tibor, a Szabad Nép munka tá r sa felelős szerkesztői minőségben volt A tagja A szerkesztőbi-
zottságnak. О közvetített a kultúrpolit ikai vezetés (Horváth Márton) és a szerkesztőség (Németh 
Andor) között. 

9 Lt KÁCS György: A történelmi regény. Magvető, Bp., 1977. 10. - A dá tum az Előszó végén olvasható, 
„Budapest, 1947. február hó" f o r m á b a n - 13. 
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A Csillag első számai 

Közben összeállítottuk Mérayval a Csillag első számának tartalmát. Nem volt kö-
zöttünk semmi nézeteltérés, Mérayval simán ment a dolog. Ekkor azonban Hor-
váth Márton megizente nekem Mérayval, bog)' kezdjük el közölni már a Csillag 
első számától fogva az úgynevezett Magyar Békepárt illegális emlékiratát. Meg-
néztem a rendkívül terjedelmes brosúrát, és felszaladtam Horváth Mártonhoz. 
Megmondtam neki, hog)' nem látom be, miért közöljük mi, ebben az újonnan in-
duló szépirodalmi folyóiratban ezt a történelmi dokumentumot. Én egy irodalmi 
folyóirat szerkesztője vagyok, és az az elvem, hogy nem nyomtatok le újra olyas-
mit, ami már megjelent valahol. 

Horváth Márton erre azt felelte: „de én ragaszkodom hozzá". 
Erre elfogott a düh, és azt mondtam neki: „Milyen jogon?"1 0 

Horváth erre nem is válaszolt, hanem azt mondta, hogy ha olyan nag)' az anya-
gom, akkor inkább elintézi, hogy egy ívvel nagyobb terjedelme legyen a lapnak. 
Kénytelen voltam beletörődni a dologba." 

Ezek után megjelent a Csillag első száma. Másnap Horváth Márton magához 
hívatott bennünket. A lapot Attilának az a verse nyitotta meg, amelyet nekem 
dedikált.12 Erről a figyelmességről nem is tudtam, ezt nyilván a párt intézte így. 
A lap különben egyáltalán nem tetszett Horváth Mártonnak, nyilván az én Atti-
la-életrajzom első közleménye sem, azonban erről egyelőre nem nyilatkozott.13 

Annál jobban lekapta Örkényt valóban túlzott erotikája novellája miatt.14 Ennek 
az volt a következménye, hogy Örkénynek majdnem két esztendeig hallgatnia 
kellett, holott ő, aki orosz hadifogságból tért haza, és remek háborús riportokat 
írt az élményeiről, új csillagként jelentkezett az irodalom horizontján. 

10 Németh Andor és HORVÁTH Márton viszonya kezdettől fogva feszültségekkel terhes volt. N é m e t h 
már első, párizsi találkozásuk alkalmával Horváth szemére vetette, hogy a József Attiláról tartott 
1945-ös előadásában pejoratív hangsúllyal szólt róla. A feszültség később sem csökkent közöttük. 
Ebben nyilván szerepe volt Horváth Márton személyiségének, de lá tnunk kell azt is, hogy Néme th 
mindent megtett annak érdekében, bog)' kedvezőtlen tapasztalatait ne kelljen a kultúrpolitika és 
még kevésbé a politikai rendszer egészére általánosítani. A rendszer hibáit Horvá th Mártonban sze-
mélyesítette meg. RÉVAI József neve csak elvétve fordul elő emlékiratában. LUKÁCS György p e d i g lát-
hatóan igen erős és kedvező benyomást tett rá. I lolott m indhá rman a korabeli kulturális élet veze-
tői voltak, s bár eltérő módon és el térő mértékben, <le egyaránt felelősség terhelte őket az i rodalmi 
élet torzulásaiért. Németh Andor egy hosszú levélfogalmazványban (valószínűleg 1950 elején) kí-
sérletet tett a Horváth Mártonnal való konfliktusának tisztázására. A levelet n e m küldte el a cím-
zettnek. Ezt a levelet itt a Függelékben tesszük közzé. 

11 LOSONCZY Géza: A Békepárt memoranduma. Emlékmű I. Csillag 1. szám, 1947. december, 36-45. - A má-
sodik rész a lap második, 1948. j a n u á r i számában jelent meg/4 Békepárt emlékirata (1944) [Második 
rész] címmel (42-49.). 

12 JÓZSEF Attila Németh Andornak ajánlot ta Ars poetica című versét, amely a Cobden Szövetségben 
1937. február elején a költő és a kritikus viszonyáról tartott nyilvános vitájuk nyomán született. Ez 
a vers áll a Csillag első száma élén. 

13 Németh Andor a Csillag első tíz számában folytatásokban jelentette meg József Attila élete és kora című 
könyvét. A sorozatot a Csillag 1948. decemberi (13.) számában kiegészítette az Utószó József Attila 
élettörténeléhez című fejezettel. 

1 4 Ö R K É N Y István: A Hunnia Csöködön. Csillag 1. szám, 1 9 4 7 . december, 2 6 - 3 0 . 
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A Csillag első számain még érezni lehet a kezem nyomát. Felsorolok egy pár 
közleményt, amelyeket én kértem szerzőiktől. Például az első számban: Déry no-
vellája, Zelk Zoltán és Hajnal Anna versei, T.[ersánszky] Józsi Jenő és Nagy Lajos 
novellája, Vas István és Kassák Lajos versei, végül Örkény szerencsétlen novellája. 
Ennek azonban nem én vagyok az oka, hanem Örkény, mert azt a novellát, ame-
lyet kértem tőle, időközben egy más lapnak adta oda. Semmi részem sincs termé-
szetesen, amint már elmondtam, a Békepárt memorandumában, melynek szer-
kesztői, beleértve a memorandum bevezetőjét, azóta mind börtönben ülnek. 

Lukács megtisztelt azzal, hogy egy kis tanulmánnyal lepett meg. Fejtő Ferenc 
barátomnak Heine-könyvét b- álta szigorúan, de igen udvariasan. Horváth Márton 
nem akart hátramarad „s a következő napokban durva és ízléstelen kirohanást 
intézett Fejtő könyv ^ ellen.15 Én rögtön írtam eg)' lapot Fejtőnek, mire az egy cik-
kel válaszolt. Cikke Zsolt lapjában jelent meg. Abban a legnagyobb tisztelettel és 
alázattal vette tudomásul Lukácsnak azokat a kifogásait, melyeket könyvével 
szemben emelt, és könyve mentségére azt hozta fel, hog)' művét egy eldugott falu-
ban írta, ahol nem állt módjában bizonyos kérdéseknek alaposan utánanézni. Azt 
azonban, folytatta tovább, Horváth Mártont azonban nem veszem komolyan. Nem 
tudom, milyen alapon szól hozzá olyasmihez, amihez nem ért.16 

A következő számokba a következő közleményeket kértem a Csillag számára: 
Komlós Aladár Petőfi-tanulmányát, Barta Lajos Kulák című novelláját (véleményem 
szerint B. L. legjobb novellája), Gáspár Endre spanyol Szicíliánáját. A harmadik 
számban: Déry Tibor novellája, Zelk verse, Balázs Béla közleménye, Polgár István 
verse (ezt a költőt én fedeztem fel), Berda József verse és Oravecz Paula novellá-
ja. Én kértem meg Erdős Jenőt, hogy írjon egy kis felköszöntőt Ignotusról, akit 
Ortutay Gyula kultuszminiszter hazahívott, és akit a kormány ez alkalomból a Pro 
Arte érdemrenddel tüntetett ki. 

A negyedik számban: Déry Tibor novellája, Sziidi György és Mátyás Ferenc ver-
se, egy újabb vers Polgár Istvántól, Sásdi Sándor novellája és Hubay Miklósnak 
egy riportja a Hazánk rovatban. Végül az ötödik számban: Déry Tibor novellája, 
Darázs Endre verse, Pataki Dezső novellája, Zelk Zoltán és Vas István versei, Nagy 
Lajos kórházi naplója. 

15 LUKÁCS György: Fejtő Ferenc: Heine. Csillag 1. szám, 1947. december, 51-52. - Zsoia liéla/1 tollnak nem 
szabad félnie című cikkben (Haladás 1947. december 11. 1.) elutasította Horváth Márton IGNOTUS 
Pál elleni támadását a szerző József Attiláról készített jellemzése miatt, és szóvá tette Lukács György 
egy, a Fejtő Heine-könyvére tett megjegyzését. Zsolt cikkére Horváth Félelemnélküli írás címmel vá-
laszolt (Szabad Nép 1947. december 14. 8.), s élesen megbírálta a Heine-könyvet. 

1(5 FEJTŐ Ferenc a Haladás 1948. j a n u á r 1-jei számában (4.) Rosszindulatú és jé/indulatú kritikák című, 
1947 decemberére keltezett nyílt levelében köszönte meg Zsolt Béla kiállását. Lukács krit ikájának 
részleges jogosultságát elismerte, noha a recenziót nem tartotta igazságosnak. Biztosította a filozófust 
megbecsüléséről. Horváth Márton kritikáját ugyanakkor kategorikusan elutasította. Néme th Andort 
illetően al ighanem rossz néven vette Lukács kritikájának közlését. Erre enged következtetni cikke 
következő mondata : „Bizonyára így ér te t te ezt Németh Andor is, régi, testi-lelki j óba rá tom, aki új 
lapjának első számában helyet adott az írásnak." Németh annál inkább kényelmetlenül érezhette 
magá t az ügy miatt, mer t még Párizsban el ismerő kritikát tett közzé a könyvről (Fejtő Ferenc: Heine. 
Magyar Szemle, Párizs, 1947. április 20. 2.). 
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Az volt az érzésem, hogy megbuktam a Csillaggal. A párt azonban nem így vé-
lekedett rólam, aminek nyilvánvaló bizonysága az a hatalmas vezércikk, amellyel 
Boldizsár Iván ünnepelt a lapjában.17 Boldizsárral Párizsban ismerkedtem meg 
Jouve francia képviselőnél, akinek magyar felesége van.18 Aztán többször is találkoz-
tunk, és egy alkalommal, miután előzőleg már mondtam neki, hogy hazakészülök, 
ez a j ó szimatú újságíró egy vastag borítékot adott át nekem, mely tele volt ezer-
frankosokkal. „Azért adom ezt, mondotta, hogy küldjön néhány verset és novellát 
a lapomnak". Boldizsár szóval vezércikket írt a Csillagról, amelyben rettentően ki-
dicsért engem, hogy milyen kiváló író és szerkesztő vagyok, azonban a legna-
gyobb érdememnek azt a kis bejelentést tekintette, amelyet a Csillag a fedőlapján 
tett közzé, és amely így hangzik: 

„A Csillag egyik legfőbb feladatának a magyar írók és a dolgozó tömegek ta-
lálkozását, egymáshoz való közelebb jutását tekinti. Ennek az elengedhetetlen ta-
lálkozásnak gyakorlati megvalósítására a Csillag nagyarányú szervezőmunkát in-
dított meg. Első lépésként öt magyar író elvállalta öt nagyüzemmel a kapcsolatok 
felvételét. Németh Andor a Hubert és Sigmund, Déry Tibor a Ganz Hajógyár, 
Kovai Lőrinc a Svéd és Társa, Örkény István a Mávag, Zelk Zoltán a Magyar Acél 
munkásságával lépnek érintkezésbe. Részt vesznek a könyvtáróráikon, tanácsot 
adnak az olvasni vágyó munkásoknak, segítenek az üzemi kultúrvezetőknek. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy ez az érintkezés az irodalomnak is javára lesz. 
A kapcsolatok kiszélesítésére, továbbmélyítésére a Csillag szerkesztősége az üze-

mi, alapszervi és vidéki könyvtárosok, kultúrvezetők részére külön fogadóórát tart 
József körút 5. alatti helyiségében minden hétfőn 5 és 7 óra között." 

A Csillag második számában újra megjelent egy kommüniké, amelyben ez állt: 
„A Csillag első számában közölte, hogy a magyar írók és a dolgozó tömegek talál-
kozásának megvalósítására öt író elvállalta öt nagyüzemmel a kapcsolatok felvéte-
lét. Akciónkat tovább folytatjuk, s most Gergely Sándor a Ganz Vagon, Déry Tibor 
a Ganz Hajó mellett a Ganz Villamossági, Aczél Tamás a Kispesti Textil, Földeák 
János a Könyvkötő Szakszervezet, Gereblyés László a Lampart, Hajnal Anna az 
Agrolux, Keszi Imre a Telefongyár munkásságával lép érintkezésbe." 

Mondanom sem kell, hogy a nevezettek nem nagyon igyekeztek szorgalmazni 
az irodalom és a dolgozók barátkozását, egyikük-másikuk talán felolvasott egy-

17 BOLDIZSÁR Iván vezércikkben tekintette át A magyar szellemi életet 1947-1948 fordulóján. Ennek 
keretében méltatta a decemberben indul t Csillag című folyóiratot. Teljes te r jedelmében idézte azt 
a bejelentést, amely az első szám belső borí tóján olvasható, és amelyet Németh Andor is rekonst-
ruált az emlékiratban. Boldizsár felhívta a figyelmet Németh Andor József Attila-életrajzára és a 
Forum című folyóiratról szólva a szerző Déry A befejezetlen mondat című regényéről írt tanulmányára is. 
(Boldizsár Iván: Л magyar szellem 1947 karácsonyán, Új Magyarország 1947. karácsony, 52. szám, 1-2.) 

IS Pierre JOUVE a magyarokkal rokonszenvező szocialista képviselő volt. Németh m é g a világháború 
kitörése előtt ismerkedett meg vele és magyar származású feleségével. 1940 júniusában Brazzaville-
ben De Gaulle tábornok szárnysegédje lett, s a francia hadsereg tisztjeként került vissza 1944 augusz-
tusában Párizsba. Feleségével és húgával Németh Andor és családja vidéki emigrációjuk idején is 
j ó kapcsolatokat tartott fenn . Mint az AFP főszerkesztője, б alkalmazta Fejtő Ferencet a hírügynök-
ség munkatársaként . (Kassai György szíves közlése.) 
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két verset vagy novellát, de hogy részt vettek volna könyvtáróráikon, vagy taná-
csokat adtak volna olvasni vágyó munkásoknak, azt kötve hiszem. 

Kivel írassak könyvekről: elmentem, hogy ezt is megbeszéljem Lukáccsal. Én 
Keszi Imrére gondoltam, a Szabad Nép rettegett kritikusára. Tudtam ugyan róla, hogy 
pár évvel ezelőtt még ortodox zsidó fajvédő volt, de hát, Istenem, azóta kommu-
nista lett. Lukács a vállát vonta. „Hát ha nem tudsz jobbat, legyen ő", mondta. 
Aztán két tanítványát ajánlotta. Az egyik fel is jött hozzám pár nap múlva. Az 
egyik Szigeti volt, aki azonban azt mondta, hogy ő most éppen a disszertációján 
dolgozik és nem ér rá kritikát írni. Erre felszólítottam másik tanítványát, Király 
Istvánt, és tekintettel a 48-as centenáriumra, megkértem őt, írjon egy tanulmányt 
Petőfiről, melyben hangsúlyozza azt is, hog)' Petőfi nemcsak patrióta volt, de száz-
százalékos forradalmár, aki nemcsak Magyarországot, de az egész világot forra-
dalmasítani akarta. 

Király habozott kissé. „Ezt nem írhatom meg, mondta, mert félek, hogy Révai 
nem lesz velem egy véleményen. О most nagyon nagy hazafi". Hát akkor írjon 
Eötvös Józsefről, proponáltam. „Arról meg azért nem írhatok, mondotta, mert 
nem tudom, hogy mi róla Lukácsnak a véleménye". Erre letettem a kagylót. 

Most pedig néhány kis pikáns cikk a Csillag első számaiból: Keszi Imre a karácso-
nyi verseskönyvekről értekezik. Elsőnek Szüdi György kötetével foglalkozik, a Sötét 
évek után-nal. Tetszenek neki Szüdi versei, bár, írja, sok verse minden tagadhatat-
lan költőisége mellett is, magán hordja a „proletkult" kissé avíttas színeit. (Nono, 
Keszi, lesz az még rosszabbul is!) A következő áldozat Mátyás Ferenc, akit, mint 
írja, hasonló veszély fenyeget, mint Szüdit. Csak éppen, mondja, az ő „proletkult"-
ja a népi romantika. (fJjra: Keszi!) Somlyó György verseiről megállapítja, hogy ré-
gebbi verseiben Valéry elvont, csaknem ismeretelméleti fogalmazású lírájának, az 
újabbakban pedig Éluard-nak követője. (Annyi baj legyen. Fiatalság bolondság.) 
Azt is szemére veti Somlyónak, hogy azon verseiben, amelyekben a harmincas 
évek végének divatos, elvont klasszicizálása, Kerényi Károly körének titokzatos, 
orfikus hangja szólal meg. És példát is ad rá: Л gyönyörű célokra / illeszkedő anyag / 
az átmenti fákat / elzuhantató világokkal / dobálózó sebesség / olaj és vas közt / születő da-
lát / énekli reggeli / hattól esteli / hatig a másik... 

Király István, minekutána meggyőződött róla, hogy kritikai véleménye olyan lesz, 
hogy nemcsak Lukács György és Révai József, de Horváth Márton is egyet fognak 
érteni vele, három magyar regényről írt könyvkritikát. A cikket Tamás Aladár 
Gyanús emberek című memoárregényével kezdi, amiről megjegyzi, hog)' az 1940-es 
évek elején már a mexikói magyarok folyóiratában, a Szabad Magyarságban is meg-
jelentek egyes fejezetei, csakhogy akkor még Francia internálótábor volt a regény 
címe. (Nagyszerű címe volt, miért változtatta meg?) Király a következőt állapítja 
meg Tamás regényéről: „A gyanús emberek érdekes, olvasmányos riportregény, 
így is kiemelkedik a háború utáni visszaemlékezések szürke halmazából. Ezt nem-
csak a megírás módjának színessége, közvetlensége magyarázza." Szóval a memoár-
regény kiváló alkotás. - A szürke jelzőre pedig csak azt mondhatom, hogy bagoly 
mondja verébnek... 
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Sándor Kálmán regényéről (A legsoványabb telién esztendeje) nincs oly nagy véle-
ménye Királynak, mint Tamásról. ,.Mi az oka - teszi fel nagyképűen a kérdést - , 
hogy Sándor Kálmán komoly írói kvalitása ellenére sem tudott megbirkózni a re-
gényformával ? " 

Különös probléma. Azért, mert Tamás Aladárnak nyilván nagyobbak a muszk-
lijai, mint Sándor Kálmánnak. 

Kassák regényével, az Egy lélek keresi magát-tal nem kell nagyon nekigyürkőz-
nie, hogy lehengerelje, ha már a birkózásnál vagyunk. De legalább szépen ír. Meg-
állapítja, hogy Kassák regényét egy ellentmondás nyomja torzóvá. (Mindössze 
egy?) Az se helyes, folytatja, hogy a Jutka-féle megzavart polgári lelkek riadt mene-
külésének absztraháló, a valóságról túlról halandzsázó ábrázolási mód felel meg. 
De a Dorogi típusú emberek találni akarását csak realista ábrázolás tudja megszó-
laltatni. Hiszen a keresett új nem a mítosz ködéből hull alá. hanem a társadalom 
életéből alakul. 

A Csillagnak ez a száma már Déry Tibort is kezdi piszkálni. Be kell vallanom, 
hogy ennek az ügynek én vagyok az apropója. Lukács György felkért, hogy írjak 
a Forumba Déry Tibor Befejezetlen mondat című regényéről, a mű jelentőségéhez 
méltó, beható és tartalmas kritikát. 

Erre a tanulmányra Lukács György Levél Németh Andorhoz címen válaszolt a Forum-
ban. Bevezetőben értékeli a tanulmányomat, kiemelve annak művészi szempont-
jait, a kritika egyes megállapításaival azonban nem ért egyet. Én a regény kom-
munista szereplőit százszázalékos kommunistáknak tartottam, holott Rózsáné és 
a többi kommunisták nem azok, hanem szektánsok, vagyis ahogyan régebben 
mondták, eretnekek. Nyilvánvaló persze, bogy a regény írója is kommunistának 
tartja őket, s ezért tévedésem érthető. Lukács azonban még azt is hozzáteszi, a re-
gény erénye és nem hiánya, hogy a szektárius korszakot szektáriusnak ábrázolja. 
Hiányosság csak ott van, hogy Déry - legalább tudatosan - nem tudja, bog)' mint 
író, mint szemlélő, maga is szektárius.19 

Az ember azt hinné, hogy ezzel el van intézve a dolog. Hisz egy regényről van 
szó, amelyről Lukács is megállapítja, hogy az író helyesen tette, ha a szektárius 
korszakot szektáriusnak ábrázolta. Csakhogy Pálóczi-Horváth György - vagy aki-
ket képvisel - ezzel nem éri be. О megállapítja az idézet utolsó mondatában, hogy 
Déry szektárius, és ezért meg kell őt inteni. Persze egyelőre csak szelíden és jóin-
dulattal, mert hiszen a cikkben megállapítja, hog)' Déry a mi írónk, tehát nincs 
más tennivalója, mint hogy szakítson a szektáriussággal, és ezt az intelmet intézi 
Déryhez: „Látod, a magad írójának olvasására buzdítlak. Tiéd az ország, magad-
nak építed: Rákosi Mátyás mondása az irodalomra is vonatkozik." 

Hiba volna nem észrevenni a Csillag íróinak és a munkásságnak egyre benső-
ségesebb és egyre intenzívebb kapcsolatát. A Csillag harmadik számának 76-ik ol-

19 NÉMETH Andor Széljegyzetek egy nagy regényhez (Déry Tibor: A befejezetlen mondat) című tanulmánya A 
Forum 1947. decemberi számában jelent meg (934-948.). LUKÁCS György Levél Németh Andornak 
Déry Tibor regényéről című vitacikke г Forum következő, 1948. januári számában látott napvilágot (40-49.). 
Lukács az írást megjelentet te Az új magyar kultúráért című kötetében is (Szikra, Bp., 1948). 
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dalán ezt a közleményt olvassuk: „Megalakult a Csillag Barátainak Köre. A Csillag 
tovább folytatta akcióját a magyar írók és a dolgozó tömegek találkozásának meg-
valósítására, s az elmúlt hónapban Balázs Anna a diósgyőri M Á V A G , Aczél lámás 
a Salgótarjáni Gépgyár, Mátyás Ferenc a Kistext, Bán Géza a Láng-gyár munkás-
ságával lépett érintkezésbe. Az országos érdeklődés következtében a kapcsolatok 
további kimélyítésére szükségessé vált egy központi szerv megteremtése. így szü-
letett meg a Csillag Barátainak Köre, amelynek helyi csoportjai most egymásután 
alakulnak meg üzemi olvasókörök, értelmiségi csoportok, vidéki klubok stb. kere-
tében. A Kör állandó összeköttetést tart fenn ezekkel a csoportokkal, előadásokat 
rendez, vitaestéket tart, levelez. Azok a személyek és szervezetek, akik be kíván-
nak kapcsolódni a Kör munkájába, írjanak a következő címre: Csillag Barátainak 
Köre, Balázs Anna, Budapest, VIII. József körút 5. Hétfőn és csütörtökön délután 
5-től 7-ig szívesen látunk." 

Mondanom sem kell, hogy ez tiszta luft, azaz porhintés. 
A negyedik szám kiemelkedő közleménye Horváth Márton tanulmánya, aki a 

Csillagban fejti ki, mint a magyar irodalom hiteles mérlegképes könyvelője, né-
pünk irodalmi életének mérlegét. A mérleg mindenekelőtt megállapítja, hog)' a 
marxista irodalomkritika 1945-ben mutatkozott be magyarul. Ilyen a Révai Ady-
könyve, ilyenek Lukács György könyvei. A pálmát természetesen Révainak adja, nem 
Lukácsnak. De azért ne higgye senki, hog)' Horváth Márton részrehajló. Sőt, kiáll 
Lukácsért és rettenetesen fejbe vágja Kardos Lászlót, aki ezt merte írni Lukácsról 
a Válasz novemberi számában: „Nagy kár, hogy Lukács művei körül nem alakult 
ki megfelelő komoly vita... Sajnos, Lukács műveit utolérte az a veszély, amelytől 
Kardos László óvott előre a Magyarok első számai egyikében. Az ti., hogy művei 
az irodalomkritika valami értetlen exterritorialitásába kerültek. Pedig nagy szükség 
volna a pártpolitikai tekintélytől való félelem félretételére az alapos és kimerítő vita érdeké-
ben." (Kardos László ma már aligha érzi ennek a szükségét.) Horváth Márton sze-
rint persze az említeti félelem merő gyanúsítás. Mert a párt sohase fojtja bele a más 
véleményűekbe a szót. Azután szemére veti Illyésnek, hogy egy helyben topog, és 
felemeli figyelmeztető szavát: „Elvárjuk Illyéstől, hogy ne álljon egy helyben, 
hanem menjen tovább." Persze Illyést és Márait nem szabad egy kalap alá venni. 
Ezt nem is teszi. Márai dögöljön meg. Justus Pált azért rója meg, mert nem foglal 
állást a szocialista realizmus mellett. Sőt, a művészeti forradalom nevében ellene 
van. Gúnyos szavakkal támadja a Kortársat, amelyben valaki ezt írja: „Azt kellett 
tapasztalnom, hogy egyes írók egyáltalán nem írnak, hanem úgynevezett párt-
munkát végeznek, az úgynevezett pártközpontokban, más írók pedig azért nem 
írnak egyáltalán, mert írógépbe diktálnak úgynevezett szerkesztőségekben, ismét 
más írók pedig azért nem írnak, mert pártnapi előadásokat tartanak..." 

Azután Déryre tér át. A Befejezetlen mondatról, Déry legnagyobb művéről nincs 
sok mondanivalója. Hiszen az, írja, nem most készült. Akkor hát nem is lehet ér-
dekes. Annál jobban haragszik a Csillag első számában megjelent komor novellá-
jára, mely egy gyerek betörőbandával foglalkozik. „A tárgy és a környezet sötét", 
állapítja meg. - Azt tenném hozzá: olyan sötét, hogy még a vak is látja. A nihilista 
gyermekbanda, folytatja, „nem nagy dicsősége a demokratikus társadalomnak". 
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Kovai Lőrincet végérvényesen lehengereli. Sok a regényeiben a barikád. Hol van 
ma Magyarországon barikád, mondja. Hiszen most a munkások vannak hatal-
mon és nem a hatalmát vesztett polgári osztály. Kovai romantikus, méghozzá se-
matizáltan romantikus, ami igen komoly tehertétele Kovai regényíró művészeté-
nek. Nagy Lajossal sincs megelégedve Horváth Márton. Fájlalja, hogy Nagy Lajos 
nem dolgozott üzemben vag)' a földeken, és csak a kávéházi ablakon keresztül 
nézte a világot. Kifogásolja, hogy még szimbolikusan sem látott barikádokat. Mind-
amellett elismeri, hogy Nagy Lajos jó író. (Köszönjük, a főszerkesztő.) 

Ennyit Horváth Mártonról és mérlegéről. 
Az ötödik számban csak egyetlen közleményre hívom fel a Csillag olvasói[nak 

figyelméjt. A szám utolsó oldalán van egy rovat, amely három csoportra osztja az 
újonnan megjelent könyveket. Az első hasábon ez áll: Feltétlenül olvassa el. A kö-
zépen ez áll: Ha sok az ideje, olvassa el. S a harmadikon ez áll: Ne olvassa el. 

Na mármost melyik az a könyv, amelyet első helyen kell elolvasni? Murányi 
Kovács Endre könyvét 1848-ról, mert, írja a kritikus, nagy tudással, érett társa-
dalmi szemlélettel, alapos gonddal és mégis költői fantáziával megírt könyv, ta-
nulságos és vonzó olvasmány. 

Ehhez csak ennyi a mondanivalóm: 1947-ben felszólított a Népszava Könyvki-
adó, hogy írjak egy könyvet a 48-as forradalomról. Megírtam, s a könyv 1948. feb-
ruárban megjelent.20 Erről a könyvről talán az egyetlen Népszava kivételével egyet-
len szó sem jelent meg sehol.21 Akkor egyáltalán nem értettem meg ezt a kínos 
hallgatást és már azt kezdtem hinni, hogy csapnivalóan rossz könyvet irkáltam össze. 
Most elolvastam újra ezt a könyvemet és megállapítottam, hogy ha más nincs, de 
egy érdeme mindenesetre van: jól összefogott, világos könyv, könnyen olvasható 
és érdekes. A könyv csak mellékesen foglalkozik a magyar szabadságharccal. Ki-
indulópontja a 48-as francia forradalom. Ma már egészen nyilvánvaló, hogy ezt 
a forradalmat a baloldali ellenzéki politikusok robbantották ki, akiknek nem volt 
más szándékuk vele, csak annyi, hogy lehetetlenné tegyék úgy Thiers-t, mint 
Guizot-t.22 Minthogy azonban tényleg nagy volt az elégedetlenség a polgárkirály 
uralma ellen, a dagály egyre nőtt. Lajos Fülöp megszökött Franciaországból és a 
baloldali polgári politikusok kikiáltották a köztársaságot. Ez a köztársaság egyálta-
lán nem volt radikális, és mindenekelőtt békét akart. De folyton görögtűzzel vilá-
gító frázisokat mutogatott a világ felé. A reakció ügynökei és elsősorban Bonaparte 
Lajos fizetett agent provocateurjei forradalmi megmozdulásokra bírták rá a pro-
letariátust csak azért, hogy aztán lovas csendőrökkel, ágyúkkal és katonákkal vég-
legesen leteperjék a proletariátust. Ez 1848 júliusában történt. Amikor már egész 
Európa lángokban állott, sokkal nyomósabb okokból, mint Franciaországban. De 
Franciaországban már az aljas, hitvány, mindenre kapható Napóleon Lajos ural-
kodott. Erre a külföldi országok is vérszemet kaptak és tűzzel-vassal oltották el a 

20 Előhang negyvennyolchoz. Népszava Könyvkiadó, Bp., é. n. 
21 (Sós): Előhang negyvennyolchoz. Németh Andor könyve - Népszava-kiadás. Népszava 1948. március 20. 8. 
2 2 Adolphe T H I E R S ( 1 7 9 7 - 1 8 7 7 ) , francia politikus, újságíró, történész. Kulcsszerepe volt A párizsi kom-

mün leverésében. - Francois G U I Z O T ( 1 7 8 7 - 1 8 7 4 ) , f rancia politikus, történész. 
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forradalmi megmozdulásokat. Július után már nyilvánvaló volt, hogy a forradalmi 
mozgalmaknak nincs jövője, a reakció erősebb, mint ók. Ennek folytán az egész 
48-as forradalom egy nagyszerű reményekkel induló és igen szomorú tragédia. 
Könyvemnek ez a megállapítás az alaphangja. Nálunk azonban nem gyászünnep-
re készültek, hanem örömünnepre. Ezt nem vettem számításba. Nem tudtam, hogy 
a 48-as forradalmat csak szépíteni és magasztalni szabad. Annál kevésbé hihet-
tem, hogy az ellenkezőjét várják, mert például 47-ben még a magyar kommünt 
sem volt szabad Kun Béla [nevével] túlságosan emlegetni. Nem tudtam, hogy itt-
hon most mindenáron Kossuthot kell dicsőíteni, elfelejtettem, amit Illyés Gyula nyíl-
tan megírt egyik könyvében, hogy 48-ban a parasztok erdőkbe menekültek, hogy 
ne kelljen katonának állniok. Mindezt nem tudtam. Én azt hittem, hogy a könyve-
met nem tartották elég nagyképűnek a különböző Andicsok23 és ezért nem fog-
lalkoztak vele. Tehát helyette megdicsértük, mint kiváló, okvetlenül elolvasandó 
munkát, a derék Murányi Kovács dolgozatát mint nagyon tanulságos és érdekes 
olvasmányt. 

1948 tavaszán már szívből gyűlöltem és utáltam ezt a kövér, hájas fajankót -
Horváth Mártonról beszélek - ; gyűlöltem, s utáltam otromba, pimasz, ripők maga-
viselete miatt. Zelk Zoltán mesélte egyszer, hogy Horváth Márton nemcsak hogy 
nem köszön, de másoknak sem köszön vissza, ha köszönnek neki. „Ma véletlenül 
elfogadta a köszönésemet", mondotta, „most majd egy évig újra nem köszön vissza". 
Szent meggyőződésem volt, hogy ezzel a fráterrel még sok bajom lesz. 

Nagyobb baj volt az, hogy megbetegedtem. Ennek első szimptómája az volt, hogy 
a Zeneakadémia Csillag-estjén alig tudtam elmondani a beszédemet. Féltem, 
hogy összeesem. Nem sokkal rá ugyanez történt velem a Rádióban. Ott is hango-
san, artikulálva kellett beszélnem a mikrofonba, de egyszerre csak nem tudtam 
tovább beszélni... A rendező kivette a kezemből a kéziratot és ő olvasta tovább a 
nyilatkozatomat. Járni se tudtam rendesen, lépten-nyomon meg kellett állnom. 
Azonkívül nem mertem emberek közé, társaságba járni. .Azokban a hetekben ne-
vezték ki Bölöni György barátomat holland követnek. Mi ünnepélyes búcsúestét 
rendeztünk, elmentem oda, de már nem volt bátorságom asztalhoz ülni. Ha szín-
házba mentünk, mindig a sor szélére kértem jegyet, hog)' rosszullét esetén elhagy-
hassam a nézőteret.24 

Betegségem ellenére buzgón szerkesztettem a Csillagot. Odaadóbban és lelke-
sebben, mint bármikor. I)e hadd soroljam fel a Csillagnak, azokat a közleményeit, 
melyekért felelni tudok. 

2 3 A N DICS Erzsébet (1902-1986), történész - részt vett az illegális mozgalomban, m a j d 1945 után külön-
böző vezető tisztségeket töltött be a polit ikai életben és a felsőoktatásban. 
Németh Andor kezdődő szívbetegségéről a legkorábbi tudósítás Fejtő Ferenctől származik, aki 
1944. nyár végén, ősz elején Montaubanban meglátogatva barátját, tanúja volt rosszullétének. (Fejtő 
Ferenc: Budapesttől Párizsig. Magvető, Bp., 1990. 275-276.) Az író előbb (1950 szeptemberében) 
agyvérzést kapott, m a j d két infarktuson esett át. Halála előtt kezelőorvosa, Surányi Ede a J á n o s 
Kórházba vitette. (Kassai György szíves közlése.) Betegsége a montaubani rosszullétek után folya-
matosan súlyosbodott, A Csillag története e r r e a folyamatra utal. 
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Hatodik szám: Darázs Endre és Polgár István versei, Nagy Lajos és Reményi 
Béla novellái, Gábor Andor Ars poeticája, Hajnal Anna verse, T Józsi Jenő népdal-
fordításai, Benedek Marcell tanulmánya Csokonairól. 

Hetedik szám: Nag)' Lajos novellája, Vas István riportja, Hatvany Lajos: József 
Attiláról, Komlós Aladár tanulmánya, Szabó Endre tanulmánya Alekszej Tolsztoj-
ról. Ezt a kis Szabót, aki igen tehetséges kritikusnak indult, én kapartam ki. Egy 
ideig arról is szó volt, hogy odavesszük titkárnak, a Csillag szerkesztőségébe. Szabó 
Endre azonban nem akart kötélnek állni. 

Nyolcadik szám: Mesterházi Lajos és Nagy Lajos novellája, Sándor Kálmán 
regényrészlete, Darázs Endre verse, Déry Tibor riportja Pócspetriről, Czibor János 
tanulmánya Fazekas Mihályról, Szabó Endre: Könyvekről. 

Kilencedik szám: Déry Tibor novellája, Nagy Lajos önéletrajza, Zelk Zoltán 
versei, Örkény István párizsi riportja. 

Tizedik szám: Kassák Lajos verse, 'Пипу Zsuzsa és Sarkadi Imre novellái, Gessler 
Endre riportja, Hollós Korvin Lajos riportja Dorogról. 

Déry Tibor és Lakács György egy levélváltása 

A tizedik szám legérdekesebb s talán egyáltalán a Csillag pályafutásának legérde-
kesebb közleménye Déry Tibor és Lukács György levélváltása az optimizmusról. 
Lukács György a Szabad Nép július 19-i számában fontos nyilatkozatot tett a Ma-
gyar Dolgozók Pártja kulturális kívánságairól. Ebben a nyilatkozatban Lukács 
György éles különbséget tesz a harcos demokrata optimizmus és a fogalom lénye-
gét vulgárisan félreértő, tőle kincstárinak elkeresztelt optimizmus [között]. Déiy 
erre hosszú levelet írt az akkor éppen Zakopanéban üdülő Lukácsnak. E levélben 
azt állítja, hogy valójában minden író, aki egyáltalában ír, szükségképpen optimis-
ta. Nem is tudja elképzelni, hogyan lehet valaki pesszimista létére művész. Hiszen 
maga az a tény, hog)' alkot és hatni akar, megejti érzékenységét, gondolkozásra 
készteti, fokozza ösztöneit és értelmét, meghatványozza egész valóját, azaz a leg-
intenzívebb életre ösztönzi. Az pedig, hogy írásában tartalmilag mit fejez ki, Déry 
szerint nem lényeges, mert minden tartalomnál beszédesebb én' az a tény, hogy 
alkotott, ami a művészet életigenlő volta mellett szól. 

Déry ezt az állítását még körülményesebben kifejti és bizonyítja a továbbiakban, 
de a levél lényege az, amivel kezdte, hogy minden művészi alkotás életigénylő 
[életigenlő], bármi legyen is a mű tartalma. 

Lukács nem fogadja el Déry tételét. Nem igaz, hogy minden alkotás feltétle-
nül életigenlő. Majd azt állítja: igenis van pesszimizmus, mégpedig jogos és jogo-
sulatlan pesszimizmus. Majd tovább fejtegeti: érthető jogos pesszimizmus, mely 
valamely objektíve elvetendő világállapot ellen tiltakozik, s a körülmények lehetnek 
olyanok, amelyek még e tiltakozás túlzó általánosításait is érthetővé teszik. Van 
becsületes pesszimizmus és van önhitt, tetszelgő, nyegle, sőt - tudatosan vagy ön-
tudatlanul - az. imperialista reakció szolgálatában álló pesszimizmus; van nihilista, 
demoralizáló pesszimizmus, stb. stb. Arra szeretném figyelmedet felhívni, hogy 
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itt is konkretizálni kell: azt kell kérdezni: ki mivel szemben és miért, milyen körül-
mények között pesszimista. Ha így tesszük fel a kérdést, kiderül, bogy igenis van 
pesszimista irodalom, még jó irodalom is. A következő szakaszban Lukács megál-
lapítja, bogy van egy úgynevezett általános, „kozmikus" pesszimizmus. Aki ilyen 
értelemben az, akár tudja, akár nem, olyan álösszefüggést állít fel, amelynek „koz-
mikus" nagysága mellett eltörpül minden társadalmi haladás, lényegtelenné vá-
lik a társadalmi körülmények megjavítása, diffamálódik a velük való foglalkozás. 
Ez pedig - akár tudják az ezt hirdető írók és gondolkodók, akár nem - az impe-
rialista reakció védelmi vonala. 

Azután egyenesen Déryhez fordulva idéz egy mondatot Déry leveléből, ahol az 
azt állítja, bogy ma a túlfeszített mun .a és küzdelem fáradttá, nyűgösökké teszi az 
embereket, mert a ma folyó kíméletlen küzdelem szükségszerűen visszaél erkölcsi 
és nem utolsósorban fizikai erőnkkel. Lukács ebben sem ad Dérynék igazat. 

„Furcsa helyzetben érzem magamat - írja hogy ezt egy olyan kitűnő írónak, 
mint te vagy, kell kifejtenem." 

És aki figyelmesen olvassa tovább Lukács levelét, az most megtanulhatja tőle, 
hogyan értelmezi egy valóban nagyvonalú gondolkodó és kritikus az írók munká-
ját. Nem úgy, bogy a hibájukat pécézi ki, hanem hogy az értékeikre apellál, s így 
akaija őket rávenni arra, hogy továbbmenjenek, mint ahol tartanak. Rámutat Déry 
nagy regényének bár szektás, de mégis csak kommunista figuráira, és azt kérdi 
tőle: „Gondolj Rózsánéra és Péterre: vajon őnáluk, illegális munkájukban nincs-e 
ilyen túlfeszített erőfeszítés fizikailag is, erkölcsileg is, anélkül, bogy a regény ol-
vasója ezt 'visszaélésnek' [tekintené], emiatt sajnálná őket, holott nyilván maguk 
előtt is rejtett legnagyobbszerű ember-kifejlődésüket kell bennük tisztelniök." 

A következő passzusban a Horthy-rendszer munkás- és parasztijairól beszél, 
akikből a rendszer minden önálló gondolkodást, minden cselekvési bátorságot 
kiölt. Kétségtelen, mondja Lukács, bogy a lakosság egy részében ma is fennmaradt 
a régi reménytelen magatartás. De nyilván vannak olyan paraszt- és munkásifjak 
is, akikből ma vállalatvezetők, képviselők és politikusok lesznek. „Ha nagy részük 
nem tudná is maga megfogalmazni, mi az új egyéni életében, emberi mivoltában 
- mire valók vagytok írók, ha Ti nem tudtok hangot adni annak, ami ma még -
legtöbbször, de nem mindig - formájában emberileg artikulálatlan, lényeges tar-
talmában új." 

Van itt mit magyarázni? Hiszen nyilván az olvasó is látja és érzi, hogyan sar-
kallja, buzdítja Lukács Déryt, írja meg egy értelmes és okos proletárgyerek élet-
történetét, azt, hogyan küzdötte az fel magát a legmélyebb nyomorúságból vállalat-
vezetővé. Sőt még az ellenfigurát is megadja Dérynék, mert így folytatja: „Magam 
például azt hiszem, nem volna érdektelen írói feladat az sem, hogyan esnek ki 
objektíve és szubjektíve azok az emberek az eleven életből, akik nem tudják, vagy 
nem akarják magukévá tenni ezeket az eszméket. Mert az újat kétségkívül lehet 
az elhaló oldaláról is ábrázolni; Balzactól Gorkijig számos példa van erre a világ-
irodalomban. De természetesen ezt is csak akkor, ha tisztán látjuk és világosan áb-
rázoljuk, hogy egy jobb világ eljötte az, ami az ilyen embereket emberileg is el-
sorvasztja." 
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Ezt nevezem építő kritikának! Kertelés nélkül megmondani, hogy Déry felfo-
gásával nem ért egyet, és aztán ügyesen, majdnem azt mondanám, furfangosan, 
megmondani neki, mi az, amit az ő tehetségétől vár. És valósággal megrajzolja 
levelében, persze elvontan és csak körvonalaiban a Felelet Köpe Bálintját és az el-
haló polgárság reprezentánsát, Farkas Zénó professzort. És ezt írja még: 

„Abban teljesen igazad van, ha arról beszélsz, hogy az optimizmus 'semmilyen 
emberi szenvedélytől, azaz semmilyen témától nem tiltja el a művészt [...], nem 
rekeszti ki sem a tagadás mozdulatait, sem a tragikus bukás lehetőségét'. De 
mindez - s ebben egyetértünk - csak akkor lehetséges, ha az íróban emberileg 
s ezért művészileg helyes, jövőbe mutató a különböző szenvedélyek aránya és 
értékelése. Ezért mondod igen helyesen: 'így válik az optimizmus erkölcsi érték-
mérővé'." 

S ezekkel a szavakkal zárja be a levelet: „Mit szeretnék elérni? Azt, hogy mi, 
a magyar irodalom marxista-leninista kritikusai tiszta lelkiismerettel tudjuk védeni 
jó íróinkat a kincstári optimizmus esetleges bírálói túlkapásai ellen. Ilyenek van-
nak és még sokáig lesznek." - „Döntő az lesz, hogy az írók mit és hogyan írnak." 

Tizenegyedik szám: Zelk Zoltán verse, Sándor Kálmán regényrészlete, Illyés 
Gyula színdarabja: Л lélekbúvár, Nagy Lajos önéletrajza, Czibor János tanulmánya 
Tersánszkyról. 

Elolvastam egy cikkemet a Csillagban és nagyon tetszett nekem. Már el is ha-
tároztam, hogy ideírok belőle egyet-mást, legalább a tanulmány bevezetését és az 
összegező harmadik paragrafust. Aztán meggondoltam. Tegyük hátra az egészet 
a függelékbe, akit érdekel, olvassa el ott. Csillag 12. szám 51-57. lap.25 

A Csillag 12-ik számának nívósabb közleményei: Nagy Lajos novellája, Zelk Zoltán 
verse, Déry Tibor: Salamon Ernő versei, Szabó Ede: Jelentés a pályázatokról. Veres 
Péter: Könyv a finn parasztokról, Lengyel Balázs: Örkény István elbeszélései. 

Ezekben a hónapokban egy vézna, sovány parasztfiú jöt t be hozzám katona-
ruhában, és átadott néhány verset nekem. Apró papírlapokra firkált, ügyetlen kéz-
zel írt verseket. Egyikről az volt a véleményem, hogy ilyen szép verset még nem 
kaptam senkitől. Megmutattam Méraynak, neki is tetszett, de nem volt annyira 
elragadtatva a verstől, mint én. Végül is azt mondta, hogy adjam ki, ha akarom, 
de egyelőre várjunk még a fiúval, lássuk meg, mi lesz vele. így aztán a Csillag 
utolsó oldalára tettük a verset. Még a nevét se írtuk ki, hanem elneveztük Pipacs-
nak. így vezettem be ezt a fiatal költőt a Csillagba. „Szerkesztőségünket felkereste 
egy fiatal parasztember. (Most éppen katonaidejét tölti.) Egy csokornyi verset hozott 
s kérte, ha valamelyiket alkalmasnak találjuk, közöljük 'Pipacs' név alatt. 'Nyári 
éj' című versét méltónak gondoljuk a megjelenésre." 

25 A cikk, amelyet vagy amelyből szemelvényeket N é m e t h emlékiratának függelékében akart közölni, 
a Szövegértelmezés-sorozat egyik darabja : Kommentárok Mándy Iván és Sőtér István írásaihoz. Csillag 
1948. november, 12. szám, 51-57 . - Ez a szerkesztő első olyan írása a Csillagban, amely n e m József 
Attilával foglalkozik. 
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A hold m á r f ö n t pásztorol ta r égen 
Szép csillogó j u h a i t az égen; 

Rozzant h í d r ó l n é z t e m , mint s o d o r j a 
A vizet a r i z s t e l ep m o t o r j a . 

Szellő su r r an , súlyos kalász zizzen; 
Lent a békák kva r tyognak a vízben; 

Kanalas gém r i o g a t ó „gáf ' - j a 
Kiált szét az e la lvó világba. 

Távolabb m o s t f e k ü d t le egy bo j tá r : 
Ki tudja, a g o n d o l a t a hol j á r? 

Csöndre ö m l ő m o t o r z ú g á s t hal lgat , 
Lassan-lassan r a b j a lesz a zajnak. 

Milyen lehet egy k isboj tár á lom? . . . 
T á n csordát h a j t m o t o r k e r é k p á r o n . . . 

Vagy m e z ő d ú s h a t á r o n legeltet, 
S mire fölkél, m i n d e n t e l fe le j tget? . . . 

(Fél könyökén bóbiskolga t ; á lmos. 
Hűvös, h a m v a s az éj, h a r m a t szálldos.) 

T ű n ő d é s e m b á g y a d á s b a hajlik: 
Ma kapál tam; a h á t a m nvilallik. 

Körü l röpdös t ek a denevé rek 
Amíg m e n t e m , hogy a ludni té r jek; 

S azt g o n d o l t a m , a m í g s z e n d e r e d t e m : 
Nincs is á lom m á r e lé rhe te t len . 

József Attila-életrajzom véget ért a Csillagban, de az utolsó fejezetet igen fárad-
tan, igen rossz körülmények között írtam, nem voltam vele megelégedve. József 
Attila utolsó napjairól csak annyit tudtam, amit József Jolán könyve mesélt. A kö-
zeli napokban megírtam végre, ezzel a címmel: Attila elmegy hazulról, a költő utol-
só napját. [Lásd a függelékben.] Hogy helyrehozzam a kissé hanyagul írt utolsó 
lapokat, írtam a Csillag következő számába egy újabb fejezetet, ezzel a címmel: 
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Utószó József Attila élettörténetéhez. Ebben a közleményben két dolog fontos. Az el-
ső két szakasz és az utolsó. Ezeket idemellékelem.26 [...] 

Az utolsó passzusban felvázolom, mi az új József Attila költeményeiben: „Mi a 
leglényegesebb fejlődés a polgári verssel összehasonlítva? A polgári vers mene-
külni segít a való viszonyok közül, élet helyett szépséget ad. A líra mint a tudat 
és gondolat ellentéte jelentkezik. A polgári vers egyetlen érzést vagy hangulatot 
fejez ki és mélyít el, áll az időben, elzsongít. A polgári költő így szól közönségé-
hez: dőlj hátra a széken, hunyd be szemed, mert verset hallasz. József Attila így 
mondhatná: hajolj közelebb, jól nyisd ki a szemed, élesen figyelj, gondolkozz, mert 
verset hallasz. Érzéssel, öt érzékével és a tudat elmélyülő elemző munkájával fordul 
a valóság felé. Felfedezi a dolgok végső összefüggését, az ember helyét olyan éle-
sen, ahogy ma már csak a munkásosztály gyermeke, a jelen harcainak és a jövő 
győzelmének embere láthatja. Nála a vers nagy felfedezóút, amely többé nem 
menekülés a szépség hűvös árkádiájába, hanem lépésről lépésre - szakaszról sza-
kaszra - a mindennapi élet valóságához visz érzésben és gondolatban egyaránt 
közelebb. Leszoktat arról, hogy a lírára csak érzelmekkel rezonáljunk. Leszoktat 
arról, hogy csak borongós sejtéseket, ösztönös megérzéseket várjunk a verstől. De 
túl ezen, a tudatot érzékletesen meggyőző - mondhatnánk tudományos, sőt poli-
tikai valóságot idéz föl. Meggyőzővé úgy válik ez a valóság, ahogy az Eszmélet vers-
szakain keresztül az álomból a tudatosodás folyamatát követve, lépésről-lépésre 
emelkedik saját maga és emeli magával az olvasót. Akinek csak kényelmetlen a 
vas világrendje, a polgári elnyomás, az legfeljebb elfordul a polgári vers varázs-
lata felé. Akit azonban sújt ez az elnyomás, mint a munkásságot, az világos szem-
mel méri fel az adott világot és a szabadulás útját."27 

A Csillag e száma közli még József Attila két kiadatlan novelláját, Pipacs egy újabb 
versét, Nagy Lajos önéletrajzát, Fodor József, Nemes Nagy Ágnes és Hajnal Anna 
verseit, Füsi József riportját, Veres Péter cikkét egy amerikai íróról és Benedek 
Marcell kritikáját Balázs Béla könyvéről, az Álmodó ifjúságról. 

A tizennegyedik számban jelent meg kritikám Déry TiborJókedv és buzgalom című 
novelláskötetéről. Erre a kritikára különösen felkészültem, már csak azért is, bog)' 
Dérynék ezt a valóban remek könyvét hozzá méltó hangon és módon tárgyaljam. 
Kénytelen vagyok végigmenni az egész tanulmányon, de persze csak a cikk ki-
emelkedő, általános szempontjaival foglalkozom. A cikk azzal a megállapítással 
kezdődik, hog)' azok a novellák, amelyekkel foglalkozni fogok, más természetűek, 
mint amilyeneket fiatal íróink írnak, amelyekről nem hallgatom el, hogy nem 

2 6 I.ásd Utószó József Attila élettörténetéhez. Csillag 1948. december, 13. szám. 1-4. 
27 Zavarba ejtő és nehezen megmagyarázható, bog)' a hosszú bekezdésnyi szöveget N é m e t h Andor ab-

ban a tudatban idézi, bog) az tőle származik. Valójában az Utószónak e részlete idézet I lorváth Márton 
1945-ös József Attila költészete című előadásából. (Horváth Márton: József Attila költészete. In József Attila. 
Lukács György és Horváth Márton előadásai. Szikra, Bp.. 1946. 61-62.) 
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sokra tartom azokat, sőt minden szempontból, tehát politikailag is ártalmasnak 
tartom őket. S mindjárt meg is mondom, miért.28 [...] 

E bevezetés után sorra veszem a kötet legjelentékenyebb történeteit. Az elsővel 
kezdem, amelynek ez a címe: A lepkék. A novella tárgya nagyon egyszerű, körül-
belül ennyi: Két csavargó bandukol az országúton, az egyik Lajos, parkettás, a má-
sik Marci, paraszt. Ájuldoznak az éhségtől. Aznap még egyikük sem evett. Kínjuk-
ban már füvet rágcsálnak. Estefelé Marci eltűnik, és egy darab péppé ázott kenyérrel 
jön vissza. Megmártottam a Zagyvában, mondja csendesen. A parkettás mohón 
beleharap. „Honnét van?", kérdi csámcsogva. „Már egy hete őrzöm a zsebem-
ben", mondja Marci. Majd egy parasztház elé érnek. „Ide én bemegyek", mondja 
a paraszt. Mondjuk meg mindjárt, hogy a parasztházban Marci nénje lakik, egy 
fejkendős, kövér parasztasszony. Az asszony nem ismeri meg a két utast. Nem akar-
ja beengedni őket. A paraszt erre dühösen vág egyet az asszony fejére. Az meg-
tántorodik és lebukik az asztal alá. A parkettás megijed. „Én elmegyek innét", mond-
ja. „Maradhass", mondja a másik. Aztán kimegy a konyhába, kenyeret és szalonnát 
hoz, hasára borítja az asszonyt és kezében a kenyérrel és szalonnával a hátára ül. 
A parkettás azonban ettől dühbejön. Egész erejével pofon üti a parasztot. „Marha", 
mondja lihegve. Ennyi az egész. És mi az értelme? Van jelképereje? [...] 

A kötet második darabjának - Békés szőlőhegy 1938-ban - szerkezete igen különös. 
Két történet folyik egyszerre, mint a színpadon. Az elsőben egy nyári vendéglő-
ben urak ülnek. Összevissza beszélnek érdektelen, apró ügyekről, viccelnek, piszkál-
ják egymást, de módjával. A háttérben egy legény beszélget a kocsmáros lányával. 
A legény féltékenykedik, veszekednek egymással. Egyszerre csak kirántja a revol-
verét és rálő a lányra. Ennyi az egész. [...] 

A következő történet egy szegény öregasszonyról szól, aki a temetési lovak is-
tállója közelében lakik. [...] 

Utolsónak Déry Tibor Jézuska-legendáját kommentáltam. (A történet, úgy em-
lékszem, a Szabad Nép karácsonyi számában jelent meg.) A legenda tiszta poézis; 
kedves, szeretetreméltó, hangulatos. A Jézuska a jászolban fekszik. [...] szavát latra 
vetve írtam.29 Ez volt az első és utolsó irodalompolitikai manifesztumom. Gondo-
san áttanulmányoztam Déry Tibornak Lukács Györggyel folytatott levélváltását a 
kincstári optimizmusról és leszűrtem a levélváltás tanulságait. A tanulmány a fel-
burjánzó üres frázisok köré kanyarított novella-termelés ellen irányult, amelynek 
propagandaértékét a semminél is kevesebbnek tartom. Úgy találtam, hogy ez a cik-
kem nagy visszhangot vert fel. Erre vall egyebek között, hogy pár héttel később Major 
Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója előadást tartott a Zeneakadémián a Lukács 
által megbélyegzett kincstári optimizmusról, s mivel ezekben a hetekben minden-
ki ezt a slogant emlegette, Major Tamás az én Csillag-beli közleményemre utalt 
azzal, hogy én hivatalosan (szegény!) fejtettem ki a kérdésről a Csillag álláspontját. 

28 Lásd Szövegértelmezés. Déry Tibor: Jókedv és buzgalom. Csillag 1949. január, 14. szám, 47-53. - Az em-
lékiratnak itt csak azokat a részleteit közöl jük, amelyek szövegszerűen je len tősen eltérnek a Szöveg-
értelmezéstői. 

2 9 Az oldal ezzel a csonka mondat tal kezdődik . A gépirat 27. oldala hiányzik. 
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Kalamitások Horváth Mártonnal 

Horváth Mártonnal eddig nem volt konfliktusom. Én kerültem őt, elsősorban azért, 
mert fizikai ellenszenvem volt iránta, mert ellenszenves volt nekem. Néha meg-
pillantottam a Szabad Nép folyosóin, többnyire ingujjban járt , izzadt és minden pil-
lanatban felhúzta a nadrágját a hasán. Nem szerettem őt, mert hájas volt, nagy-
képű és tökéletesen humortalan. Ha láttam, elfordítottam a fejemet. Tudtam, hogy 
Méray minden hónap végén bemutatja neki a Csillagot, de eddig nem volt rám 
panasza. Nem is lehetett. A lapot a kommunista párt indította meg. A pártnak az 
volt a célja, hogy lehengereljük a többi szépirodalmi lapot, a Magyarok at, a Kortársat 
és a Választ, hogy nívósabb és jobb legyen, mint azok. A lapba természetesen 
majdnem kizárólag kommunisták írtak, én pedig arra törekedtem, hogy ezek a 
fiatal írók egyre jobb és nívósabb dolgokat írjanak. Megállapodtam Mérayval ab-
ban, hogy csak magyar írókat publikálunk, fordítást a Csillag nem közöl. Méray 
beleegyezett. Persze az orosz irodalommal mégis csak kellett volna foglalkoznunk. 
1949 elején már több fontos szovjet könyv és regény jelent meg, elsősorban Gor-
kij főműve, a Klim Samgin élete, egy Panfjorov-regény, Sayers-Kan A nagy összeesküvés 
című műve, Sztálin könyve Leninről és egy második Sztálin-könyv: Marxizmus és 
nemzeti kérdés. Ezek közül Gorkij könyvéről csakugyan kellett volna írni a Csillag-
ban, már csak ezért is, mert nálunk főleg az Anyát olvasták, Gorkijnak egy nagyon 
régi regényét. A többi szovjet könyvről, különösen pedig a politikaiakról, az volt 
a véleményem, hogy az azokkal való foglalkozás nem a mi feladatunk.30 Keszi 
ugyan elfogott egyszer és felajánlotta, hogy ő szívesen írna a Csillagba egy nagy 
tanulmányt Zsdanovról és a szocialista realizmusról, de én azt mondtam neki, 
hogy mi elsősorban magyar írókkal és magyar irodalmi kérdésekkel kívánunk 
foglalkozni, és ha van valami különös mondanivalója Zsdanovról, írja meg azt a 
Szabad Népbe, oda inkább való. Szóval ragaszkodtam eredeti megállapodásunk-
hoz: a Csillag feladata fenntartani a magyar irodalom folytonosságát és szellemi 
színvonalát. A Benedek Marcellel folytatott második megbeszélés után megizen-
tem Mérayval Horváth Mártonnak, hogy szeretném levetetni a Csillag címlapjá-
ról a szerkesztőbizottság névsorát. Ez, mondottam, félrevezető. Méray azzal jött 
vissza, ahogy a párt ragaszkodik ahhoz, hogy a szerkesztőbizottság névsora ma-
radjon meg a Csillag borítéklapján. 

3 0 Ennek az álláspontnak e l len tmondani látszik az a korrektúra, amely a Németh Andor-hagyatékban 
marad t fönn, s amely a Szovjet regény - nyugati regény címet viseli. Szerzője azon sajnálkozik, hog) 
korábban túlságosan lekötötte figyelmét a nyugati, polgári regény, és így csak a közelmúltban is-
merte föl a szovjet regény értékeit . Három év Pesten című, Déry Tiborhoz írott, emlékirat-szerű val-
lomásában azonban (megjelenés előtt Déry Tibor levelezéskötetében) Németh felfedi, hogy ez az 
írása taktikai kísérlet volt Horvá th Márton (és a kulturális vezetés) f igyelmének elaltatására: „Nekem 
is volt eg)' pillanatom, amikor be akartam bizonyítani, hogy a görögöknek csak egv Iliászuk volt, 
d e az oroszoknak minden regényük felér eg)' Iliásszal. Mert ők olyanok. Ezt meg is ír tam és már el 
akartam jut tatni Horváth Mártonnak, hog)' kitöröljem vele a szemét, d e szerencsére Király nem adta 
oda neki. Ez talán némiképp mégis túlzás, mondo t t a óvatosan." Az írás tehát nem jelent meg. 
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Ezekben a hetekben történhetett, hogy Lukács György, akivel sűrűn találkoz-
tam premiereken, és rendszerint együtt beszélgettük át a szüneteket, félrevont és 
azt mondta nekem, hogy most már talán ideje volna, ha belépnék a pártba. Én 
erre azt mondtam Lukácsnak, hogy én nem lépek be. Lukács azt mondta: ahogy 
gondolod. Körülbelül egy félévvel később, egy csütörtöki szerkesztőségi napon a 
Csillag titkárnője, Berendné azzal fogadott, hogy a pártközpontból telefonáltak 
neki, hogy holnap délelőtt felülvizsgálat lesz, és kér, hogy e célból menjek fel Kállai 
Gyulához. Én azonban, folytatta Berendné, tüstént telefonálok, bogy a főszerkesz-
tő úr nem párttag. És már fel is vette a kagylót. A feleségem sápadt volt és rémül-
dözött, hogy ebből mi lesz. Este a Nemzeti Színházba mentünk, ha jól emlékszem, 
Shakespeare mesejátékát, az Ahogy tetszik-et játszották. Én nagyon élveztem az elő-
adást, a feleségem azonban alig hallott belőle valamit, egész este rémképeket látott. 
Reggel aztán addig unszolt, amíg telefonáltam Kállainak. A telefonhívásra egy 
hölgy jelentkezett, aki azt mondta, hogy a pártközpont nagyon jól tudja, hogy én 
nem vagyok párttag, tehát nem kell jelentkeznem semmiféle felülvizsgálatra. 

Persze történtek egyéb dolgok is. A párt összecsődítette a kommunista írókat. 
És erre a gyűlésre engem is meghívott. A gyűlés elég izgalmas volt. Mikor belép-
tem, éppen Balázs Béla méltatlankodott hangosan valakinek. Az volt a sérelme, hogy 
a Filmgyárban nem őt nevezték ki művészeti vezetőnek. Ezen én nem csodálkoz-
tam, mert tudtam, hogy Balázs Béla már megbukott, mégpedig a Kodály Cinka 
Pannájával, melynek б írta a szövegét. Ez a kurucosan hazafias librettó - tudjuk, 
bog)' Balázs mindig tüzes hazafi volt - szembeállította a Rákóczi-felkelés arisztok-
rata vezéreit (Bercsényit s másokat) a plebejusokkal. A pórokat dicsérte és gú-
nyolta a finnyás grófokat. 

A gyűlés főszónoka Horváth Márton volt. Felállt a pódiumra, köldökéig fel-
húzta a nadrágját és szónokolt. Én eleinte nem nagyon figyeltem a szavaira, mert 
Földessy Gyula mellé kerültem, akivel ott ismerkedtem meg, és nyomban bele-
mentünk az Ady-problémákba. Egyszerre azonban fel kellett figyelnem, mert Hor-
váth Márton valami olyasmit mondott, hogy eddig defenzívában voltunk a nyuga-
ti kapitalizmust illetőleg, most azonban itt az ideje, hogy átmenjünk az offenzívába. 
Sajnos ezt is szónoki frázisnak vettem, ami súlyos hiba volt tőlem. 

Ezután egy különös incidens következett. Megnyílt a Petőfi-házban az új József 
Attila Múzeum. József Jolán és Szántó Judit külön is felkerestek, hogy az ünne-
pélyes megnyitáson okvetlenül vegyek részt. Én elég rossz állapotban voltam ezek-
ben a hetekben, de elmentem a megnyitóünnepélyre. A megnyitóbeszédet Horváth 
Márton tartotta. Előbb felvázolta József Attila életét és pályáját, azután egy hirtelen 
fordulattal rólam kezdett beszélni. Elmondta, hog)' milyen intim barátja voltam 
József Attilának, de azzal vádolt, hogy nagy intimitásunk ellenére egy egész világ 
választott el bennünket egymástól. О ugyanis optimista volt, én pedig sötéten látó, 
komor pesszimista. 

Én ezt a rám való hivatkozást ízléstelennek, politikailag pedig inopportunusnak 
tartottam. ízléstelennek azért, mert ott álltam a közelében, a falhoz dőlve és nem 
értettem, hogy miért szükséges ezen az ünnepélyen okvetlenül foglalkozni velem. 
Politikailag hibásnak pedig azért, mert elvégre mégis csak a Csillag főszerkesztő-
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je voltam, és erre tekintettel kellett volna lennie. A legfurcsább azonban az volt, 
hogy mikor az ünnepély véget ért, Horváth Márton, aki, mint már mondottam, 
nem szeretett köszönni senkinek, ezúttal hozzám lépett és melegen kezet szorított 
velem. Viselkedését nem értettem. Megvallom, csak egyetlen magyarázatot tudok 
rá: azt, amit később sokszor szoktam mondogatni, valahányszor Horváth Márton 
„belém döfött": Horváth Márton nyilvánvalóan túlbecsül engemet. Ma persze 
hozzátenném, hogy talán neki volt igaza, engem nem lehet eléggé megbecsülni. 

Ezek után történt, hogy január 30-án vagy 31-én, amikor bementem a Honvéd 
utcai Szikra Nyomdába, Méray Tibor, aki már ott volt, azzal fogadott, hogy a szer-
kesztőség több tagja nem ért egyet a Déry könyvéről írt tanulmányommal, és ezért 
arra kér, hogy csillag alatt ezt a megjegyzést tehesse az oldal alá: „Ezzel a cikkel 
a szerkesztőbizottság egyes tagjai nem értenek egyet."31 

„Kik nem értenek egyet velem?" - kérdeztem. 
Méray zavarba jött. „Azt nem mondhatom meg neked", mondotta. „Indiszk-

réció volna."- Én nem firtattam a dolgot tovább. Csak amikor hazamentem, gon-
dolkoztam el, ki az ördög lehet az, aki nem ért egyet velem a szerkesztőbizottság 
tagjai közül? Benedek Marcell? Az lehetetlenség. Kassák Lajos? Az se lehet. Sza-
bó Pál? - lehet. Nem érdekel. Aztán rájöttem, hogy csak Nagy Lajosról lehet szó, 
aki hiú ember és nem szereti Déryt, és nyilván azért nem ért egyet velem, mert 
az ő rovására becsültem túl Déryt. Felvettem a kagylót és felhívtam Nagy Lajost. 
Nagy Lajos erre azt mondta, hogy őneki fogalma sincs, hogy én mit írtam Déryről, 
ennek folytán nem tiltakozhatott senkinél ellenem. Nem értettem az ügyet. 

Ezekben a napokban választották meg Szakasits Árpádot a magyar népköztár-
saság elnökévé, s ő beköltözött a volt Nemzeti Lovarda épületébe.32 Ott volt a hi-
vatala. Néhány héttel később meghívták egy ankétra a magyar írókat. Én egy órával 
később érkeztem, mint a többiek. Az elnök fényes uzsonnát adott a vendégeinek, 
s amikor én megérkeztem, ezen már túl voltak, és Szakasits éppen valami szpí-
cset [!] tartott nekik. Mikor azonban megpillantott, félbeszakította a beszédét és 
odaintett eg)' lakájt, aki aztán nekem is felszolgálta az uzsonnámat. Utána átmen-
tünk a szomszédos termekbe, és megkezdődött az értekezlet. Erre még visszaté-
rek. Utána megint társalgás következett, s akkor végre összeakadtam Horváth 
Mártonnal. Közöltem vele, hogy megbántam, hogy megengedtem Méraynak, 
hogy odabiggyessze a cikkem alá azt a bizonyos megjegyzést, hogy a szerkesztő-
bizottság egyes tagjai nem értenek egyet velem, főképpen azért, mondottam, mert 
ez a megjegyzés kissé túl lakonikus és ezerféleképpen lehet érteni. Az olvasók, 
akik ezt a megjegyzést olvassák, nyilván szeretnék tudni, mi az, amiben a szer-
kesztőbizottság egyes tagjai nem értenek egyet velem. Vártam, hogy az illetők ki 
fogják fejteni szóban vagy írásban a kifogásaikat, eddig azonban senki sem jelent-

:!1 A Jókedv és buzgalom kötetről szóló tanulmány a Szövegértelmezés főcíméhez fűzött lapalji jegyzet. 
Csillag 1949. január, 14. szám, 47. 

3 2 SZAKASITS Árpádot 1 9 4 8 . augusztus 3-án választották m e g köztársasági e lnökké. 
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kezett. Horváth eddig hallgatott, majd azt mondta: Én vagyok az, aki nem értek 
egyet veled. 

„Helyes", mondottam. „Én tudomásul veszem, noha nem vagy a szerkesztő-
bizottság tagja. Azt azonban nem értem, hogy ha nem értettél valamiben egyet 
velem, miért nem közölted velem ezt? Megbeszéltük volna a kérdést, és ha meg-
győztél volna, nyilván n e m teszem bele a közleményt a lapba sem. Ez minden-
esetre helyesebb lett volna, mert az a kis lakonikus megjegyzés csak konfúziót okoz. 
Arról nem is szólok, hogy mennyire árt a tekintélyemnek." „Pedig a tekintélye-
det nem akartam megbántani. Az volt a véleményem, hogy a cikkednek meg kel-
lett jelennie, akár egyetértek vele, akár nem." Azzal másról beszéltünk. 

Engem ez a kis párbeszéd nagyon felizgatott. Otthagytam Horváthot és más-
felé tartottam, és egyszer csak Szakasitsba ütköztem. 

„Hogy vagy?" - kérdezte. - „Miért olyan ingerült az arckifejezésed? Valami baj 
van?" - „Majd elmondom", mondtam neki, de aztán nem mondtam, mert egy-
szerre többen is körülfogták. Szóval ingerült voltam és haragos, ami mindig hiba. 
Hiba azért, mert aki haragszik, annak nem lesz a végén igaza. De ezt csak sokkal 
később, évek múlva láttam be. 

Pedig már ezen az értekezleten is volt egy pár dolog, ami szeget üthetett vol-
na a fejembe. Az egyik Lukács felszólalása volt. Lukács kitűnően beszélt, de kissé 
túl óvatosan. Többször hangoztatta, hogy a kommunizmus előcsarnokában vagyunk. 
Ezt én a jelen pillanatban már kissé anakronisztikusnak éreztem. Még mindig az 
előcsarnokban? - gondoltam. Mikor megyünk beljebb? A következő felszólaló Illyés 
Gyula volt. (Szakasits mindenkit összehívott, nemcsak Illyést, akit természetesen 
mindenképpen meg kellett hívnia, de még Németh Lászlót is.) Illyés azt fejte-
gette, hogy a pillanatnyi helyzet nem nagyon kedvez az irodalomnak. Az ember 
nem tud szép dolgokat írni, ha billeg az íróasztala. Illyésnek ez a kijelentése meg-
lehetős vihart támasztott. A fiatalok tiltakoztak Illyés állítása ellen. - „Nem billeg 
itt semmi, legfeljebb az ön asztala", mondta valaki. Ezek után két újabb felszóla-
ló következett, két fiatal költő, Kuczka Péter és Devecseri Gábor. Lényegében 
mindegyik ugyanazt mondotta, azt, hogy elég volt az esztetizálásból, az íróknak 
és költőknek az a hivatásuk most, hogy harcoljanak. Nekem az volt a benyomá-
som, hogy a párt megbízásából szólaltak fel. Horváth Márton és Révai József tün-
tetően tapsoltak nekik. 

A Szovjetunió új kultúráját nem ismertem eléggé. Nem olvasok oroszul és a 
pár szovjet regény, amiket olvastam, nem nagyon nyerte meg a tetszésemet. Lát-
tam egy pár szovjet filmet, köztük néhány jót is és sok rosszat. Láttam egy szovjet 
operettet, a Szibériai rapszódiát, amely nagyon hasonlított a régi osztrák operettek-
hez, librettójában és zenéjében. Láttam egy valódi szovjet operettet amelynek Nagy 
Péter volt a hőse, s amelynek eg)' része Franciaországban játszódott. Ez eléggé 
szórakoztatott, de persze az se volt valami műremek. Végül elvittek egyszer a Film-
gyárba, ahol leforgattak egy filmet Magyarországról, amelyet részben orosz, rész-
ben magyar rendező csinált. Ezután valaki egy beszédet tartott és arra szólította 
fel az írókat, hogy hódoljanak műveikben Sztálinnak. Én kissé furcsállottam ezt 
a felszólítást, azonban úgy látszik, sikere volt, mert egymásután állottak fel az írók 



356 Németh Andor 

és megfogadták, hogy sürgősen eleget tesznek ennek a felszólításnak. Ez volt az 
első megfogadás, amit hallottam. 

Közben a párt tényleg megkezdte az offenzívát a nyugati világ ellen. Az állam-
hatalom a párt felszólítására elfogatta és a törvényszék elé állította Mindszenty 
bíborost. Ez volt a fordulat évének első nagy akciója. De most már sorjában kö-
vetkezett a többi is. 

Én ezalatt nyugodtan folytattam tovább a munkámat, sőt buzgóbban, mint va-
laha. A 15-ös februári számot úgyszólván egymagam állítottam össze, a saját ízlésem 
szerint. A szám első publikációja Déry Tibor Felszabadulás című novellája volt, a Csillag 
utolsó oldalain pedig leközölte Déry hősének, Hajduska Ferencnek élettörténe-
tét, azzal a célzattal, hogy megmutassuk a különbséget riport és művészi alkotás 
között. A szám többi közleményét is magam szedtem össze. Volt benne két szép 
vers Vas Istvántól, Kuczka Pétertől (akivel ebben az időben sokat voltam együtt, 
és akit tehetséges költőnek tartottam), Lakatos Istvántól, novella Sőtér Istvántól 
- aki megfogadta intelmemet és sűrűn küldött a Csillagnak kéziratokat, benne 
volt Szegedi Boris Menekülj című novellája (kitűnő novella) és végül Ady Endre 
Párisban című tanulmányom. 

Keszi bemutatja a fiatal szocialista-realista költőket 

A következő szám egy kompromisszumos számmá változott. Utasítást kaptunk a 
párttól, hogy ünnepeljük meg részben a magyar tanácsköztársaság harmincadik 
évfordulóját, részben a Szovjet Kultúra Hónapját. A tanácsköztársaság évforduló-
jára való tekintettel, amelyet ebben az évben ünnepelt meg a párt először, mert 
eddig a rövid életű magyar tanácsköztársaságról Kun Béláékra való tekintettel 
nemigen beszéltünk, a Csillag első oldalán leközöltük a magyarországi szocialista 
párt és a forradalmi kormányzótanács Mindenkihez címzett kiáltványát, azután né-
hány magyar írónak 1919-ben írt dolgaiból közöltünk egyet-mást. Ezeket a dol-
gokat magam kerestem ki a Nemzeti Múzeum könyvtárában. Voltak közöttük ér-
dekes kuriózumok; Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Karinthy 
Frigyes és Márai Sándor írásai. A Szo\jet Kultúra Hónapját Grtutay Gyula és 
Kuczka Péter méltatta. Irodalmi szempontból nagy vihart váltott ki Keszi tanul-
mánya az új magyar líráról. Ebben Keszi a magyar Zsdanov igényével lépett fel, 
hogy kiemelje az elposványosodásból a költészetet és jobb mederbe terelje azt. Ez 
azonban még csak introdukció volt, mert Keszi bejelentette nekem, bogy a követ-
kező számba már egész tanulmányt ír az új költőkről, és én megvallom, őszinte 
kíváncsisággal vártam a dolgozatát. A tanulmány Tovább egy lépéssel címen meg is 
jelent a Csillag következő számában. Én olyan ellenállhatatlanul komikusnak ta-
láltam az egészet, hogy úgy éreztem, kár ettől a mulatságtól a publikumot meg-
fosztani. A tanulmány egy óriási fejtegetéssel kezdődött, amelyben Keszi minde-
nekelőtt megmagyarázza, hogy mi a szocialista realizmus.33 [...] 

3 3 KESZI Imre: Tovább egy lépéssel. Csillag 1949. április, 17. szám, 55-59. 
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Ezután Keszi megkeresi, kik azok a fiatal írók, akik a munkásság és a paraszt-
ság soraiból származnak, akik hajlandók egy írói munkaközösség formáján belül 
az ösztönös osztályköltészetből forradalmi szocialista költővé emelkedni. 

Vannak-e ilyenek? - kérdi Keszi. Hogyne volnának. Itt van mindenekelőtt Aczél 
Tamás, aki ugyan nem munkás vagy paraszti sorból került ki, hanem igen jómódú, 
azt kellene mondanom, behóved polgári családban született, aztán itt van Benjámin 
László és még Kuczka Péter, akiről Keszi még egyszer kijelenti, hog)' munkás szár-
mazású költő, miután az előbbiek nem voltak azok, de érettségizett munkásköltő. 
Azt hiszem, mázoló volt néhány hétig. Aztán itt van Kormos István, a népi kollé-
gista költők legjelesebbje, itt van Vészi Endre, Juhász Ferenc, F. Nagy László, István 
Marianne, akiknek forradalmi hivatottságához szó sem fér, akikkel tehát Keszi 
nem is foglalkozik. О csak azokról számol be, akik még csak keresik a szocialista 
realizmushoz vezető utat. Ezek között a legérdekesebb, Keszi szerint, Darázs Endre. 
Persze, mondja, költészetére erősen hatott Weöres Sándor mágikus vonzása, a bomló 
és szétterülő látomások, a puszta nyelvi formába hanyatló, egyre ködösebb lírai 
tartalmak kísértése. De azért - folytatja Keszi - Darázs nem idegenkedik attól 
sem, hogy belső világát sokszor egészséges és vaskos pszichologizmussal tárja fel. 
Egyelőre még az élet és halál, szerelem és magányosság reális problémáival küsz-
ködik (sajnos!), de legelvontabb, legmitologikusabb látomásai mögött is ott van a 
közvetlen, szubjektív átélés aranyfedezete. (Keszi tud írni, igaz? Az aranyfedezet 
igazán aranyat ér.) No de, lássuk most, mi lesz Darázs Endrével? Keszi szerint ha-
lad. Megvan benne az erő a felemelkedésre. Lám, máris milyen érdekes szocialis-
ta realista verseket ír, tele az egészség ösztönös, derűs szemléletével. „Minden telt 
kosarat áldj meg, Uram; a krumplit, a hagymát, simogasd meg a káposzta fejét; 
szép a kosár, ha sok jóval már tele van, ó mennyire még szebb, ha karcsú csípőre 
szorul és furcsa füle gömbölyű karra fűződik..." 

Ez a szemlélet még inkább csak elcsodálkozik a külvilágon, mint azt valóban 
megközelíti - állapítja meg Keszi - , de a szándék a külvilág valódi megértésére, 
az ideológiai tudomásulvétel szándéka Darázs Endrénél már ebben az. időben 
megmutatkozik... Nagy, elmélyült versei azonban valószínűleg még csak ezután fog-
nak megszületni. De már most megvan az a készsége, hogy a valóság egy szűk met-
szetében színes, meggyőző és teljes képet nyújtson. írjuk hát ide azt a szűk 
metszetet: 

...s o r szágokra és évekre lát tak, 
lángot lá t tak m é g maguk előt t , 
lángokon túl a t á jak kinyíltak 
s m e g m u t a t t á k a messzi jövő t ; 

rohamsisak, e g y e n r u h a nélkül 
a cserepest és a lakatost, 
dögszag j ö t t be , d e valahogy a n n a k 
fél percre m á r műhelyszaga volt . 



3 5 8 Németh Andor 

Sajnos, Darázs Endre nem váltotta be azokat a nagy reményeket, amelyeket Keszi jó-
solt neki. Nem lett az a keménykötésű, egy tömbből faragott költővé, amivé Keszi 
fölkente, legalábbis nem látjuk a nevét sem a Csillagban, sem az Új Hangban, sem 
sehol. Lehetséges, hogy mégiscsak visszatért a magába zárkózásba, amelyből Keszi 
ki akarta emelni őt, és megint úgy ír, mint annak előtte, szubjektíven és bánatosan: 

Ja jga t sz . D e a n a p [?], e g y e r t y a 

ö n m a g á t l a s s a n kiol t ja . 

E l a l s z o m . M á r n e m h i á n y z o l 

t o r n y o s u l ó é j s z a k á m b ó l . 

Darázs Endre nem vált be, de Somlyó György, Keszi második favoritja, sajnos be-
vált. Keszi egy egész kis káderjelentést ad le róla, miközben bevezeti. „Ez a költő-
családból származott, a költői környezet, a költő-ezoterikus társaság, a világtól el-
forduló, öncélú és játékos ifjak közösségében élő, a költészet céhszerű magatartását 
ápoló baráti kör sokban tanulságos, de még több tekintetben hátrányos hagyo-
mányát csak nehezen maga mögött hagyó fiatal költő útját rendkívül tudatosan 
járta meg és nyomait sűrűn jelezte prózai, kritikai és önvallomásszerű dokumen-
tumokkal. [...] 

Keszi harmadik favoritja, akit az isten is arra teremtett, hogy szocialista-reális-
ta verseket írjon, Nemes Nagy Ágnes. Persze ő sem így kezdte, hisz az ember nem 
lehet csak úgy, máról holnapra szocialista-realista. О egészen máshogy kezdte. 
- absztraktan vagy legalábbis szimbolikusan - mondja Keszi. Adjunk ebből a szim-
bolizmusból egy kis ízelítőt: „...zavartan állok, nézelődöm: a női tájban mit tegyek? 
A Balti-tenger mossa lábát s haját a tyrrheni habok, de mégis sima köldökénél 
egy másik tájra gondolok, hol teknősbékákat nevelnek, hol minden magasabbra 
nő...", és tegyük hozzá: hol pápuák porolnak poros fát, ahogy Karinthy írja egy 
így írtok ri-versében.34 De ne féljünk, mert majd Keszi kijózanítja. Tud ő máshogy is 
írni: „A hiú vágy s rothadt derű között nincs más mód?" - kérdi riadtan Technika 
Társadalom című versében. „Tán rögeszmék játszanak bújócskát, vagy arculverősdit?" 
(A költemény sokkal reálisabb lett volna szerintem, ha arculverősdi helyett azt írja: 
seggreverősdit.) De a költő így folytatja: „figyelj hát figyelünk mi is." „Az. öntudat 
két inge villan, kapd a csücskét." Erről igazán nem tudom, micsoda, vagy szürrea-
lizmus, vagy disznóság, de semmi esetre sem szocialista realizmus.) No de ne legyünk 
kicsinyesek, mert Keszi kerekül kimondja, hogy Nemes Nagy Ágnes a marxizmus-
leninizmus ideológiájának sarkalatos kérdését járja körül (azóta is azt jár ja körül) 
a megismerés vágyának szenvedélyességével - népről, igazságról, technikáról, 
társadalomról, öntudatról versel - de csak a részleteket sikerül birtokba vennie 
(részletüzletre dolgozik) anélkül, hogy a végső összefüggéseket megragadná. 

14 Az idézet K A R I N T H Y Frigyes így írtok ti gyűj teményének Babits Mihály, n klaszszikas c ímű fejezetében 
közölt Futurum exacturn című paródiából való, helyesen: „s tán pápuákok pengetnek poros fát". (I. 
kötet, Szépirodalmi, Bp., 1979. 21.) 
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Van még egy harmadik favoritja is, Szabó Magda. Vele különösen sok baja van 
Keszinek, mert ez a szerencsétlen költőhölgy „az ember plátói eszméjéhez akar fel-
emelkedni", ami nyilvánvalóan oktalanság, mondhatnám, ntesügeség. О ugy anis 
„a metafizika merevségével állítja szembe a világ derengő tárgyait és a képeket 
felhabzsoló értelmet, nem látja eléggé tisztán és világosan azt a kapcsolatot, mellyel 
a valóság, a lét ezt a róla való ismeretet maga hozza létre - de a költemény minden-
esetre eljut odáig, hogy felismeri az értelem legfőbb feladatát: önmagát a világ 
valóságával teleszívni". [...] 

Kesziben valóban van valami a zsidó prófétából, de úgy van vele, mint a bócher, 
aki azt állítja, hogy Krakkó lángokban ég. Mikor aztán az emberek megtudják, 
hogy Krakkóban nem is volt tűzvész, akkor a hívő zsidók azt mondják, nem az a 
lényeges, hogy volt-e, vagy nem volt, hanem hogy odáig látott. Persze jobb, hogy-
ha a próféta eltalálja, hogy mi történt Krakkóban. l)e ne ítéljük meg túlságosan 
szigorúan Keszit. Igaz, hogy a négy favoritból három lemaradt, de viszont az egy 
Somlyó az egész társasággal felér. 

A Csillag 18. száma két fontos közleményt tartalmaz. Az egyik Horváth Márton-
nak a Szabad Nép 1949. március 17-i számában megjelent deklarációja, az Író-diplo-
maták, amelyet a Csillag is lenyomtatott, a másik a munkáról szóló közleményem. 
Mind a két cikknek történeti jelentősége van, mert kijelölték a magyar irodalom 
feladatait. 

író-diplomaták35 

Horváth Márton deklarációjának lényege a következő: minthogy a magángazdál-
kodásról áttértünk a kollektív termelésre, minthogy elhatározzuk, hogy megszün-
tetjük a magánszektort, természetesen az irodalomban is meg kell szüntetni a 
magántermelést. Fel kell számolnunk azt a helyzetet, hog)' az írók továbbra is ar-
ról írjjanak], amiről akarnak és úgy, ahogy akarnak; ezentúl azt kell írniok, amit 
rájuk parancsolnak. Ezt természetesen nem mondja ki az ötéves terv, de termé-
szetszerűleg ez következik belőle, mint annak korrelátuma. 

Gazdasági tekintetben a Kelet elmaradt a Nyugat mögött. Itt az ideje, hogy 
utolérjük, sőt túlszárnyaljuk a Nyugat fölényét, ez a feladat. 

Mármost tudnunk kell, hog)' Nyugaton az iparosodás a tőkések kezében nyug-
szik. Minthogy ők rendelkeztek és rendelkeznek mindmáig a nagyüzemhez szük-
séges gépekkel, ők irányítják és szabályozzák a termelést. Céljuk nem az, hog)1 az 
emberiséget boldogabbá tegyék, céljuk a profit. Az ipari nagyüzemek - a gyárak 
- tömegcikkeket gyártanak. A gépek százezrével ontják a gyártmányokat. Gyárt-
mányaik természetesen tipizáltak, egyik pontosan olyan, mint a másik, a tömeg-

35 HORVÁTH Márton: Iró-diplomaták. Csillag 1949. május, 18. szám, 44-46. - Az írás eredeti megjele-
nési helye a Szabad Nép 1949. április 17-i száma. A Csillag az újraközölt cikket vitaindítónak szánta 
egy, az „ i rodalmunk központi kérdéseiről" folytatandó eszmecsere elé. Horváth Márton írását 
SOMLYÓ György (46-48.), HLBAY Miklós (48-49.) és KIRÁLY István (50-51.) hozzászólása követi. 
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termelésből következőleg. Az üzem megállapítja a mintát, melyet aztán százezer 
számra dobnak ki a gépek. Ilyenformán a szóban forgó javak mind egyformán 
jók, vagy egyformán rosszak. Az üzem megállapít egy típust, s aztán ezt a típust 
messze hangzó propagandával hirdeti mint minden eddigi produkciót túlszár-
nyaló eredményt. A mi autónk a legjobb autó, a mi szappanunk a legjobb szappan, 
a mi fogkefénk a legjobb fogkefe és így tovább. Persze a kapitalista termelésnek 
nincs központi irányítása, mert a kapitalista termelés, mint tudjuk, anarchikus. 
A kapitalista termelés a konkurencián alapul. Es bárhogy igyekeznek a trösztök 
kiküszöbölni a konkurenciát, az mindig csak átmenetileg sikerült nekik, a terme-
lés bizonyos szektoraiban. 

A nagytőkést természetesen csak a profit érdekli és semmi egyéb. A profitnak 
pedig nincsen morálja. Más a helyzet, amikor olyanokról beszélünk, akik nem tő-
kések és nem vállalkozók. Gazdasági szempontból az emberek kétfelé oszthatók: 
munkásokra (beleértve a mezőgazdasági és ipari munkásokat, az értelmiségieket, 
orvosokat, tanárokat, tudósokat, művészeket) és a kapitalizmus cselédjei[re], a pa-
razitákjra], ezekkel azonban mi nem foglalkozunk. Mármost mi azt akarjuk a köv et-
kezőkben megállapítani, hogy a dolgozók, beleértve minden dolgozót, antikapitalis-
ta észjárással gondolkoznak, azaz azért dolgoznak természetesen, hogy megéljenek, 
ugyanakkor azonban nemcsak azért, hanem a/ért is, mert szeretik a munkájukat. 
Én nem tartom abszolúte kizártnak, hogy például egy nagyvállalkozó is szereti 
azt, amit a munkásai gyártanak, de neki mégis csak a profit a fontos, és ha rájön, 
hogy más dolgokkal többet kereshetne, akkor nyilvánvaló, bog)- átszervezi üze-
mét, hogy más javakat gyártsanak benne. A munkás viszonya a munkájához más 
természetű. Áll ez a modern munkásra is, de még jobban áll a régi, boldogabb 
idők munkásaira, kivált a kisiparosokra. A kisiparos is azért dolgozott, mert a 
munkáját megfizették, de ha valamirevaló ember volt, becsvággyal dolgozott. Sze-
rette a tiszta munkát, szerette, ha megdicsérték, amit csinált. Szerette, ha valami 
kivételesen szép dolgot csinálhatott, egy egészen szép szekrényt, jó nehéz tölgy-
fából. jól megvasalva a sarkait, egy szép pár cipőt vag)' csizmát, szűrt, vagy men-
tét és így tovább. Művészeinkben még megvan е/ a kisiparosi becsvágy. Persze hogy 
ők is a/ért írnak, hogy pénzt kapjanak az írásaikért, de a becsvágyuk túlmegy 
ezen. Elsősorban azt akarják, hogy dicsérjék a munkájukat. Ennek azonban be-
fellegzett. Át kell térnünk az irodalmi nagyüzemre, a felülről kapott feladatok tel-
jesítésére, be kell lépnünk az írói munkaközösségekbe, mint a földműveseknek a 
tszcs-be. Ez történeti szükségesség, amit megváltoztatni nem lehet. Korunk, ahogy 
a munkáról írt tanulmányomban megfogalmaztam: „az embertelenségük ellené-
re vállalandó feltételek korszaka". Ez volt az, amit Horváth Mártonnak be kellett 
jelenteni: hogy az írói szabadságnak vége, bog) ezentúl azt kell írni, amit a párt 
kíván és úgy, ahogy kívánja; hogy vége az igényességnek, a finnyáskodásnak és az 
általa annyira lekicsinyelt szellemi színvonalnak. Nem csoda, hogy az írók, ezek 
az elmaradt, kedves kisiparosok meghökkenve hallgatták ezt a deklarációt. Félek, 
nem is értették meg hirtelenében, miről van itt szó. Pedig hát Horváth Márton 
elég nyíltan megmagyarázta. Megmagyarázta, mégpedig félreérthetetlenül, ami-
kor Fehér Klára színdarabjáról nyilatkozott. Ilyeneket kell termelni ezután, mon-
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dotta és a legnagyobb nyíltsággal meg is magyarázta, milyet. Ez a gyártmány, 
mondotta, ronda. Vannak benne felesleges darabok és zökkenők és így tovább. 
Mit beszéljek róla sokat, a gyártmány ronda. De nem ez a döntő - tette hozzá - , 
a nagy tett az, hogy ezentúl ilyen ocsmány és ronda gyártmányokat kell előállíta-
nunk. Akinek pedig ez nem tetszik - márpedig a felmutatott gyártmány egyetlen 
írónak se tetszett annak a magatartása súrolja a bűn határait. 

Ez volt Horváth Márton bejelentésének a lényege. Ezt kellett neki bejelenteni, 
amit hozzátett, az ő privát ügye. Tegyük hozzá, hogy a deklaráció senkinek se tet-
szett. Nyilván az előadónak plebejusán brutális nyíltsága miatt. Ezzel azonban nem 
akarok foglalkozni. Nevetséges volna, ha azt kifogásolnám, hog)' mondhatta vol-
na szebben, kis lovag. Ezt egy ilyen kiváló forradalmártól kívánni nevetséges volna, 
hiszen éppen azzal bizonyítja forradalmi magatartását, hogy nyíltan és brutálisan 
beszél, és nem szépíti, nem keni el a dolgokat. Horváth Márton bizonyára a leg-
szebben beszélt, ahogyan tőle tellett. Eelemlítette, hogy hétmérföldes csizmával 
járunk, és hogy üstökön ragadjuk a dolgokat. Persze mondott buta és zavaros zagy-
vaságokat is. Például azt állította, hogy a magyar írók cserbenhagyták a népet. 
Ezt állította, mikor mindnyájan megírtuk nem egyszer, de százszor, hogy az volt 
a baj, bogy a magyar nép nem találkozott az íróval és még [a] mai napig sem talál-
kozott vele, így hát nem is volt módja, hogy cserbenhagyja a népet. Aztán a követ-
kező mondatban megfordítja a dolgot: a nép hagyta cserben az írókat. Ami megint 
nem igaz, mert az írók legnagyobb becsvágya volt mindig, hogy a népnek írja-
nak, csak soha nem fértek hozzá. Ami tehát egyenesen rágalmazás. Horváth Már-
ton azt mondja, hogy mindez semmit sem változtat a lényegen. A lényeg ugyanis 
egyszerűen az, hogy ez a hájas, pimasz ripők, akinek annyi köze van a néphez, mint 
nekem az atombombákhoz, az fogja be a pofáját és hallgasson úgy a népről, mint a 
művészetről, mert ahhoz neki semmi köze.36 

Horváth Márton deklarációjához hárman szóltak hozzá. Egy jóhiszemű ember 
(Hubay Miklós) és két betörő: Somlyó György és Király István. A kettő között csak 
az a különbség, hogy az egyik beretvával vágta el az irodalom ütőerét, a másik pedig 
bugylibicskával. Az első hozzászóló, Somlyó György nagyon ügyetlenül, nagyon 
hamisan intonált. Ezzel a mondattal kezdi: „Talán soha nem volt könnyebb költő-
nek lenni, mint most", ami rettenetes. Még ha azt mondta volna: talán soha nem 
volt könnyebb rossz költőnek lenni, mint most - s ebben nem is lett volna semmi 
hiba. Aztán képmutató módon bejelenti, hogy az írók kissé igaztalannak érezték 
Horváth Márton cikkének egyértelmű élességét, és ezzel a magyar írók közvéle-
ményét fejezte ki. Ez után a mondata után egy negyedóra hosszat tartó halandzsa 
következik, amely azzal a meglepő megállapítással végződött, hogy itt kapcsoló-
dik be előadásába Horváth Márton eléggé nem helyeselhető (!!) megvilágítása a 

30 KASSAI György e lképzelhetőnek tartja, hogy az emlékiratnak egy másik fogalmazványa is volt, mer t 
emlékezete szerint a „mint nekem az a tombombákhoz" hasonla t egy más változatban így hangzott: 
„mint nekem a futbal labdához". 
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színvonalról és a naturalizmusról. A továbbiakban arra szorítkozott, hogy kinyalja 
Horváth Márton fenekét. 

A következő hozzászóló, Hubay Miklós megvédte Gergely Sándort és Zelk Zoltánt, 
akiket Horváth Márton minden apropó nélkül fejbe kólintott. Nekem igazán nem 
szívügyem egyikük sem. De Gergely Sándor, aki mióta írótollat vett a kezébe, kom-
munista, igazán többet érdemel a párttól, illetőleg a pártot képviselő Horváth 
Mártontól, mint hogy Horváth fölényes iróniával hasonlítsa össze darabjait Shakes-
peare tragédiáival. Gergely tényleg nem hasonlítható össze Shakespeare-rel, de 
három-négy országban játszották hangos sikerrel a színdarabjait, és annyit mégis 
megérdemel, hogy Horváth Márton ne kapja le. Zelkről nem beszélek. Neki Horváth 
Márton a fejére csinált, ő megvárta, amíg az megszárad, aztán nyilván felment 
Horváth Mártonhoz, hogy a kérdést kibeszélje vele. Ez tehát az ő ügye, amibe 
nem szólhatok bele. Király, a harmadik hozzászóló, nem csinált sok teketóriát. 
Azzal kezdte, hogy Horváth Márton cikke fordulatot jelent irodalmi kritikánkban. 
A cikk bíráló éle nem az elvétve még mindig fellelhető irodalmi denevértanyák 
ellen irányult. Nem a rothadó, szét/üllő burzsoázia, hanem a győzelmes népi demok-
rácia íróihoz szól. Azoknak az alkotóknak hibáira világít rá, akikben becsületesen 
él a szándék, hogy a dolgozó nép, az igazi Magyarország művészeivé váljanak. Ken-
dőzetlen nyíltsággal veti fel mind gazdagabbá, mind többszínűvé teljesedő de-
mokratikus irodalmunk valóban élő, központi problémáit. (Központi problémáról 
derül ki, hog)' Király István nemcsak nyilas volt, de Lukács György kollégiumait 
is hallgatta.)37 Jogos-e a saját táborunkon belül ez a harcos bíráló hang?.. . A kri-
tika névre szóló kötelezvény volt. amelyet hasonló hangú írással kellett beváltania 
a címzettnek. Irodalmi köztudatunkban még mindig kísért a múltnak ez az örök-
sége. ... Ezt az úrifiús szalonbírálatot számolja fel Horváth Márton cikkének ha-
tározott elvi következetessége. (Mármint Horváth Márton, aki tényleg nem úrifiú, 
ellentétben Király Istvánnal, csak egyszerű plebejus.) 

Pár mondattal később ő is azt játssza, mint Somlyó, mintha Horváth Márton 
olyat is mondhatna, amiben van ellentmondás, mert a következőket mondja: „Első 
pillanatra elhamarkodottnak látszik I lorváth Márton megállapítása." De persze, 
mikor jobban meggondolva mélyebbre tekint, íg)' folytatja tovább: „Mélyebbre 
nézve azonban el kell ismerni a tétel helyességét." Még csak egyetlenegy monda-
tát idézem, ahol azt állítja: „Nem azok vagyunk többé, akik három-négy évvel ez-
előtt voltunk." (Ti. három évvel ezelőtt még nyilasok voltunk.) És ezzel be is fe-
jeztem az ügyet. 

Büszke vagyok rá, bog)' a Csillagnak ugyanebben a számában fejthettem ki ugyan-
azt, amit Horváth Márton is kifejtett, de hamisan, siralmasan - az új helyzetet. 
Sajnos, tanulmányom pontosan az ellentéte Horváth Márton írásának. Az durva 

:I7 KIRÁLY István német szakos Eötvös-kollégista d iákkén t A világháború alatt német b i rodalmi ösztön-
díjjal Németországba utazott. Ennek nyomán te r jed t el a szóbeszéd Király náci szimpátiájáról , nyi-
las mivoltáról. Németh Andor talán ennek a szóbeszédnek adott hitelt. (Személyes ismerete nem 
leheteti Király múltjáról.) 
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és primitív, az enyém bonyolult, tehát arisztokratikus. Kétségtelen azonban, hogy 
sokan olvasták, tehát nyilván sokan meg is értették. 

A tanulmány Hegelnek azzal a megállapításával kezdődik, hogy az ember a 
munkálkodásával saját lényegét fejti ki.38 [...] 

Még egyszer ideírom külön, ami tanulmányomból a mai feladatokra vonatko-
zik: „Ma, amikor a szocialista társadalom felépítése érdekében folvó munka vala-
mennyiünk legszemélyesebb ügye és érdeke, íróink elsőrendű kötelességüknek 
tekintik ébren tartani és éleszteni a feladathoz múlhatatlanul szükséges lelkese-
dést és lendületet." [...] 

A tanulmánynak persze megbocsáthatatlan szépséghibája, hogy a történetnek, 
mellyel ezt a kifejtést illusztrálom, nem szovjet matrózok a hősei, hanem angol 
matrózok. A novellát ugyanis, mellyel gondolatmenetemet illusztrálom, egy len-
gyel, de angolul író író írta, Conrad. [...] 

1949 nyarát Csobánkán töltöttem Déry Tibornál. Déry Lukács útmutatása 
alapján írni kezdte a Feleletet. Sok látogatónk volt: Lukácsék, Örkényék, Hubay 
Miklós stb. Horváth Zoltán is kijött néhányszor.39 Egy ilyen látogatása során egy-
szer félrehívott és azt mondta: „A Politikai Bizottságban nincsenek magával meg-
elégedve, Bandikám. Jól tenné, ha megválna a Csillag szerkesztőségétől." Pár pilla-
natig hallgattam, aztán azt mondtam: „Miért csináljam ezt? Majd félretesznek, ha 
már nem kellek nekik." 

A Csillagba akkor már nem írtam, a lap azonban jobb volt, mint bármikor. A lap 
atmoszférája ugyan megváltozott, de most minden számottevő író a Csillagnak 
írt. Oda írt, mióta nem volt saját lapja, Illyés Gyula, aztán ott volt Déry, Szabó Pál, 
Nag)- Lajos. Még új költőket is fedeztem fel: Kónyát, Juhász Ferencet, Polgár Istvánt 
és a kis Pipacsot, aki most már a saját nevén szignálta a verseit mint Szincsák Gábor. 

A Csillag 28-ik számában két közlemény érdekes. Az első Horváth Márton be-
széde a magyar dolgozók politikai akadémiáján, amelyet a Csillag egész terjedel-
mében leközölt, a másik az egyetemi ifjúság nyilatkozata a Csillagról. Előbb az 
utóbbit írjuk ide. 

„A legutóbbi Csillag megjelenése után egyetemünkön csoportosan beszélget-
tünk a folyóiratról. Beszélgetésünk során az alábbiakat állapítottuk meg: 

A Csillag irodalmi folyóirataink közül a legnívósabb. Irodalmunk fejlődését a leg-
jobban tükrözi. Máris sok új íróval és költővel ismertetett meg bennünket, jelen-
tősen hozzájárult az írók és az olvasóközönség kapcsolatának elmélyítéséhez. Jó 
tájékoztatónak, vezérfonalnak bizonyultak a színház- és könyvbírálatai, könyv-
ismertetései. 

38 NÉMETH Andor Л munkáról című hosszú tanulmánya közvetlenül Király Istvánnak Horvá th Márton 
író-diplomaták című írásához fűzött hozzászólását követi. (Uo. 52-57.) 

33 HORVÁTH Zoltán (1900-1967), újságíró, műfordí tó , történész, N é m e t h Andor barátja és A kegyenc 
című Teleki László-életrajzának szerzőtársa volt. A szociáldemokrata pár t részéről ő segítette elő a 
két munkáspár t egyesülését. Az egyesítő kongresszuson az MDF Központi Vezetőségének tagjává 
választották és a Népszava felelős szerkesztője iett. 1949-ben koholt vádak alapján letartóztatták, és 
bör tönbünte tésre ítélték. 
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Fontosnak tartjuk, hogy eredményei mellett kiemeljük hiányosságait, melyek 
kijavításával a Csillag jobban meg tudja valósítani kitűzött célját." 

Ezután következik maga a levél, s végül ez a befejezés: 
„Hisszük, bogy a hiányosságok kiküszöbölésével még többen, szélesebb kör-

ben ismerik és szeretik meg haladó irodalmunkat. A Csillag még jobban meg fog 
felelni a várt, a haladó folyóirat követelményeinek. Elvtársi üdvözlettel: Futalai 
Tibor, Kovács Győző, Jeszenszki Judit, Pálvölgyi Endre, Puroczki Béla, Kiss Károly, 
Reguli Ernő, Rusznyák Péter, Somogyi Magda, Somogyi Sándor, Varga Ferenc." 

Horváth Márton előadásával nem óhajtok újra foglalkozni, csak néhány ma-
zsolaszemet ragadok ki belőle.40 [...] 

E bevezetés után Horváth Márton rövidesen ismertet néhány szovjet regényt, 
A volokalamszki országúton-t, az Új barázdát szánt az ekét, mindegyiket persze lelki-
ismeretesen, de aránylag röviden, hogy aztán Ázsájev regényére téljen át, amely-
nek megkülönböztetett hódolat jár. Mert, mint mondja, aki elolvasta, az nemcsak 
csodálattal, hálával, de szégyenkezéssel csügg ezen a történeten. Innentől kezdve 
már egészen megittasul és egy könyvügynök lelkesedésével meséli, milyen remek 
dolgok vannak a Távol Moszkvától-ban. [...] 

Az ember azt hinné ezután, hogy itt a klimax. De Horváth Márton décidément41 

nem tud elszakadni Ázsájevtől és tovább rajong. [...] 
Brávó! Brávó! Vegyünk részletre szovjetregényeket. A legszebb szobadísz! 
Ezzel végetért a szovjetregények felmagasztalása, következhetnek a magyar 

írók. Horváth Márton mindenekelőtt felsorolja, kik azok, akikre számíthatunk. 
A költők közül: Benjámin, Darázs, Devecseri, Gellért Oszkár, Kónya, Kuczka, Zelk. 
A prózaírók: Illés Béla, Nagy Lajos, Veres Péter, Szabó Pál, Karinthy Ferenc, Aczél 
Tamás, Darvas József, Rideg Sándor. [...]42 

4 0 HORVÁTH Márton: Magyar irodalom - szovjet irodalom. Csillag 1950. március, 28. szám, 1-13. A cím-
hez fűzött lábjegyzet szerint „Beszéd a Magyar Dolgozók Párt ja Politikai Akadémiáján." 

4 1 décidément (francia) - határozottan, kétségkívül 
4 2 A kézirat itt, a 252. oldalon félbeszakad. A főszerkesztői munká jának utolsó hónapja i ró l és menesz-

tésének körülményeiről szóló részlet egyelőre lappang. 
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Függelék 

Németh Andor levélfogalmazványa Horváth Mártonhoz43 

Kedves Barátom! 

Kritikusi tevékenységemről tett kijelentésed elgondolkoztatott. Megvallom, könnyeb-
ben menne, ha nem azt mondtad volna rólam: „úgy látszik... továbbra is azt tekin-
ti élethivatásának, hogy a mozgalmi tartalmat kiirtsa a magyar lírából és prózá-
ból". Állításod arra ösztökél, - amit nyilván magad is természetesnek fogsz találni 
- hogy ezúttal mégis kizárólag abból a szemszögből tekintsem át kritikusi mun-
kásságomat, bizonyítja-e a kitételedet. 

Kijelentésedet Déry Tibor Befejezetlen mondatáról és a Jókedv és buzgalom című 
novelláskötetéről írt bírálataimmal támasztod alá, figyelmen kívül hagyva e tanul-
mányaimmal egyidejű és később írt bírálataimat. 

Figyelmen kívül hagyod Alexej Tolsztoj Go/gotéjáról írt ismertetésemet, amelyben 
ezt írom: „A Szovjetunió vajúdásának e hatalmas éposza az elmélet és a gyakor-
lat elválaszthatatlanságának igazolása". S a következőket fűzöm hozzá: „A trilógia 
a cári elnyomatás béklyóit lerázó, alig hogy felszabadult s máris ezerfelől fenye-
getett orosz nép küzdelme az életfeltételeinek egyedül megfelelő társadalmi for-
máért. A forradalomnak e kezdeti szakaszában csak közvetetten és többé-kevésbé 
eltorzult formában jutnak el a tömegekhez a Központi Bizottság intézkedései. A re-
gény megmutatja, hogyan születik meg a két kezük munkája után élő dolgozók 
igényeinek és a történelmi helyzetnek összekapcsolódásából a kollektív akaratnak 
önmaga folytonos korrektívumából létrejövő eredője, а pártvonal." (Forum 1947. 
november). Figyelmen kívül hagyod továbbá Mándy Iván és Sőtér István novellái-
ról a Csillagban írt bírálatomat, melyben éppen azt hibáztatom e tehetséges írók 
munkáiban, hogy hiányzik belőlük a forradalmi tartalom. Mándyról ezt írom: „A való-
ságnak az a szektora, amit felmutat, kicsiny s a társadalmi fejlődés szempontjából 
az elhanyagolhatóságig érdektelen. Mándy nem a földet húzza ki alakjainak lába 
alól; szellemi léggyökereiket vagdossa el. Mintha V-be nem járnának újságok, 
mintha V-ben nem volnának cselekvő emberek, nem volna Kommunista Párt." 
(Csillag 12. sz. 54. old.) Sőtér regényének, a Hídavatásnak bőséről pedig a követke-
zőket írom: „Ajelennel való elégedetlenség különösen jellegzetes. Zoltán az érzé-
keny értelmiségieknek prototípusa, akik undorodtak a háborútól, utálták a néme-
teket, s a még náluk is aljasabb nyilasokat, akik reménykedve várták a felszabadító 
Szovjethadsereget abban a hitben, hogy ha végetér az elnyomatás, akkor maguktól 

4 3 Németh utolsó írása, amelyre levelében hivatkozik, a Csillag 1949. decemberi számában napvilágot 
látott kritika Sándor Kálmán Tolvajok kertje című regényéről. A levélfogalmazvány tehát nem szü-
lethetett 1950 j anuá r j a előtt, s mivel főszerkesztő voltára hivatkozik, 1950 augusztusánál korábbi. 
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ereszkednek le a történelem zsinórpadlásáról a felszabadult emberiséghez méltó 
világ berendezései. Ami csalfa reménynek bizonyult. A réginél igazságosabb, jobb 
társadalmat a magunk erejéből kell felépítenünk. A harc folyik tovább. Az a béke, 
az a társadalmi összhang, amiről Zoltán a többi Zoltánnal az óvóhelyek sötétjé-
ben álmodozott, csak a további ellenfelekkel, tárgyi nehézségekkel és magunkkal 
is folytatandó küzdelmek után valósulhat meg." (Uo.) 

Figyelmen kívül hagyod a Csillag 18. számában (1949. május) Л munkáról címen 
közzétett tanulmányomat, melyben a munkadalok ritmusának és szövegének ellent-
mondásáról a következőket írom: „A szöveg eleinte a cselekvés irányítója és szabá-
lyozója volt. Az evezősök vontatott kiáltásai hangképekkel szabályozták a végre-
hajtandó mozdulatokat! Később már csak az ütem lüktetése utal a munkadalnak 
arra a funkciójára, amelyet az éneklően elnyújtott vezényszavak fejeztek addig ki. 
Ott a szöveg még csak a munkára sarkall. Most már a munkáltató bírálata. Az 
ütem hajszolja a rabszolgát, szabályos ismétlődéseivel kötelezi, hog)' a munkafolya-
mat követelményeinek megfelelő időközökben végezze el a szükséges mozdulato-
kat. A lázongó munkadalban a szöveg tehát mást mond, mint az ütem: a bajszok-
nak, a kizsákmányoltnak, a munkája gyümölcsét nem élvezőnek panaszát, azt az 
állapotot, amelyet csak a dolgozók kizsákmányolásán nyugvó társadalmi rendnek 
osztálynélküli társadalommá való átalakulása szüntet meg." Figyelmen kívül ha-
gyod továbbá Sándor Kálmán Tolvajok kertjéről írt bírálatomnak következő mon-
datát. „A Tolvajok kertje figyelmeztet arra, hogy a náci uralom összezúzása csak 
a fasizmus egyik formájával számolt le, de nem magával a fasizmussal." És idézem 
a regénynek ama passzusát, ahol az amerikaiak segélyakcióival kapcsolatban a 
szerző a következő megjegyzést teszi: „A könyörület mögött fasiszta ügynökök lap-
pangtak, akik kezdték felállítani eljövendő támadásaik támpontjait." 

De térjünk rá a Befejezetlen mondatról írt bírálatomra (1947. december). Ott a 
következőképpen jellemzem a regényt: „Abban az időben játszódik, amikor az ural-
mához görcsösen ragaszkodó magyar kormányzati rendszer vad rendőrségi ter-
rorral fojtott csirájába minden forradalmi megmozdulást. A munkásság azonban 
nem hagyta megfélemlíteni magát. A terror ébren tartotta, szította dühét, válaszra 
ingerelte. A regény e küzdelem története". (Idézett szám 946. old.) Idézem, hang-
súlyozom és értelmezem a következő megállapítást: „Az irányítók szünet nélkül 
arra tanítják a proletárt: lég)- osztálytudatos. Hogy nemcsak a burzsuj az ellensége, 
hanem türelmessége, feledékenysége és szeretetkészsége is. A proli spóroljon a 
szeretetével, mint a munkaerejével." Idézem és kiemelem a regény egyik alakjá-
nak, István elvtársnak búcsúleveléből a következő mondatokat: „Tudomásul adom, 
hogy legjobb meggyőződésem szerint helyesen éltem, mert azt az ügyet szolgál-
tam, amely osztályhelyzetemnél s lelkiismeretemnél fogva igényt tarthatott rám. 
Nyugodtan halok meg. Szerencsémnek tartom, hogy proletárnak születtem, így 
nem kellett sokat vesződnöm azzal, hogy megtaláljam a helyem a kizsákmányolók 
és kizsákmányoltak közti harcban. De bánom, hogy kimaradok a legközelebbi tíz 
esztendőből, s nem érem meg azt a napot, amikor a proletariátus dicső harcát be-
végzi. Nem kétséges, elvtársak, hogy ez meg fog történni. Az eredmény nem is nyug-
talanít, de gyarló eszemmel nem látom azokat az érdekfeszítő történelmi forrná-
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kat, amelyek között ez be fog következni, s kíváncsiságomat magammal kell vin-
ni a sírba." 

De most nem azt tartom fontosnak, amit 1947 decemberében idéztem, hanem 
kritikám bevezető soraira hivatkozom. Ott azt írom: „Déry Tibor meghitt bará-
tom, ki éppen azokban az esztendőkben állott hozzám különösen közel, miközben 
a művével viaskodott. A lehető legnagyobb lelki közelségből figyeltem, hogyan 
tisztul fel benne feladata, hogyan épül fel mondatról mondatra ez a könyörtelen 
osztályharcot magasztaló, a konspirativ munkásmozgalom emlékét megörökítő 
mauzóleum." Mármost havalóban a mozgalmi tartalom kiirtását tekinteném élet-
hivatásomnak, hogyan lehetséges, hogy nem igyekeztem rávenni Déry Tibort, hogy 
hagyja el, vagy legalább tompítsa le e mondatokat? Vag)' ami még egyszerűbb lett 
volna: hagyja abba az egészet és írjon a polgári követelménynek megfelelő regényt. 

A fentiekből ítélve eléggé kitűnik, hogy a forradalmi tartalom kiirtását a fel-
szabadulás előtt sem tekintettem élethivatásomnak. S ha ma ezt és nem a munkás 
és paraszti sorból származó új tehetségek felkutatását és támogatását tekinteném 
- mint a Csillag főszerkesztője - életfeladatomnak, akkor annak a Csillagban le-
hozott írásokban vissza kellene tükröződnie. Vizsgáld át ebből a szempontból a 
Csillag évfolyamait. Bizonyára vannak benne olyan közlemények, amelyek a mai 
helyzet szemszögéből nézve túlhaladottak, de hogy igyekeztünk és igyekszünk lépést 
tartani az egyre gyorsulóbb ütemű társadalmi átalakulással, nyilvánvaló. 

Ami mármost a József Attilára gyakorolt befolyásomat illeti, kijelentésed nem le-
pett meg, hiszen azt már a József Attila Múzeum megnyitásán tartott beszédedben 
is kifejezted. Ott József Attilának azzal a költeményével érveltél, melyben össze-
hasonlítja és szembeállítja magát velem. Engedd meg, hogy ennek a versnek egyik, 
problémánkkal szoros összefüggésben álló sorára emlékeztesselek: „Tudja mind-
azt, amit én tudok". Ez két dolgot jelent. Tudja (mármint én) hogy a kapitalizmus 
csődbe jutott, s hogy csak a proletariátus győzelmével fejeződik be az emberiség 
előtörténete. Tudja másfelől, hogy én (mármint József Attila) mit akarok. József 
Attilára gyakorolt kártékony befolyásomat a róla írt könyvemnek azokra a passzu-
saira alapítod, amelyekben hibáztatom, hogy a marxizmus hatalmas igazságait az 
eredeti fogalmazás elvont, tudományos szabatosságával illeszti bele verseibe. Nem 
e kijelentések tartalmát kifogásoltam, hanem kifejezési formájukat. Az volt a meggyő-
ződésem, hogy az ilyen kitételek, mint pl. „a munkabér a munkaerő ára" s egyéb 
hasonlók tudákosak, mert ezeket a kifejezéseket akkoriban még csak a marxiz-
musbanjáratosak értették és „kapcsolták". Azt ajánlottam tehát József Attilának, 
hogy költeményeinek átütő erejét fokozná, ha fölbontaná, költőileg fejtené ki tar-
talmukat. E tanácsnak természetesen csak az adott viszonyok között volt értelme. 
József Attila nem is adott mindig igazat nekem, mert számos versében alkalmaz-
za e kitételeket, míg más verseiben költőileg fejti ki tartalmukat. De elismerem, 
hogy az osztályharc kiélesedésével a verseiben felhasznált szabatos marxista kité-
telek minden tudatos dolgozó számára érthetővé és lelkesítő igazsággá váltak. Ma 
e tekintetben megint más a helyzet. Ma Te is kifogásolod egyik-másik költőnk-
nél, hogy a publicisztika szókincsével és szólamaival, elvontan, külsőségesen, me-
chanikusan verselik meg a szocializmusba való átmenet nagy eseményeit. 
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Mármost ha József Attilát olyan értelemben befolyásoltam volna, ahogy felté-
telezed, nem az a költő lett volna, aki lett. Az is kétségtelen mindazok előtt, akik 
csak valamennyire ismerték József Attilát, hogy a nekem tulajdonított „ki irtási" szán-
déknak még a kísérletét sem bocsátotta volna meg soha, hiszen életének és költé-
szetének a forradalmi magatartás volt a lelke, a hajtóereje. Tovább megyek: ha csak 
a legkisebb gyanúra lehetett volna oka arra vonatkozólag, hogy forradalmi ma-
gatartását helytelenítem, azt is kétségbe vonta volna, hogy értek a költészethez. 
Mi elvi kérdésekről sohasem vitatkoztunk, hiszen ezen a vonalon mindenben egyet-
értettünk, csak retorikai és poétikai kérdésekről, s elsősorban arról, hogyan fejez-
hető ki költőileg a leghatásosabban a forradalmi tartalom - olyan kérdésekről, 
melyekkel a Párt abban az időben nem foglalkozott, vagy ha foglalkozott, mi nem 
tudtunk róla. Elvágva az éltető szellemi forrástól, a Szovjetunió irodalmának út-
mutatásától, tévelyegve és tapogatózva kerestük a forradalmi tartalom művészi 
közvetítésének módját és feltételeit. Megoldásunk lehetett egyben-másban téves, 
szándékunk becsületes volt. 

Németh Andor: Emlékirat-töredék44 

Ezek után Horváth Márton Karinthy Ferencet, a fiatal és lelkes kommunistát szó-
lítja ki és mivel természetesen rajta is talál valami kivetni valót, incselkedve meg-
húzza a fülét. De hagyjuk egyedül Cinit Horváth Mártonnal, beszéljünk másról. 

Tovább Lukács Györgyről 

Megsérteném Lukács Györgyöt azzal, ha átolvasnám a Társadalmi Szemlében köz-
zétett önkritikáját.45 Lukács György fegyelmezett kommunista, aki tudja, mi a kö-
telessége. Tudja, bog)' akármit írt, akármit tanított, ha a párt azt elveti, akkor a 
pártnak van igaza. Ennek folytán megtette, amit tennie kellett, önkritikát gyakorolt. 
Önkritikájának az a beismerés a lényege, hogy hibát követett el, amikor irodalom-
politikai magatartásában megállt a nagy realistáknál, és nem haladt tovább a szo-
cialista realizmus felé. Ezt azzal menti, hogy az ő területe elsősorban a filozófia és 
az irodalom; hogy a szovjet irodalomról olyan autoritással nyilatkozhasson, mint 
azokról a kérdésekről, amelyeket ismer, nem tehette, mert ennek az irodalomnak 
áttekintéséhez és kritikai kiértékeléséhez nem volt ideje. 

14 Az emlékirat-töredéket BOTKA Ferenc fedezte fel, és a Holmi című folyóiratban tette közzé. Újraköz-
lésére azért vállalkoztunk, me r t két elveszett vagy l appangó oldal kihagyással A Csillog története foly-
tatásának tűnik. A gépirat első lapján a 255. oldalszám szerepel. 

4:' LI KACS C.vörgy: Bírálat és önbírálat. Társadalmi Szemle 1949. augusztus—szeptember, IV évfolyam, 
8 - 9 . s z á m , 5 7 1 - 5 9 2 . 
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Mint anekdotát elmondom, hogy meglátogatott egy fiatal egyetemi hallgató, 
kevéssel a Lukács-affér után. Természetesen megkérdeztem, hallgatta-e Lukács elő-
adásait. „Hogyne" - mondta lelkesen - „Gyönyörű előadások voltak. Azonban volt 
egy hibájuk: Lukács állandóan Kantról és Hegelről beszélt, párszor Marxot is idéz-
te, egyszer talán még Lenin is szóba került az előadásán, azonban Sztálinról sose 
beszélt. Pedig mi lestük, mikor idéz egyszer már Sztálinból is valamit." 

Szóval Lukács azt tette, amit tennie kellett: önkritikát gyakorolt. Aki kommu-
nista, nem tehet egyebet. Maul halten und weiter dienen.46 Lukácsnak a felsza-
badulás óta írt munkáira még visszatérek. Egyelőre azonban Déryre gondolok a 
Lukács-eset kapcsán. Megkísérlem végiggondolni, hogyan is állok Déryvel. 

Déry írói pályafutása 

Ifjúkori kísérleteire csak homályosan emlékszem vissza. Déry azt mondja ezekről, 
hogy rettentő rosszak. Én ezt nem gondolom. Úgy emlékszem rájuk vissza, hogy 
szerkesztésük és felépítésük tekintetében kifogástalanok. Déiy igen nagy írói fel-
készültséggel kezdte pályáját. Első írásaitól kezdve tudta, hogyan kell egy történe-
tet megszerkeszteni, szembeállítani alakjait, végigjátszani és kifuttatni a történetet. 
Azonkívül mindig igen nagy lélegzetet vesz; hallatlan türelemmel dolgozza ki a 
feladatát. Aprólékosan, részletesen, meghagyva mindennek a maga idejét, nem 
sietve el semmit. Ez igen nagy erény. Első írásaiban naturalisztikusan lírikus, erősen 
Hamsun modorában. Témái sötétek. Történetei többnyire tragikusak, majdnem 
minden történetében van egy gyilkosság. En megkérdeztem tőle egyszer, hogy 
van szíve legyilkoltatni az alakjait. Ha én írok valamiről, abban még halál sincs, 
nemhogy gyilkosság. (A híres gátlásaim.) Déry azonban kifejezetten extravertált, 
ami íróban elég ritkaság. О a novelláiban éli ki a szadizmusát. Ott vérengzik és 
gyilkol, ami nyilvánvalóan nagy megkönnyebbülés. 

Az emigrációs években - amikor megismerkedtünk - a szürrealizmussal talál-
kozott. Néhány évvel később egy-két hetet együtt töltöttünk Mihályi Ödönék kis 
birtokán, Nagymihályon. Ott egy este felolvasta egy megkezdett regényét. A regény 
első fele nagyon megkapott. Kifejezetten szürrealista világ volt, valami fantasztikus 
Olympos, amelyben öreg istenek laktak, mint egy aggok házában. El voltam ra-
gadtatva ettől a gazdag, fantasztikus ornamensekben bővelkedő leírástól. Aztán 
olvasni kezdtük a regény folytatását: ez már a földön játszódott, földi szereplők-
kel. Ez kevésbé tetszett nekem, sőt valami olyasmit mondtam Dérynék, hogy engem 
Kellermannra emlékeztet helyenként, amitől annyira dühbe jött, bogy a tűzbe 
dobta a regényt. Akkoriban egyébként inkább verseket írt. Ma ezekről is azt állít-
ja, hogy rosszak voltak, holott nyilván nem lehettek azok, mert hiszen annyira meg-
fogtak, hogy még ma is emlékszem rájuk. Például a Mama Oroszországra, vagy arra 
a versre, amelyben a feleség félig nő, félig szobor, a küszöbön ül és azt hiszem búza-

lfi Maul hal ten und weiter d ienen (osztrák mondás) : ér telme körülbelül megfelel a „Pofa be és szol-
gálj tovább" mondásnak. 
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szemeket szór a csibéknek. íbstre visszatérve többedmagunkkal (Kassák, Illyés Gyula, 
Nádass József) elindítottuk a Dokumentumot. Déry a lap egyik főmunkatársa lett. 
Keserű, maró társadalmi krónikákat írt szürrealista modorban és szürrealista ver-
seket. Ezekre is élénken emlékszem. Nagyon szépek voltak. Több fantázia volt ben-
nük, mint az enyéimben, amelyek a Déry irrealitásához képest inkább csak ironi-
zálták a szürrealizmust. (.A postás köténye kék... - A málnabokrok a Kálvin-téren... stb.) 

Azután újra elszakadtunk egymástól, illetve egy München melletti kis faluban 
találkoztunk újra. Déry akkoriban szürrealista színdarabokat írt, halálmegvetés-
sel elutasítva magától minden objektivitást. Én nem győztem bámulni makacs kö-
vetkezetességét. О nem álll meg félúton, mint annyi más, ment tovább, amíg csak 
egy falba nem ütközött, amitől nem lehetett tovább menni. 

Hogy mikor lett kommunista, nem tudom. Csak arra emlékszem, hogy egyszer 
hozott haza egy regényt, amely Németországban játszódott, ha jól emlékszem, kom-
munisták között, és aztán egy másikat a bécsi szocialista munkásnegyed bérházai 
ellen intézett ostromról. Nekem egyik sem tetszett. Akkor került haza a Szovjet-
unióból Koestler Artúr, akinek odaadtam a regényét. Koestler olvasni kezdte, majd, 
mint hisztérikus lény, hirtelen a falhoz csapta a regényt. Egy mondat izgatta fel. 
Ebben a mondatban az állt, hogy a gépfegyverek úgy ropognak, mint... és erre 
egy hasonlat következett. „Aki ilyeneket leír, az nem vett részt soha utcai harcokban, 
nem hallott soha gépfegyverropogást." Nem mondhattam ellent neki, elvégre a 
Szovjetunióból jött és különben is tudtam, hogy mint riporter bejárta a Közel-
Keletet, és látott ott egyet-mást. 

Dér)- ezek után újra elhagyta Magyarországot, rengeteget utazott, járt Olaszor-
szágban és Norvégiában, ahonnan, mint meséli, eg)' rénszarvason akart hazalo-
vagolni, végül Mallorcában telepedett meg, de közben állandóan írta regényét, a 
Befejezetlen mondatot. Ezt azután kéziratban olvastam, én is, meg mindazok, akik 
megkapták a regény kéziratát. Itt aztán nem volt közöttünk véleménykülönbség, 
mindannyian megállapítottuk, hogy ez a legnagyobb regény, amit nem is tudnám 
megmondani, mióta írtak magyarul... talán soha. Egyformán bámultuk a nagy-
szerű koncepciót, a remek plasztikájú alakokat, kivált a mellékalakokat, a nagyma-
mát, a vén színésznőt, Parczen Lőrinc nővérét, Wawrát, Krausz Évit, Rózsánét, 
a Kesztyűst stb. 

A felszabadulás után, mikor végre megjelent ez a regény, igen mély elemzést 
írtam róla a Fórumban. Összevetettem Déry regényét az A la recherche du temps 
perdu-xel és a Zauberberggel, szóval a legnagyobb modern regényekkel helyeztem 
egy sorba. Ezt a véleményemet fenntartom ma is. 

Fenntartom továbbá azt is, amit a Jókedv és buzgalom kötetéről írtam a Csillag-
ban. Ezeknek a novelláknak az a legnagyobb értékük, bog)- jelképesek. Mindegyik 
novella mögött van valami elfedett értelem, amelyet azonban kénytelen kutatni 
az olvasó, mert különben nem értené, hogy mit akart ezzel vagy azzal a történe-
tével az író. 

Ezeknek a novelláknak nagy rés/.ét még a háború előtt írta Déry Tibor. írói pá-
lyájának ez kifejezetten felfelé menő időszaka volt. Ezzel már meg is mondottam, 
hogy nyilván voltak rossz periódusai is. Ilyen volt például az az időszak, amikor 
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szürrealista színdarabokat írt, amelyeket ma ő is nyilván meddő és improduktív 
munkáknak tart. Ilyennek kell tartanom most azokat a dolgait is, amiket a felsza-
badulás első esztendejében írt. Ebben az a meglepő, hogy a Befejezetlen mondat 
nagyszerű koncepciója után újra visszatért bizonyos fajta, most már inkább csak 
játékos szürrealizmushoz. Játékosnak mondom, mert realista dolgokat szürrealis-
ta elemekkel kevert össze, meglehetősen külsőségesen. Ezt tette színdarabjában, 
a Tükörben is. Utána egy realista színdarabot írt, az Itthoni. Emlékszem, hogy ebbe 
is bele akart keverni játékos elemeket és azokhoz szívósan ragaszkodott. De Major 
Tamás nem engedte. Az Itthon egyébként szerintem igen erős és komoly dráma. 
Konfliktusa a háborúból hazakerült Király István konfliktusa a félkarú Borbíró 
Mihállyal, és a feleségével, aki időközben Borbíróhoz ment, komoly és megrázó 
tragédia. A dolog azon bukott meg, hogy Déry egy reakcióst állított be a darab-
ba, mint hőst, aki ugyan elveszíti a csatát, de nem anélkül, hogy ne éreznénk rész-
vétet iránta. 

Dérynék a Csillag első évfolyamában közölt novelláitól nem voltam elragad-
tatva. Nehéz megmondani, hogy mi nem tetszett bennük. Jklán az, hogy Déry, aki 
olyan tragikus, amikor tragikus akar lenni, ezekben a novelláiban tragikus hely-
zeteket - kínos vagy kellemetlen helyzeteket - úgy old meg, ahogy én szoktam a 
magam szintén majdnem kellemetlen és kínos történeteit megoldani, ironikusan 
és poétikusan, úgy hogy nem vezetem végig, amit elkezdtem, illetve a valóságot 
átsiklatom egy másikba, a poétikusba. Ez a tragikus konfliktustól való irtózásom-
ból következik, mert mint már mondottam, nem szeretem se a vért, se a halált. 
De Déry természete pont az ellenkezője az enyémnek. О végigmegy azon, amit 
elkezd, legalábbis azt tette eddig. Most azonban ő is játékosan oldja meg a maga 
alapelemeiben mindig tragikus történeteit. Hogy miért teszi ezt? Arra nehéz fe-
lelni. Talán azért, mert most, amióta a nyilas hónapok mögötte vannak, tele van 
optimizmussal, bízik a jövőben, a kommunizmusban? Lehet. De akkor nem sza-
badna tragikus motívumokkal dolgoznia, mint a Jókedv és buzgalomban. Ezekben 
a történetekben két dolog keveredik, egy tragikus szituáció és mögötte egy vi-
dám, szinte azt mondhatnám, kaján jókedv, tragikum és humor, s ezek felfalják 
egymást. Ehhez jön Dér)1 újabb írásaiban valami, sokszor szinte a tűrhetetlensé-
gig erőltetett kedélyesség a dialógusokban. (Nem szeretek családi dolgokba bele-
avatkozni, de félek, hogy itt Paulus hatása érződik).47 

Pár hónappal ezelőtt meglátogatott Déry Tibor és „kivitattuk" egymással a Fe-
leletet. A vita során Déry sok ellenvetésemet megdöntötte. Ezeket elfogadtam. Ami 
kifogásom megmaradt, az a negatív szereplőknek (Horthy, a kultuszminiszter, a 
gyáros) szerintem kissé olcsón pártos, majdnem a karikatúrára - a rossz karika-
túrára - emlékeztető ábrázolása. De ez nem lényeges. A lényeges az, hogyan gon-
dolta el Déry a Feleletet. A regény koncepciója 1949-bol való. Déry egy eszes és 
szívós munkásgyereket akart megírni, aki tömérdek nehézség és hátráltatás után 

47 Paulus - Oravecz Paula, Déry Tibor felesége, aki í rónő volt. 



3 7 2 Németh Andor 

végre a felszabadulás után vállalatvezető lesz. Ez volt a koncepció, ahogy be is je-
lentette a Felelet első oldalán. 

A Felelet első kötete nagy, általános sikert aratott. Mindenki el volt ragadtatva 
Köpe Bálint figurájától. A második kötetnek nem volt sikere. Különböző kifogások 
hangzottak el a regény második része ellen. Ezeket Révai József egy nagy dekla-
rációban a magáévá tette. Mi tehát főleg arról vitatkoztunk, vajon igaza volt-e Ré-
vainak. Déry szerint nem. Nem volt igaza, főleg a Nagy Júlia és a professzor sze-
relme kapcsán. Ez az, amiben Déry meggyőzött. A második kérdés az volt, hogy 
miért nem kerül össze Bálint egy igazi kommunistával. Erről nem kellett, hogy 
meggyőzzön, mert teljesen egyetértettem vele. Kifejtettem Dérynék, hogy ha a 
regény első felében összehozza Bálintot egy úgynevezett igazi kommunistával, 
akkor nincs regény, mert ha úgy folytatta volta tovább, ahogy Révai szerette vol-
na, akkor csak két eset lehetséges. Vagy az, hogy Bálint már a regény második fe-
lében kommunista lesz, és még inkább a következő kötetekben, amikor már nyil-
ván jön a háború és a nyilas korszak, és amikor Dérynék ezer fantasztikusnál 
fantasztikusabb történettel kellene a regényt megnyomorítania, hogy Bálint min-
den csapdát kikerüljön és átvészelje a borzalmas éveket. Mert ha nem, akkor a 
legjobb esetben börtönben ül az egész idő alatt, ami eszmei fejlődése szempont-
jából nem volna baj, de regényesség szempontjából nem túl okos szabadon hagy-
ni, hog)1 menjen és cselekedjék, mert akkor állandóan a lebukás fenyegeti. 

Igaz, hogy Stendhal ezt a problémát is meg tudta oldani, mégpedig elég izgal-
masan, a Pármai certosában. Végül volt még egy harmadik kifogásom is, amelyet 
azt hiszem, továbbra is fenn kell, hogy tartsak, és az Ocsenás. Déry elhatározta, 
hogy Ocsenásból rendőrspicli lesz. Itt persze nyilván őszinte felháborodására más 
véleményem van. Először is Bálintot nyilván máshogyan kezelték a rendőrségen, 
mint Ocsenást. Néhány pofont persze ő is kapott. De nem ez a lényeges. A lénye-
ges az, hogy akik kihallgatták, azok nyilvánvalóan igen jól tudták, hogy ez a fiatal 
gyerek még nem lehet veszedelmes az államra, és semmi értelme se volna, hogy 
nagy ügyet csináljanak az esetéből. Már most hogy vagyunk Ocsenással? Hol de-
rül ki az, hogy Ocsenás spiclinek született? Déry ezt azzal mutatja be, hogy mikor 
közösen vettek részt a szeptemberi tüntetésen, Ocsenás sorsára hagyta Bálintot. 
Tehát rossz karakter. Aszociábilis lény. Ez azonban szerintem polgári pszichológia. 
Én nem tudom, hogy Ocsenás kommunista-e vagy sem, de ha véletlenül kommu-
nista, akkor egészen bizonyos, hogy cserben hagyja Bálintot, mert Bálintnak nin-
csenek titkai, neki pedig vannak. (Nem akarom Déryre való tekintettel e gondo-
latomat tovább folytatni, illetve mégis közlöm vele, és gondoljon rólam amit akar, 
minden további magyarázat helyett emlékeztetem Rajkra és másokra, akiket szin-
tén azzal vádolnak, hogy rendőrspiclik voltak még miniszter korukban is. Úgy 
látszik, senki sem bizonyos addig, amíg valami pozíciót betölt, hogy mikor vádol-
ják majd azzal, hogy spicli.) 

Úgy tudom, Déry pillanatnyilag abbahagyta a Felelet folytatását. Mai vélemé-
nyem az, hogy jól tette, mert nem lehet folytatni. Illetve lehet - hiszen mindent 
lehet - de nem érdemes. Nem érdemes azért, mert Köpe Bálint pályafutása ma 
már nem érdekes. A regény koncepciójának idején Déry még azt akarta megmu-
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tatni, milyen szép dolog, hogy ez a szegény proletárgyerek a regény harmadik kö-
tetének a végén vállalatvezető lesz. Milyen nagy eredmény, milyen nagy dolog. 
Félek, hogyha tovább folytatná a regényt, az emberek a regény végére jutva azt 
mondanák, mondd már. Az ilyen karriereknek a megítélése ugyanis azóta mái-
rég megváltozott. Ma már senki sem törekszik arra, hogy vállalatvezető legyen, 
sőt, lehetőleg elkerüli, hogy odahelyezzék, mert ma az nem öröm. De hát ez per-
sze reakciós ellenvetés, és nem akarom Déryt ilyen irányban befolyásolni, nehogy 
újra azt mondják, hogy én vagyok a rossz szelleme. Hát csak folytassa - ahogy 
Pétain mondta egy néger katonának, amikor megszólította: „Maga néger? - Az 
vagyok - mondta a katona. - Hát csak folytassa", mondotta Pétain. 
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Fejezetek a francia irodalomelmélet köréből. Szerkesztette Szávai Dorottya, 
Kijárat Kiadó, Budapest, 2007. 309 lap 

A Kijárat Kiadó Spatium sorozatában többnyire kortárs, német nyelvű művészet-
elméleti kiadványok fordításai jelennek meg. A Szávai Dorottya szerkesztésében 
kiadott szöveggyűjtemény, mely a szerény, Fejezetek a francia irodalomelmélet köréből 
címet viseli, némileg eltér ettől az iránytól. Némileg, Íriszen változatlan a sorozat 
szándéka, bogy kortárs vagy közelmúltbeli esztétikai kutatások jelentős, sőt a 
kontinentális értelmiség által kanonizált eseményeit mutassa be magyar nyelven. 
E tekintetben Roland Barthes, Paul Ricoeur, Gérard Genette vagy akár Georges 
Poulet neve is szavatolja a kötet színvonalát. De eltérő is, mivel eddig döntően 
művészetelméleti, a képzőművészet és általában a képi alkotófolyamatok sajátsze-
rűségére kérdező tanulmányokat közölt a sorozat. Van-e üzenete ennek a válasz-
tásnak, amikor a tudományközi párbeszédben az irodalomtudomány éppen más 
diszciplínák (kultúratudomány, eszmetörténet, gender) fogalomkészletét kölcsön-
véve igyekszik újragondolni tárgyát, feladatát és módszereit? Mikor úgy tűnik, 
bog)' a „nyelvi fordulat" tanulságai hallgatólagosan beépültek a humán tudomá-
nyokba, olyannyira, hog)' időnként meg is feledkeznek „eredményeiről"? Mikor úgy 
tűnik, hogy a kritikai beszédben a „nyelvi megelőzöttség" tapasztalatának han-
goztatása az értelmezői üresjáratok kitöltésére szolgál? 

Napjaink irodalomelméletének tudományközi szerepét és helyét vizsgálva in-
dokolt a történeti perspektíva, hiszen az irodalomelmélet „átadó" diszciplínából 
„befogadó" diszciplínává vált: eszmetörténeti, kultúra- és művelődéstudományi, 
a kultúra materiális történetéből kiinduló értelmezői szempontok vágnak a nyelvi, 
poétikai és esztétikai kérdésirányok elé, szabják meg a szövegek vizsgálatának 
céljait. Milyen hozománya lebet e helyzetben a francia strukturalizmus és tema-
tikus kritika jelenkori recepciójának? A kötetben összegyűjtött tanulmányok csaknem 
hatvan év terméséből tallóznak. Ez az időszak túl hosszú, hogy egységes korszak-
ként kezeljük, ráadásul valamiféle közös „nemzeti" (értsd: francia) módszertant 
keressünk benne: részint a szellemi divatirányzatok felgyorsult váltakozása, rés/int 
a globalizáció tudományos életben is érezhető Itatása miatt. Barthes 1963-as, 
a franciaországi „új kritika" vitát kirobbantó írása és a vita tanulságait közel fél 
század távlatából értelmező Genette-írás között nem csupán az irodalom új meg-
közelítéseijelentek meg, hanem az egykor az akadéntizmus ellen fellépő lázadó, 
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felforgató elmélet s a vele szorosan összefonódott beszédmód maga is betagozó-
dott az egyetemi, akadémiai rendszerbe. Mi köti tehát össze az ötvenes évekbeli, 
strukturalista fordulat előtti, Camus-ről szóló elemzést az esztétikai érték miben-
létére kérdező új évezredbeli esszével? Miféle képet mutat mai magyar szakmai 
közönségének az eltérő honi ismertséggel és recepcióval rendelkező, sokszor ön-
magukban is heterogén életművekből történő válogatás? 

A kötet néhány kifejtetlen, sőt rejtett szervezőelvének feltárása segít a kérdést 
megválaszolni. Először is rejtett, hisz a tanulmánygyűjtemény elől nagyon hiány-
zik a szerkesztői előszó, mely magyarázhatná a választásokat (miért nem inkább 
Jean-Pierre Richard, Tzvetan Todorov, Laurent Jenny vagy épp Julia Kristeva, mint 
Pierre Brunei?), az egyenként is terjedelmes életművekből való válogatás okait. 
A szövegek kapcsolódási pontjait keresve először az irodalomelmélet és az irodalom-
kritika francia irodalmi környezetben való sajátos kapcsolatát kell megemlíteni. 
Ezt támasztja alá, hogy a kötet írásainak zöme műelemzés, vagy szerzői életművek 
átfogó értelmezésére tett kísérlet, nem pedig elméleti program-tanulmány. A Feje-
zetek a francia irodalomelmélet köréből írásait olvasva legalább annyit megtudunk Racine, 
Proust és Camus művészetéről, mint a tematikus kritika irodalomszemléletéről. 
A kötet szerzői közül Barthes és Genette közvetlenül, míg Poulet közvetetten 
érinti az irodalomkritika és az irodalomelmélet viszonyának kérdését. Előbbi két 
szerző a francia kartéziánus szellem szép példájaként, ritka világossággal javasol 
munkamegosztást az irodalmi munka terepén. Barthes egyik, korábban már ma-
gyarra fordított, Racine-ról (1963) írott esszéjét ért támadásra válaszul született köny-
vében, a Kritika és igazságban (1966) vázolja e munkamegosztás alapjait. Eszerint 
az irodalomtudomány a kanti értelemben transzcendentális tudomány, vagyis az 
irodalmi formák jelentésképzésének általában vett lehetőségi feltételeit kutatja, 
míg a kritika feladata a kritikus nyelvezetének a mű nyelvezetével való dialógus-
ba hozása, valamint jelentést tulajdonítani (akár történetietlen módon is) a szó-
ban forgó műnek. Barthes fenntart még egy harmadik lehetőséget is, ezt nevezi 
olvasásnak, melynek során az olvasó nem kerül reflektív távolságba az olvasott mű 
nyelvétől. Barthes a csecsemő anyával való szimbiotikus kapcsolatával jellemzi a 
szöveggel való kapcsolatba kerülésnek ezt a fajtáját. Genette kiindulópontja aMeta-
kritikai nyitány című írásban némileg eltérő ettől, s éppen az ötvenes-hatvanas években 
Barthes, valamint a genfi iskola prominensei által művelt ún. kritikai esszé hagyo-
mányát, kialakulását vizsgálja részletesen. A kötet érdeme, hogy felhívja a figyel-
met a honi kritikai gyakorlatban leginkább a tanulmány műfajának megfeleltethető 
műelemzésfajta strukturalista poétikától némileg idegen gyökereire. Poulet, Barthes 
és Genette kötetbe beválogatott, egymásra épülő szövegei időben két oldalról is 
támadják a strukturalista, műimmanens, a szöveg zártságára (cloture de texte) 
épülő szövegértelmezői hagyományt. Ez különösen Barthes esetében lehet megle-
pő, hisz a Strukturalista aktivitás vagy a Bevezetés az elbeszélések strukturális analízisé-
be szerzője az irodalomelmélet-történeti kézikönyvekben a strukturalista poétika 
egyik alapító atyjaként szerepel. Ezzel szemben a Racine-ról vagy a Michelet-monog-
ráfia Barthes-jától mi sem áll távolabb, mint hogy a szövegek értelmezését egyet-
len mű zárt értelmezésére korlátozza, s a kritikus feladatát a szöveget alkotó nyelvi 
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(grammatikai, retorikai, verstani) struktúrák összességének leírására, majd jelentés-
képző kombinatorikába rendezésére redukálja. A kötetben közölt Racine-tanulmány-
ban Barthes az összes Racine-drámát egyetlen egységes szövegvilágként kezeli, 
s célja - mint ahogy azt a Michelet-monográfia előszavában is megerősíti hogy 
megtalálja „egy létezés [...] struktúráját, tematikáját, vagy még világosabban: 
rögeszméinek hálózatát" (161.). Georges Poulet Racine-esszéjében a követett mód-
szer szinte pontról pontra megfeleltethető ennek a programnak („az igazi kritikai 
tevékenység pedig azt jelenti, bogy a teljes életművet újraolvasva utólag felfedez-
zük a jelentésteli ismétlődéseket és árulkodó rögeszméket" - 39.), jóllehet a két 
elemzésben meglehetősen eltérő csomópontok rajzolódnak ki a francia klasszi-
cista drámaszerző művéből: míg Barthes érdeklődése a szereplők közti hatalmi 
viszonyokra, az elfojtott szexualitásra, a beszéd drámai világokban betöltött on-
tológiai szerepére (tehát jellegzetes barthes-i témákra) irányul, addig Poulet első-
sorban a tér, a fény és a sötétség, valamint az öntudat (önazonosság) alakzataira 
(tehát jellegzetesen poulel-i témákra) figyel fel Racine tragédiáiban. 

Roland Barthes életművének későbbi alakulása meglepően gazdag recepcióval 
rendelkezik a magyar irodalomelméletben. így közismert, hog)' a hetvenes évek-
beli, ún. posztstrukturalista fordulata után milyen fontossávált számára egy inter-
textuális alapokon nyugvó olvasáselmélet kialakítása. Azt viszont a franciául nem 
olvasó közönség valószínűleg e kötetből tudja meg, hogy Poulet már az ötvenes 
években irodalomszemlélete egyik sarokpontjává tette az irodalmi szövegek be-
fogadásának problémáját. Poulet olvasáselmélete a költő és az élet, valamint a kri-
tikus és mű közti viszony párhuzamára épül. Egyik legfontosabb könyvéből, a La 
conscience critique-ből (1971) lefordított Baudelaire-tanulmányából a kritikai tevékeny-
ség olyan modellje rajzolódik ki, mely folytonosságot tételez az írás ún. kreatív 
vag)' szépirodalmi műfajai és a kritikai, értelmezői, magyarázói műfajai közt. Itt 
nem csupán a kritika apológiájáról és emancipációjáról van szó, és nem is a nem-
kanonizált műfajok (naplók, levelezések, értekezések stb.) bevonásáról a vizsgált 
életműbe, hanem arról a kölcsönös megértési folyamatról, melyre a két tevékenység 
hasonlóságai világítanak rá. Magyarán, jobban meg lehet érteni, mi is történik 
egy irodalmi mű megértése során, ha kritikus és irodalmi mű kapcsolatát tanul-
mányozzuk a kritikai tevékenység során. A kritikai diskurzus és az ún. szépirodalmi 
„termelés" között nem húzódik szakadék, a kritikai esszé maga is az irodalmi szö-
veggel hasonló elveken szerveződhet, működhet, azzal hasonló hatásokat válthat 
ki olvasóiból. A kritikai diskurzus nagykorúsítása, egyenrangúsítása persze erős és 
élő hagyomány a francia irodalmi kultúrában, elég, ha a modernek közül Paul 
Valéryre, André Gide-re, André Malraux-ra gondolunk, de az intellektuális vonu-
lat szépirodalmi jelenlétére már századokkal korábban is találhatunk példát. 

Gérard Genette Metakritiken nyitány című írása explicitté teszi a korai Barthes-
szövegek és a genfi iskola azonos elméleti alapját, sőt még messzebb, egészen 
Proustig vezeti vissza e módszertan gyökereit. Bár Genette írásmódja kevésbé sejtet 
nagyszabású téteteket az irodalomkritika művelésében, mint két idősebb pálya-
társáé, a kritikai tevékenység és az elméleti elvek közös formálódása az ő munkás-
ságából is markánsan kitűnik. Genette nemzetközi irodalomtudományos szinte-
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reken főképp a strukturalista narratológia egyik legfontosabb képviselőjeként is-
mert. Hírnevét éppen dz eltűnt idő nyomában időszerkezetének bemutatására kiala-
kított elbeszéléselméleti munkája, a Discours du récit, majd az intertextualitás elmé-
letét racionalizáló Palimpsestes alapozta meg. A következetes és racionális szerző 
azonban az utóbbi időkben talán a legszisztematikusabban vizsgálja felül a koráb-
ban már említett immanens strukturalista szövegkoncepciót. A transzcendens, te-
hát a szövegben a nyelvi horizonton túlnyúló értelemképződés módjait vizsgálva 
Genette fokozatosan kiszélesítette érdeklődési területét, s a két részben megjelent 
(1994, 1997), nagy ívű esztétikai kísérletében a Lceuvre d'art-ban (A műalkotás) már 
a poétikai sajátosságok helyett kiterjesztett, esztétikai szempontból vizsgálja az 
irodalmat is. A kötetben közölt Az esztétikai értékről című esszéje is ehhez a gondolat-
menethez kapcsolódik. A napi kritikai tevékenység során általában nélkülözhetet-
len esztétikai értékítélet idegen a kritikai esszé műfajától, ily módon nem képezi 
részét a poétikai vizsgálódásoknak. Genette azonban arra figyelmeztet, hogy ha 
a poétikai elemzés által feltárt szervezettség és komplexitás nem lehet is az ítélet-
alkotás megfellebbezhetetlen alapja, az esztétikai értékítéletek meghozataláról 
mégis lehet tudományos igényű állításokat tenni. Ezek a megfigyelések és vizsgáló-
dások azonban immár a morálfilozófiából kölcsönzik eszköztárukat. Végül Genette 
a befogadói fogékonyság szerepét, az esztétikai értékek relativitását, s nem utolsó-
sorban a befogadói közösségek egymás ízlése iránti türelmét hangsúlyozza. 

A gondolatmenetében, poétikai törekvéseiben, elméleti hátterében összekap-
csolódó három szerző írásai mellett Pierre Brunei és Paul Ricceur írásai alkotják 
a francia irodalomelmélet további fejezeteit Szávai Dorottya kötetében. Pierre 
Brunei választása a meglepőbb, különösen az itt olvasható írásait tanulmányoz-
va. A Brunei által mitopoétikának nevezett kutatás, nevezetesen a különböző ko-
rok irodalmi alkotásaiból vett archetipikus motívumok vizsgálata végső soron kö-
tődhet a formalista iskola francia recepciójához, mely kétségkívül meghatározta 
a hatvanas évek francia irodalomelméletének arculatát. Sőt a mitológiai alakok, 
motívumok, szüzsék történeti felbukkanásai az intertextuális kutatásokban is nagy 
szerephez jutnak, mint azt a korábban már említett Genette-mű (Palimpsestes) is 
tanúsítja. A kötetbe válogatott Brunel-szövegek azonban csalódást keltenek. Az 
1999-es A mítosz és a szöveg struktúrája címe sokat ígér: egy korszak nagy fogalmai 
körül kialakuló intellektuális munka történeti távlatból való szintézisét, sőt a sok-
szor eltérő elméleti keretekben használt fogalmak gyakorlatias megfontolásból 
történő definiálását. A tanulmány első két oldalán felsorakoztatott tizenhárom hi-
vatkozás azonban csupán az olvasó zavarát fokozza: hogyan is világosodhatnának 
meg számára a mítosz fogalmának eddig még nem ismert aspektusai, ha nem avat-
ják be a csupán nevekkel megidézett elemzések állításaiba, érveibe? Brunei t olvasva 
a névelejtést magyarázó klasszikus példa jut eszembe. Kétfajta módon lehet válaszol-
ni arra, ha megkérdezik valakitől, mi a munkája. Van, aki azt válaszolja: a Renault-
nál dolgozom, míg mások azt felelik: fékeket szerelek fel autókra. Brunei szövegei 
inkább a válaszok első csoportját idézik, miközben egy Frye- vagy egy Veszeljovkij-
témában tett kutatásaihoz képest kevés újdonsággal szolgálnak. 
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Paul Ricoeur szerepeltetése nem ilyen problematikus, bár csak lazán illeszkedik 
a Barthes-Poulet-Genette vonalhoz. A közelmúltban elhunyt francia filozófus gon-
dolkodásmódjára - nem csupán az irodalomról szóló munkáiban, de filozófiai 
életművében is - az egymással ellentétesnek tűnő gondolati álláspontok összebé-
kítése, szintetizálása volt a jellemző. О volt az, aki a hatvanas években lehetőnek 
vélte a strukturalista elemzés és a hermeneutika szintézisét, később a kontinentá-
lis és az angolszász filozófia szempontjainak összeegyeztetésével tárgyalta a nar-
ratív identitás problémáit, sőt a természettudományok és a filozófia közti párbe-
szédet is szorgalmazta. A kötetbe bekerülő három szövegből is kitűnik sokoldalú 
tájékozottsága és műveltsége (teológia, pszichoanalízis, filozófia, irodalom), nem 
utolsósorban pedig figyelemreméltó értelmezői készsége. Három írása közül Camus 
A lázadó emberéről írott kritikájára hívnám fel a figyelmet. A másik ember gondo-
latának szentelt figyelem megragadó példája ez az értelmezés. Valójában nem 
szövegértelmezésről van itt szó, hanem inkább hermeneutikai értelemben vett 
megértési kísérletről. Az idegen gondolatnak (az ateista Camus sokszor elnagyolt 
történetfilozófiai fejtegetéseinek) a maga logikájában való rekonstruálása, a másik 
v ilágának elfogadása, ám annak néhány vállalhatatlan állítására is rávilágít. A Temps 
et récit-bői választott részletben is megvan a jó kritika azon erénye, hogy olvasásra, 
újraolvasásra késztet. Virginia Woolf- és Thomas Mann-olvasatai (a tanulmányból 
sajnos kimaradtak a Proustra vonatkozó fejtegetések) a regényekben vagy tágab-
ban, az elbeszélésekben megtapasztalható emberi idő egyedülálló voltára mutat-
nak rá. A modern regény alakulástörténetének e történeti szempontból is releváns 
mozzanata csak Ricceur nagy munkájának teljes kontextusában tárul fel igazán, a ki-
ragadott elemzés inkább a regények tematikus olvasatainak éles szemű megala-
pozását jelzik. 

Mindent összevetve, izgalmas, színvonalas írások igényes, j ő magyar fordításai 
alkotják a Szávai Dorottya szerkesztette francia irodalomelméleti válogatást. A kö-
tet pótolja a francia irodalomtudomány magyar recepciójának néhány régi adós-
ságát (Poulet fordítása), új szempontból világít meg az eddigi magyar fordítások 
alapján egyoldalúan ismert szerzőket. A kötetnek talán egyedül az elmaradt elő-
szót vethetjük a szemére, hiszen az egyenként is terjedelmes és sokoldalú életmű-
vekből kiragadott szövegek így némileg dekontextualizálva, az egykorú szellemi 
vitákból kiszakítva kínálják értelmezésre az írásokat, ez pedig nem változtatja meg 
eléggé a korszak francia szellemi történései közt az eddigi (sokszor megbízhatatlan 
fordításokra támaszkodó) töredékes kép alapján eligazodni kívánó magyar olvasó 
helyzetét. 



Vincze Ferenc 

ROMÁN IRODALOM MAGYAR FORDÍTÁSBAN 

- Kísérlet négy antológia kapcsán -

„ M i n d e n világ különös világ, mely az 
artikuláció meghatározot t lá tásmódja i ra és 
lehetőségeire korlátozódik, s amely csupán 
megha tá rozo t t tekintetben s meghatározot t 

maga ta r t á smódok számára nyílik fel." 
(Günter Figal: Fordításviszonyok) 

Antológiát összeállítani, szerkeszteni és kiadni nem feltétlenül hálás feladat. Avá-
logatónak-szerkesztőnek számolnia kell saját előítéleteivel, mindenképpen szub-
jektív olvasatával, a kimaradt, esetleg felülreprezentált szerzőkkel. És emellett je-
len van a kánonképzés felelőssége, hiszen egy antológia, főként, ha egy külföldi, 
a célkultúra számára kevésbé ismert irodalmat mutat be, jelentős kánonalkotó 
szerephez juthat. Mindezen nehézségek tudatában további megoldandó felada-
tot/feladatokat vállal magára az, aki a 2000-es évek végén román irodalmi antoló-
giát szerkeszt, válogat (és fordít) a magyar olvasóközönség számára. Mert korántsem 
beszélhetünk arról, hogy a román irodalom ismeretlen lenne a magyar művelődés 
berkeiben, ahogyan arról sem, hogy megkerülhetetlen tényezőként lennejelen, 
mint például - megkockáztatom - a német vag)' angolszász irodalom. A román és 
magyar kultúra közötti viszony hosszú évszázadokra nyúlik vissza, s ahogyan Farkas 
Jenő is í r jad román irodalom magyar recepciója című tanulmányvázlatában, a kérdés 
nem választható el élesen a két nép közötti kapcsolattól.1 Farkas előbb említett 
szövegében két nagy egységre osztja a recepciót, az egyik 1920-ig tart, a másik 
ezen időponttal kezdődik. A második nagyobb egységet három szakaszra bontja, 
az első 1920-tól 1948-ig, a második 1948-től 1990-ig, végül a harmadik 1990-től 
napjainkig teijed. Míg az első nagy egység tekintetében Budapest bírt jelentékeny 
szereppel, addig a második esetében „Budapest elveszítette vezető szerepét, a hang-
súly áttevődött Erdélyre (leginkább Kolozsvárra és Marosvásárhelyre)".2 Amellett, 
hogy elgondolkodtató a szerző a befogadástörténetet felosztó korszakolása, hiszen 
jól látható módon a határvonalakat nem elsősorban az esztétikum megfontolásai 
jelölték ki, hanem sokkal inkább ideológiai és társadalomtörténeti események, 

1 Vö. „A r o m á n i roda lom magyar recepciója elválaszthatat lan a két n é p politikai és tö r téne lmi vitái-
tól, hiszen százötven éve a »magyar - román kérdés« megkerü lhe te t l en politikai t ényező mindkét or-
szág kulturális és politikai é letében." FARKAS | e n ő : A magyar irodalom román recepciója. Korunk 2008/8. 
75. 

2 I. m . 77. 
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tendenciák, figyelni érdemes arra a tényre, melyet Farkas már tanulmánya elején 
felvet kérdések formájában: „falán sajátos »erdélyi kérdésnek« kell tekintenünk a 
román irodalom fordítását? A lokális azonosságtudat, a transzszilvanizmus mennyi-
re hatott abban, hogy erdélyi magyar írók, kiadók, irodalomszervezők román mű-
veket fordítsanak? Milyen érvek szerint tették ezt: érték, baráti szálak, politikum, 
kényszer alapján vagy csak egyszerűen az anyagi támogatás miatt?"3 Arra mutat 
rá itt a szerző, hogy míg az 1920-ig tartó időszakban a magyar és a román kultú-
ra közvetlen kapcsolatban állt egymással, addig az ez után következő korszakban 
létrejött az a közvetítő tényező, melyet egy ideig erdélyi magyar, majd romániai 
magyar irodalomnak nevez az irodalomtörténet. E tényező a fordításban betöltött 
fontosságára utal Láng Zsolt is, mikor a romániai magyar irodalomról szóló tanul-
mányában a forrás- és célkultúra közötti közvetítő jelentőségéről és egymáshoz 
való viszonyukról ír: „A román irodalom kívül rekedt a magyar látókörén. A jelen-
ség sok mindent felvet, többek között azt, hogy milyen viszonyban van a magyar-
országi irodalom a közvetítővel, a romániai magyar irodalommal. Érdekes volna 
végigkövetni, kiket emeltek be a magyarországi kánonba a hetven esztendő alatt. '4 

Az 1990-es időpont előtti viszonyok és fordítások esetében mind Farkas, mind 
Láng az ideológia jelenlétét hangsúlyozza, ugyanakkor egyikük sem felejti el meg-
említeni, hogy addig is születtek kiváló és értékes fordítások. Másfelől azért bír 
jelentőséggel a romániai magyar irodalom közvetítő szerepe, mert létrejöttével 
megbontotta az addig létező kettős viszonyt, és egy olyan hármas viszonyrendszer 
kialakulásához vezetett, melyben a célkultúra és közvetítő korántsem probléma-
mentes kapcsolata erőteljesen meghatározta a forráskultúra befogadását - talán 
inkább be nem fogadását. E fentebb említett viszony már csak azért sem egyszerű, 
mivel a romániai magyar irodalom - miközben nyelvi és kulturális azonosságát a 
magyarországi, azaz az egyetemes magyar irodalommal többször is hangsúlyozta 
- soha nem felejtette el különállóságát, sajátos tulajdonságait is kiemelni.5 E fentebb 
felvázolt viszonyrendszer 1990 után kezd felbomlani, éppen akkortól, amikorra 
az irodalomtörténet a romániai magyar irodalom megszűnésének kezdetét datál-
hatja. Az a folyamat, mely elsősorban a hasonlóságok, kapcsolódási pontok kieme-
lésére helyezte a hangsúlyt, megmutatkozik véleményem szerint a román irodalom 
magyar recepciójában is. Farkas Jenő így fogalmaz ezzel kapcsolatban: „Aromán 
irodalom magyar recepciója 1990-től újabb szakaszába lépett, ugyanis a fordítás-
irodalmat már nem államközi kulturális egyezmények irányítják, hanem a vállalko-
zók, a könyvkiadók és nem utolsósorban a hazai és külföldi szponzorok. Az ideoló-

:i 1. m. 75. 
1 LÁNG Zsolt: „A"„romániai"„magyar"„irodalom"„története". In uő: Tója vagy tottjat „a" „romániai" „ma-

gyar" „irodalom" „története". Koinónia, Kolozsvár, 2008. 15. 
5 Vö. „Ilyenformán a romániai magyar i rodalom Románia 1919 utáni területén kialakult magyar 

nyelvű irodalom. Társadalmi meghatározója a romániai társadalmi valóság, valamint a romániai 
magyarság kisebbségi, illetve 1944 utáni nemzetiségi helyzete. Mindkét vonás megkülönbözte tő a 
magyarországi i rodalomhoz viszonyítva, amelyhez azonban a nyelv és a kulturális hagyományok tá-
gan értelmezett közössége fűzi." KÁNTOR Lajos-LÁNG Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944-1970. 
Kriterion, Bukarest, 1973. 7. 
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gia helyét átvette a pénz. Hogy melyik tett/tesz nagyobb károkat, azt nem könnyű 
eldönteni!"6 Mindenképpen határvonalnak tekinthetjük ezt az időpontot, hiszen 
ettől kezdve egyértelmű az ideológiai irányítású kultúrpolitika megszűnése, ugyan-
akkor Farkas kritikus megjegyzése már csak azért is kétségbe vonható, mert rej-
tetten akár ideológiai megállapítást is tartalmazhat. Inkább érdemes figyelmezni 
arra, hogy ismét „csupán" egy kettős viszony jellemzi a román és magyar irodalom 
kapcsolatát, hiszen a közvetítő tényező egyre kisebb mértékben kívánja különálló-
ként meghatározni önmagát. 

A négy tárgyalt antológia azért is érdemel kiemelt figyelmet, mivel rövid egy 
éven beül jelent meg mind a négy kötet. Itt meg kell jegyezni, hogy 2009-ben Ro-
mánia volt a XVI. Nemzetközi Könyvfesztivál budapesti díszvendége, ami termé-
szetesen erőteljes érv volt a könyvek kiadása mellett. A legkorábban, még 2008-ban 
látott napvilágot a Dilingó7 című gyűjtemény, mely két alcímet is visel („nyolcvanas 
nemzedék"; 10 kortárs román novellista), majd a könyvfesztivál idején jelent meg 
a következő három: Huszadik századi román novellák,8 Egy zacskó cseresznye (Kortárs 
román költők),9 Kortárs román irodalmi antológia - Antologie de literatura romána 
contemporaná.10 A köteteket nem megjelenésük időrendjében kívánom tárgyalni, 
sokkal inkább egy olyan szempontot választva, amely talán rámutathat arra, mi-
lyen intenciók működtetik/irányítják a román irodalom fordítását és egyúttal re-
cepcióját. 

A Huszadik századi román novellák című kötet a legátfogóbb vállalkozás a négy 
tárgyalandó gyűjtemény közül. Ahogyan a könyvet válogató és szerkesztő Vallasek 
Júlia írja utószavában, „van közöttük klasszikus, történetközpontú elbeszélés, belső 
monológ, realista és szimbolikus, abszurd és szürrealista megközelítés, van olyan, 
amelyik inkább az esszéhez vagy inkább a kisregényhez közelít".11 A kötet válto-
zatos műfaji felhozatalt kínál, talán ki is lép a cím ígérte novella műfaji keretei 
közül, hiszen Panait Istrati vagy loan Grojan szövegei legnagyobb jóindulattal sem 
nevezhetők novellának, kisprózának is alig, minthogy a kisregény terjedelmi és 
műfaji tulajdonságait hordozzák. Az antológia Ion Luca Caragiale magyar olvasók 
számára sem ismeretlen nevével indul, a szerző Húsvéti gyertya (Ignácz Rózsa fordí-
tása) című szövegével, mely Leiba Zibal zsidó fogadós történetét meséli el. A század-
fordulós elbeszélés nemcsak a másság és az identitásválság témájában előlegezi 
meg a gyűjtemény későbbi írásait, hanem a gyertyagyújtás motívuma is fontos 
szerephez jut, hiszen a figyelmes olvasó felfedezheti a motívum többszöri vissza-
térését is a soron következő szövegekben. Hortensia Eapadat-BengescuAlbérlet (Csiki 

FI FARKAS: i. m . 7 8 . 
7 Dilingó. „nyolcvanas nemzedék". 10 kortárs román novellista. Vál. és összeáll. Virgil PODOABE, Traian 

§TEF. Nöran , Bp., 2008. 
8 Huszadik századi román novellák. Vál. és szerk. VALLASFK Júlia. Noran , Bp., 2009. 
9 Egy zacskó cseresznye. Kortárs román költők. Vál., szerk. és ford. BALÁZS F. Attila. Д В А RT. Pozsony, 

2009. 
10 Antologie de literatura romána contemporaná - Kortárs román irodalmi antológia. Szerk. Dr. TAKÁCS Edit, 

RODICA Müller. Ford. GAÁL Áron. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2009. 
11 VALLASEK Júlia: Utószó. In Huszadik századi... 737. 
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László fordítása), J ean Bart Bíbic hercegnő (Szonda Szabolcs fordítása) és Panait 
Istrati Kir Leonida csapszéke (Domokos János fordítása) című szövegei Caragiale írá-
sához az idegenségérzet tematizálásában kapcsolódnak, hiszen hol egy franciatanár-
nő gondolatai, hol egy „kozmopolita" kikötőváros szerelmi élete vagy egy román 
város görög kocsmájában szolgáló (félig görög) fiú tragikus sorsa tárul elénk. 
S hogy mennyire jól megválasztott a gyűjteményt nyitó Hiísvéti gyertya című írás, 
azt jól mutatja Gala Gal ас ti on A batárvesztő kátyú (Kardos Körtvélyfáy László for-
dítása) keretes elbeszélése, mely ugyanazt a kissé misztikus - talán balladisztikusnak 
is nevezhető - hangulatot viszi tovább az Oltba veszett szerelmesek történetével. 
A nyitószöveg gyertya motívuma pedig továbbvonul Mihail Sadoveanu A tolvaj 
(Domokos János fordítása), Ion Agárbiceanu A gyertya (Fodor Sándor fordítása) és 
Liviu Rebreanu A feleség (V András János fordítása) című írásaiban, hol az a román 
szokás elevenedik meg, mely szerint a(z) halálra készülő (elhunytnak) gyertyát 
fog (adnak) kezébe, bogv az világítson számára a túlvilágon. A vallási miszticiz-
mus és a babona olyan szervezőelvvé lép elő, mely nem egyszerűen a szerkesztői 
intencióról vall, hanem egyúttal a román irodalom kitüntetett hagyományáról. 
Gib Mihäescu az A cica novellájában (Szatmári-Kirilla Teréz fordítása) a haldokló gye-
rekek számára macska formájában jelenik meg Isten, mely így kínál egyszerre meg-
nyugvást, ugyanakkor a babonás hiedelmek beszüremkedése az olvasatba tovább-
mutat Pavel Dan a Kicserélt gyermek (Szabó János fordítása) című szövegére, melytől 
már csak egy lépés Mircea Eliade A lányoknál (Székely János fordítása) című írásá-
nak abszurd, misztikummal teli világa. És ahogyan haladunk előre az időrendben 
- közeledve a kortárs szerzőkhöz - , nem történik törés, nem változik meg lényege-
sen a tematika, hiszen ha nem a fentebb említett témakörök, akkor az idegenség-
érzet, a másság (például Alexandre! Ivasiuc, Norman Manea) jelenléte az, ami kap-
csolja az írásokat a tradícióhoz. A hagyomány ezen körébe lép be később a diktatúra 
emberi kapcsolatokat is felőrlő tapasztalata (például Gabriela Adamejteanu: Nyug-
talanság [Csiki László fordítása]), ami aztán elvezet az úgynevezett „nyolcvanas 
nemzedékhez", Mircea Nedelciu, loan Grofan, Mircea Cärtärescu nevével fémjelzett 
generációhoz, akik mindamellett, hogy nem tagadták meg az előbbiekben felvá-
zolt hagyományt, egészen más módon nyúltak hozzá - központi helyre a nyelv, az 
elbeszélés módja, majd a szöveg és a valóság kapcsolata került. Érdemes kiemel-
ni Mircea Nedelciu Gondok az identitás körül (Lövétei Lázár László fordítása) című 
elbeszélését, mely három fejezetben járja körül ugyanazt a témát, az egyes részek 
variációként jelennek meg, ezzel mintegy relatirizálják a fikció és a valóság kapcso-
latát, főként úgy, hog)' az utolsó egység (fiktív?) elbeszélője az a „Vasile Mure§an 
állampolgár", akivel az elbeszélő által előzőekben elbeszélt történet megesett. 
Majd zárásként a fiatalabb generáció következik, Adrian Otoiu, Bogdan Suceavä 
és Ruxandra Cesereanu képviseletében, akik közül ez utóbbi azért is fontos, mivel 
nemrég magyarul megjelent regénye, Utóférfiak12 (Selyem Zsuzsa fordítása) talán 

12 Ruxandra CESEREANC: Utóférfiak. Ford. SELYEM Zsuzsa. Jelenkor, Pécs, 2009. 
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visszhangja és román reflexiója Esterházy Péter románul is megjelent Egy nőjének13  

(Anamaria Pop fordítása). 
Úgy vélem, tisztán felismerhető az antológia kettős intenciója. Egyfelől rámu-

tat arra az idegenségre, másságra, ami a román irodalom egyik sajátos tulajdon-
ságaként tételeződik, s amit a gyűjtemény utószavát író Vallasek Júlia így fogalmaz 
meg: „A román irodalom egyik sajátossága a fantasztikum, a természetfeletti és a 
mindennapi békés egymás mellett élése, ahogy ez az antológia számos darabjában 
megfigyelhető. A fantasztikum sokszor úgy jelenik meg, mint az én belső világá-
nak kivetülése, a szereplők számára tulajdon elképzeléseik, rögeszméik, félelmeik 
és vágyaik formálják a valóságot. [...] A fantasztikum azonban nemcsak belülről 
jeleníthető meg, gyakran jelenik meg öntörvényű, külső erőként, a népi hitvilág 
vallásos-babonás színezetű, misztikus elemeként."14 Másfelől észrevehető a ha-
sonlóság felmutatásának szándéka is, hiszen a „nyolcvanas nemzedék" hangsú-
lyozása és szerepeltetése kapcsolódási pont lehet a magyarországi prózafordulat 
szerzőinek beszédmódjához, gondolok itt például Esterházy Péter, Nádas Péter 
vagy Márton László munkásságára. E két szándék figyelembevétele és elemzése 
viszont arra mutat rá, hogy az antológia kevésbé a hasonlóság, mint inkább a külön-
bözőség felmutatását tűzi ki céljául. Itamar Even-Zohar, aki úgy véli, hogy „a mű-
fordítás nem pusztán valamely irodalmi (több)rendszeren belüli szerves rendszer, 
hanem éppen az ezen a többrendszeren belüli legaktívabb rendszer",15 Л fordítás 
helye az irodalmi (több)rendszer elméletében című tanulmányában a célkultúra és a forrás-
kultúra összefüggéséről kijelenti, hogy ebben a (több)rendszerben a fordított mű 
kiválasztása a forráskultúrából sohasem önkényes, mindig tetten érhető a célkultú-
ra valamilyen szándéka.16 Even-Zohar irodalmi (több)rendszerében - egy bizonyos 
kultúrát tekintve - a műfordítás vagy központi, vagy perifériális helyet foglal el, 
annak függvényében, mennyire tekinthető mértékadónak - kánonalakítónak - a mű-
fordítás a vizsgált rendszeren belül. A magyar művelődésről szólva talán megenged-
hetjük azt a kijelentést, hogy a műfordítás kitüntetett szereppel bír az irodalom 
rendszerén belül, olyannyira, hogy adott esetben akár követendő mintaként is te-
kint(ett főként) az angolszász vagy német irodalom eredményeire. Akkor, mikor 
a magyar irodalom immár szinte harmincéves távlatból tekint vissza az úgyneve-
zett prózafordulatra, mikor a társadalmi folyamatokért felelősséget érző és vállaló 
próza hagyományát képviselők ezt sem megújítani nem tudták és ritkán kínáltak 
valódi alternatívát helyette, mikor a tárgyias és hermetikus líra tradíciójához kap-
csolódó költőnemzedék beszédmódja inkább megszilárdulni, mint változásra képes-
nek látszik, mikor az újonnan jelentkező alkotók (mind a próza, mind a líra tekinte-
tében) a fentebbi hagyományokat megelőző tradíciórétegekhez tűnnek visszanyúlni, 

13 ESTERHÁZY Péter: Ofemeie. Ford. Anamaria Por. Humanitas , Bucurejti , 2002. 
1 4 VALLASEK: i . m . 7 3 7 . 
15 I tamar EVEN-ZOHAR: A fordítás helye az irodalmi (több)rendszer elméletében. Ford. JANÖVITS Enikő Mária. 
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egyszóval akkor úgy tűnik, hogy a jelen, a kortárs magyar irodalom horizontja 
változni látszik, de mindenképpen tetten érhető az új megszólalási módoknak és 
más hagyományrétegek megidézésének az igénye. Ha ezen tendenciák és folyama-
tok figyelembevételével tekintünk a Huszadik századi román novellák című kötetre, 
talán még inkább érezhetővé válik a különbözőség felmutatásának intenciója. 

Továbbá, ha figyelembe vesszük az ugyancsak a Noran kiadónál egy évvel a 
Vallasek szerkesztette könyv előtt megjelent gyűjteményt, szintén megfontolandó 
következtetéseket vonhatunk le. A Dilingó című antológia vállaltan nem a kortárs 
román irodalmat tárja az olvasó elé, hanem csupán annak egy jelentős szeletét, me-
lyet a román irodalomtörténet a „nyolcvanas nemzedék" elnevezéssel illet. Gheorghe 
Cráciun gyűjteményt nyitó írása Vázlat Longosznak címmel (Lövétei Lázár László 
fordítása) a Daphnisz és Khloé című ókori szerelmes regény újraírására tett kísérlet. 
A szöveg Rajmond Bloch és Jean Cousin történészek Rómáról szóló írásának egy 
részletével kezdődik, melyben az időszámításunk szerinti második évszázad esemé-
nyei tűnnek föl. Mindez Longosz korára való utalásként is olvasható, ugyanakkor 
a részlet az egész szöveg szempontjából teljesen más szereppel is bír. A történelmet 
mesélő szöveg múlt idejű elbeszélésből átvált jelen idejű történetmesélésbe, ami 
aztán a két szerelmespár történetét bemutató írásban folytatódik. Egyfelől a jelen 
idejű mondatok, másfelől ezek előíró, irányt mutató - talán leginkább a drámák 
szereplőket, tárgyakat, helyszínt instruáló utasításaira emlékeztető - jellege nem 
egyszerűen a szöveg újraolvasására és újraírására tett kísérletként értelmezhető, 
hanem a címben megfogalmazott szándéknak megfelelően, mintha az „eredeti" mű 
elé helyezné magát időben, s így megfordítja a viszonyt, s immár Longosz Daphnisz 
és Khloéjd olvasható a Cráciun-szöveg újraírásaként. Mint ahogy nem önkényes és 
véletlen kiválasztás eredménye a gyűjtemény elejére tett írás, az sem véletlen, 
hogy Mircea Cártárescu elbeszélése adja a kötet címét. A Dilingó című (Éltető József 
fordítása) szöveg szaggatott történetét tekintve egy gyermekkori emléket dolgoz 
fel, melyben a lakótelep gyerekbandája egy új taggal bővül, aki új játékokat ho-
nosít meg, és új, néha kissé misztikusnak tűnő, folyamatosan megszakadó, majd 
újrakezdődő mesékkel traktálja gyerektársait. „Idő múltán azonban a srác, beton-
és fémtrónján ülve, a mesékbe szőve, és mintha álmodna éppen, elkezdett más-
ról is beszélni, nem csak lovagokról és szablyákról. Egy-egy mesét egyszerűen félbe-
hagyott, és elváltozott, határozott, ellentmondást nem tűrő, merev hangon olyan 
mondatokat eresztett meg, amelyeket képtelenek voltunk megérteni, bárhogy 
erőlködtünk is. [...] Néhány »teóriája« szöges ellentétben állt mindazzal, amit a 
szüléinktől vagy a rádió »tudománynépszerűsítő« adásaiban, a Szélrózsában, a te-
levízió Teleenciklopédiájában hallottunk. Dilingó azonban értelemmel és varázzsal 
töltötte meg ezeket, nem is tudom, hogyan, talán a puszta jelenlétével, a hangjával 
és a gesztusaival, nem szólva arról, hogy szavaiban érződött valami nem evilági."17 

Maga a Dilingó nevű szereplő a Cärtärescu-szöveg működésének metaforájaként 
is olvasható, hiszen az elbeszélés menetét néha megszakítja az elbeszélő, aki mind-

17 Mircea CÄRIÄRF.SCI : Dilingó. In Dilingó... 53. 
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untalan reflektál saját, jelenben betöltött pozíciójára, az éppen mesélt történet 
kérdésességére, tehát ugyanúgy „viselkedik", mint az általa mesélt figura. Ha a 
kötet további szövegeit is megvizsgáljuk, például Mircea Nedelciu Utazás a szülő-
falu körül (Éltető József fordítása) vagy loan Grojan Az éjszakai vonat (Székely Csaba 
fordítása) című elbeszéléseit, megfigyelhetjük, hogyan válik Dilingó metaforája 
az egész kötetre kiterjedő allegóriává. Nedelciu szövege töredezett, az elbeszélést 
minduntalan megszakítják egyfelől az elbeszélő az elbeszélés idejében/jelenében 
tett megállapításai, melyek úgy tűnnek, hogy a fikció és a valóság viszonyát kíván-
ják árnyalni, másfelől Musil A tulajdonságok nélküli ember című művének részletei, 
melyek tartalmukkal az elbeszélt történettel létesítenek gondolati kapcsolatot. Az éj-
szakai vonat lineáris, szinte már hagyományos történetének két főszereplője, az ál-
lomásfőnök és segédje, minden éjjel arra a vonatra várnak, melynek különleges 
vagonjai, szinte fantomszerű volta és az utána áramló rózsaillat misztikussá teszik 
a várakozás perceit, s míg a Nedelciu-szöveg inkább beszédmódjában és szerkesz-
tettségében nyitja tágabbra Dilingó metaforáját, addig Grofan írása a misztikus 
elágazást szélesíti tovább. S ahogyan Dilingó is megváltoztatott egy-egy ismert 
történetet, úgy kísérlik meg újraírni, új szempontok bevonásával „megmásítani" 
a történelem bizonyos eseményeit Viorel Marineasa rövidtörténetei (Németi Rudolf 
fordításai), melyek átvezetnek Dániel Vighi az anekdotikus hagyományt idéző rövid-
prózájához (Németi Rudolf fordításai), melyekben kissé bizarr és abszurd háttér-
ként tárul a befogadó elé a Bánság többnyelvű, egymást keresztező hagyományok-
ból épülő környezete. 

Ha az antológiát a hozzá írt előszó és utószó fényében olvassuk, egyértelművé 
válik az, mi alapján történt a szövegek kiválasztása. A paratextusként értelmezhe-
tő Esterházy Péter írta előszó így fogalmaz: „Nem akarok úgy tenni, mintha tájé-
kozott volnék e tárgyban (az Utószó majd eligazítja az eligazodni vágyót), de 
mintha a román prózában is olyasmi történt volna a nyolcvanas években, mint 
nálunk valamelyest korábban; mondjuk most így: megjelent a hagyomány, ponto-
sabban a hagyományoknak egy újfajta olvasata, használata; vagy így: megjelentek 
a szöveg és valóság kapcsolatára vonatkozó új kérdések."18 Az előszóíró amellett, 
hogy már személyével megidézi implicit módon a hivatkozott prózafordulatot, 
össze is kapcsolja a magyar és a román irodalomban lezajlott folyamatot, miköz-
ben továbbirányítja az olvasót a Virgil Rxloabäjegyezte Utószó hoz, melyben a „nyolc-
vanas nemzedék" fellépésének és jelentőségének részletesebb elemzését olvas-
hatjuk. A generációhoz tartozó „legelszántabb újítók elvetik a túl sok metafizikai 
jelentéssel vagy az egység, a zárt forma, a kizárólagosság és az egyeduralom je-
gyeivel terhelt irodalmi mű fogalmát, és a szövegével helyettesítik, ami sokkal job-
ban megfelel annak a kísérletnek, ami a környező világ részletes leképzését jelenti 
a szövegalkotásban".19 Miközben Podoabá elemzését olvasva világossá válhatnak 
azok a különbségek is, melyek megkülönböztetik a magyar és román irodalom-

18 ESTERHAZY Péter: Előszó. In i. m. 7-8 . 
19 Virgil PODOABA: Utószó. In i. m. 270. 
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ban megtörtént változásokat, az Esterbázy-előszó erőteljes hatása úgy érvényesül, 
hogy hangsúlyozódnak a hasonlóságok. Ebből a szempontból tekintve az antoló-
gia az ismerősség érzetét kelti, ami úgy kísérli meg az olvasó elé tárni a román 
irodalom egy részét, hogy Magyarországon egy már meghonosodott, uralkodó-
nak tekinthető beszédmód román változataként „értelmezi" a szövegeket. Ha mind-
ezekkel szemben figyelembe vesszük a Huszadik századi román novellák című gyűjte-
mény szándékát és értelmezési lehetőségeit, azt tapasztalhatjuk, hogy a Vallasek 
Júlia szerkesztette kötet amellett, hog)' a fantasztikum és misztikum román iro-
dalomban betöltött hagyományát emeli ki, átértelmezheti a Dilingó című antológia 
olvasási lehetőségét. A már idézett Itamar Even-Zohar így fogalmaz a célkultúrá-
ba érkező műfordítások funkciójáról és lehetőségéről: „Ráadásul abban a helyzet-
ben, amikor új irodalmi modellek vannak születőben, jó esély van arra, hogy a 
fordítás az új játéktár kidolgozásának, formálásának az eszközévé váljék. A kül-
földi művek révén olyan sajátságok - mind elvek, mind elemek - kerülnek be a 
hazai irodalomba, amelyek ott korábban nem léteztek. Ezek feltehetőleg nem-
csak a régi, megállapodott, rögzült és többé már nem hatékony valóságmodellek-
nek újjal való helyettesítését jelenti, hanem egyéb sajátságok teljes sorát is, mint 
amilynek az új (költői) nyelv vagy szövegalkotási módszerek és technikák. Nyil-
vánvaló tehát, hogy a fordítandó művek megválasztásának az elvét a helyi, saját 
irodalmi rendszert irányító aktuális állapot határozza meg: a szövegeket aszerint 
választják ki, hogy mennyire összeegyeztethetők a célnyelvi irodalmon belüli új 
megközelítésmódokkal és az általuk betöltött feltételezett újító szereppel."20 Csu-
pán a Dilingó című válogatást tekintve mindebből az következne, hogy az antoló-
gia egy már meglévő, újítóként értelmezett beszédmódhoz kapcsolódik, s így kí-
sérli meg a román irodalom bemutatását. Azonban ha összevetjük az elsőként 
tárgyalt gyűjteménnyel, melyben korántsem kapott olyan jelentős szerepet (per-
sze szerkezetének köszönhetően sem) a „nyolcvanas nemzedék", arra lehetünk fi-
gyelmesek, hogy a Dilingó inkább tűnik eg)' régi. már rögzült beszédmód meg-
erősítésének, s így a Huszadik századi román novellák című antológia a fantasztikum 
és a misztikum kiemelésének szándékával a Dilingó esetében is ráirányítja a fi-
gyelmet a szövegek azon jellegzetességeire, melyek „csak" a megszólalásmód és 
szövegalkotási technikák újszerűségének horizontjából nem feltétlenül váltak hang-
súlyossá. 

A soron következő két antológia (Kortárs román irodalmi antológia - Antologie de 
literaturá romána contemporaná; Egy zacskó cseresznye. Kortárs román költők) vizsgá-
latakor elsőként arra figyelhetünk fel, hogy míg az előző kettő esetében több for-
dító munkájáról volt szó, addig e kettőt egy-egy műfordító magyarította: az előbbit 
Gaál Áron, az utóbbit Balázs F. Attila. Nem kárhoztatva e megoldást és egyúttal 
e két műfordító mesterségbeli tudását sem vonva kétségbe mégis megjegyzendő, 
hogy talán kevésbé szerencsés egy antológia esetében az összes szöveget egyazon 
műfordító feladatául kijelölni, hiszen akarva-akaratlanul is előfordulhat, hogy a 

2 0 EVEN-ZOHAR: i. m . 2 1 1 . 
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különböző megszólalási módok, hangulatok, poétikák az egyetlen magyarítónak 
köszönhetően túlzottan is közel kerülnek egymáshoz. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó megjelentette Kortárs román irodalmi antológia - Anto-
logie de literatura romána contemporaná, ahogyan a cím kettőssége is jelzi, bilingvis 
gyűjtemény, melynek célja talán az lehetett, bogy a könyv a magyarországi román 
nemzetiségi oktatásban szöveggyűjteményül is tudjon szolgálni. Szintén az előbb 
említett szándékkal hozható összefüggésbe a válogatás szempontja is: a szerkesz-
tők/válogatók nem sokat kockáztattak akkor, mikor - három kivételtől eltekintve 
(Filip Florian, Matei Florian, loan Pintea)21 - olyan rangos szerzőket válogattak 
a gyűjteménybe, akiknek java része az 1950-es évek környékén született (ki kicsit 
előbb, ki kicsit később), s így a kortárs román irodalom már kanonizált alkotói közé 
tartoznak. A kötet szándéka, hogy a teljes kortárs román irodalomra kitekintést 
nyújtson, figyelemre méltó, viszont éppen ezen intenció miatt válik a gyűjtemény 
kissé esetlegessé, és nem tud valódi horizontul szolgálni. A lírai és prózai művek 
mellett még egy drámarészlet is helyet kap benne, melynek szerepeltetése erősen 
megkérdőjelezhető. Nem az a kérdés, hogy Liviu loan Stoiciu Az elfelejtett színház 
című műve mennyire kiemelkedő alkotás, hanem az, hog)' képes-e képviselni ön-
magában a kortárs román drámát, s ha igen, akkor miért. Itt kell megjegyezni, 
bog)' szükséges lett volna egy előszó vagy utószó megírása a szerkesztők részéről, 
hiszen a kötet végén található életrajzok igen keveset közölnek az alkotókról, pél-
dául Mircea Nedelciu-t tekintve nem említik meg, bogy a „nyolcvanas nemze-
dék" tagja, ami, mint láttuk, nem mellékes információ eg)' kortárs válogatás esetén, 
így azt sem tudjuk meg, hogy az életrajzíró szerzője szerint, miért emelkedik ki 
életművéből a Báránysirató című műve,22 mely máskülönben jellegzetes szövege a 
„nyolcvanasok" beszédmódjának és prózapoétikájának. Adriana Babeti Az utolsó 
felfújt Párizsban című könyvének részlete üde színfoltja a kötetnek, azonban erő-
sen kérdéses, hogy mennyire tekinthetjük az ezen cím alatt szereplő kisebb szö-
vegeket hagyományos értelemben vett szépirodalomnak, sokkal inkább tekinthe-
tők irodalmi tárcáknak, jegyzeteknek, rövid esszéknek, melyeket összekötnek a 
különböző kulináris szokások témává emelése. A másik három, kötetbe válogatott 
prózát (Nichita Danilov: Talpkövek; Filip Florian, Matei Florian: A Bajutiak; loan 
Pintea: Az ortodoxia csodálata) vizsgálva megfigyelhetjük, hogy összeköti őket egy 
vallásos misztikum jelenléte, mely így kapcsolni tudja e szövegeket a Huszadik szá-
zadi román novellák című antológiában felvázolt román irodalmi hagyományhoz. 
Amellett, hogy tanulmányomban éppen e fentebbi jelenség erőteljes jelenlétére 
és idegenségére kívánok rámutatni, feltétlenül muszáj megjegyezni, hog)' ez az 
antológia ezt meglehetősen véletlenszerűen emeli ki, hiszen öt prózarészlettel 
nem lehet bemutatni a kortárs román prózairodalom horizontját. 

21 Filip FLORIAN pedig annak ellenére, hogy fiatalabb alkotó, máris ismert neve A román i rodalomnak, 
már Magyarországon is megjelent két könyve: Kisujjak és A király napjai, mindkettő KARÁCSONYI 
Zsolt fordításában. 

22 Vö. Antologie de literatura... 246. 
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A lírai válogatást szemlélve szerencsésebb az olvasó, hiszen itt tíz szerző mun-
káiból olvashat bővebb kínálatot. A kortárs román líra helyzetére ebből sem lehet 
azonban messzemenő következtetéseket levonni, hiszen - mint említettem - az 
alkotók jelentős része már a középgenerációhoz tartozik, s így nem láthatjuk a líra 
új tendenciáit - ha vannak olyanok. .Ana Blandiana önreflexív szabad versei már-
már szenvtelenül vallanak a halál közelségéről, és a transzcendens hatalom sejtetett 
jelenléte mellett a szövegek gyakran dramatizált formát öltenek. Miközben Dániel 
Corbu versei egyértelműen megszólítják a világirodalom hagyományának jelen-
tős részét, ezt érezhetően egy fontosnak és megkerülhetetlennek tartott vallásos, 
a transzcendenssel számoló szempontból teszik, amire a verseket tartalmazó erede-
ti kötet címe is következtetni enged: Evanghelia dupá Corbu fi alte роете23 (Corbu 
evangéliuma/Corbu szerint az evangélium és más versek). A vallásos képek ter-
mészetességére pedig nemcsak Corbu költészetében találhatunk példát („Mind-
annyian nézték, ahogy / mint egyfajta Jézus a vizén / átkel a legenda valószerűtlen -
ségén könnyedén lebegve..."),24 hanem többek között jellemzőként említhetjük 
Gheorghe Grigureu („annyi, de annyi forma azelőtt a szakadék előtt / ami aszim-
metrikus és alaktalan Istenhez hasonlóan."),25 vagy Mircea Petean („három szét-
taposott pók / a kétgarasos szálló szobájában / az Úr üszője kilépett a díszletek 
közül")26 szövegeit. Radu Sergiu Ruha verseiben a színkavalkád okoz termékeny 
feszültséget, s a leíró, képközpontú szövegek a megidézett festmények („önarcké-
pek") révén a kép és nyelv médiumát játsszák egybe, majd az eddig már megírt 
szavak, mondatok és könyvek megsemmisítésével felbukkan az újrakezdés egyet-
len lehetősége: „hogy megtaláld azt az egyetlen könyvet / ahol egyetlen / titkos / 
jelben él / az Úristen neve / amiből újra elkezdődhet minden."27 Áttekintve az an-
tológia verseit észlelhető egyfajta vallásos tapasztalat, amit a transzcendens hétköz-
napi megsejtése és megtapasztalása jellemez, ami több esetben engedi a keresz-
tény és antik teológia keveredését. Összességében a válogatásról elmondható, 
hogy míg a versek szempontjából sikerül eg)' mélyebb merítést nyújtani, addig a 
próza szerepeltetése esetleges, az egyetlen drámaszöveg felvétele pedig az antoló-
giaszerkesztés hátrányait hangsúlyozza. 

Az Egy zacskó cseresznye című antológiát vizsgálva jól megfigyelhető a szerkesztés 
azon szándéka, hogy minden szerző egyenlő mértékben szerepeljen, ezt segíti az 
abc-rendben való szerepeltetés és a közel azonos számú szöveg (négy-öt vers min-
den esetben). Az életrajzokat áttekintve az is kiderül, hogy a válogatás során je-
len volt az átfogó kép kialakításának igénye, tehát nem csupán az ötvenes évek 
környékén született és már kanonizálódott szerzők kerültek be az antológiába, 
hanem a fiatal generáció is képviselteti magát: a legfiatalabb alkotó, Claudiu 
Komartin 1983-ban született. Talán érdemes jelentőséget tulajdonítani a címnek: 

Dániel CORBI : Evanghelia dupá Corbu fi alte роете. Ed. Princeps Edit. lap, 2006. 
24 Antologie de literaturä. ..41. 
25 I. m. 107. 
26 I. m. 137. 
2 7 I. 111. 177. 
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míg a Nemzeti Tankönyvkiadó antológiájában Liviu loan Stoiciu drámaszöveggel 
szerepelt, addig az AB ART kiadónál megjelent gyűjteménybe Balázs F. Attila a 
szerző verseit vette fel, mi több, az egyik vers címe (Egy zacskó cseresznye) adja a kö-
tet címét is. Az előbb említett szöveg a halál közelségét tematizálja, s erőteljes, 
szinte központi szerepet kap a kecske, mely a Biblia szimbólumrendszerét tekint-
ve a bűn jelképe lehet. A halál vallásos megélésének kísérlete viszont kudarcba 
fullad, s a naturalista képek megfosztják a verset a transzcendens átélésének le-
hetőségétől. A Stoiciu-tól közölt másik bárom költemény esetében is az olvasó a 
transzcendens hatalom megkérdőjelezésével szembesül, hiszen A guruló templom 
című szöveg „befejezetlen" temploma, vagy az Egy nagy hasadék című vers istenek nél-
küli nyiladéka („az egy nagy hasadék, amelybe az istenek / nem hatolnak be...")28 

mind arra mutat rá, hogy az Fgész létrejötte a tradicionális értelemben már nem 
lehetséges. Minthogy az eddigiek során megtapasztalhattuk, hogy mennyire fon-
tos a kortárs román irodalomban a transzcendensre való hivatkozás hagyománya, 
mindenképpen figyelemre méltó gesztus egy olyan szöveg címmé emelése, mely 
bizonyos mértékben megkérdőjelezi, de mindenképpen másképp viszonyul ehhez 
a hagyományhoz. Ha ezen aspektusból olvassuk az antológia verseit, arra lehe-
tünk figyelmesek, hogy Stoiciu szövegei átmenetet tudnak jelenteni az idősebb és 
fiatalabb költőnemzedékek lírájában - főként a vallásos misztikumhoz való kap-
csolatot tekintve. Míg például Ana Blandiana, Gabriel Chifu, Denisa Comanescu, 
Vasile Dan, Nichita Danilov vagy Varujan Vosganian költészetében a nietzschei is-
ten nélküli világ tapasztalatában mégis helyet tud kapni a transzcendens hatalom 
vallásos képzete, addig Ioan-Pavel Azap, Andrei Bodiu, Magda Cárneci, Aura 
Christa vagy éppen Dan Cornau lírájából ugyan nem tűnik el teljesen az erre való 
reflexió, viszont sokkal kevésbé kerül hangsúlyos pozícióba. A halállal való szem-
benézés tematikája szintén megjelenik a fiatalabb generáció verseiben, azonban 
a transzcendens lehetőség nyújtotta megoldást inkább a minden pátosz és érzel-
gősség nélküli irónia és szenvtelen naturalizmus váltja. Erre lehet példa Claudiu 
Komartin Versek apámról című szövege, melyben a haldokló apa nem ébreszt ke-
resztény magatartást az utódokban, sokkal inkább a „kínos" helyzet megszünteté-
sének vágya jelenik meg: „Fiai ráüvöltenének hogy hallgasson már, vagy szakad-
jon már meg, / karót döfnének nagy és üszkösödő szívébe, / de apa hoz még egy 
kenyeret az asztalra és kár volna érte. / Még ha mi tudjuk róla, hogy egy gennyel 
és szarral teli zsák."29 Emellett az irónia fontos eszköze lesz annak a politikai vagy 
társadalmi tematikákat megszólaltató költészetnek, melynek talán Mircea Dinescu 
lírája jelenti bizonyos hagyományát, s melyet je len kötetben Magda Cárneci szö-
vegei képviselnek leginkább (például Haza, A politika művészete). Összességében 
az Egy zacskó cseresznye című antológiáról elmondhatjuk, hogy a kortárs román lí-
rából nagyot merítve kísérel meg átfogó képet nyújtani a befogadó számára, jól 
észlelhető gesztusaival pedig jelezni is kívánja az általa érzékelt változásokat, törés-

28 Egy zacskó... 159. 
2 9 I. m. 81. 
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vonalakat, melyek - kicsit sem meglepő módon - részben a vallásos misztikum-
hoz való viszony változásán érhetők tetten. 

Végigtekintve a tárgyalt négy antológián, feltehető a kérdés, bogy a saját vagy 
a másság, az idegenség tapasztalata erősebb-e a román irodalom magyarra fordí-
tott szövegeiben. Eltekintve a kétnyelvű kiadványtól, mely véleményem szerint a 
legkevésbé tudott megfelelni az antológiaszerkesztés amúgy sem problémamentes 
kihívásának, jól felismerhetők a számba vett kötetek szerkesztési és válogatói szán-
dékai, melyek bizonyos mértékben - óvatosan fogalmazva - a magyar irodalom 
helyzetére is következtetéseket engednek levonni. A két prózagyűjtemény vizsgála-
tai) összegezve megállapíthatjuk, hogy a Huszadik századi román novellák című könyv 
átfogó, diakrón metszetet nyújt a román irodalomból, míg a Dilingó című antológia 
inkább szinkrón képet fest a kortárs román próza egy szeletéről. Az előbbi amel-
lett, bogy szerepelteti és tud az ún. „nyolcvanas nemzedék" újító beszédmódjá-
nak fontosságáról, mégis szerkesztési eljárásának köszönhetően a fantasztikum és 
vallásos misztikum hagyományának folytonosságát helyezi hangsúlyos helyre. Az 
utóbbi a célkultúra elváráshorizontjának szem előtt tartásával a fentebb említett 
nemzedék beszédmódja mentén építi a kötetet, s így egyszerre tud ismerős lenni, 
tehát kedvező fogadtatásra találni, másfelől pedig erősíteni a magyar irodalom 
egy már régóta működő megszólalásmódját. Azonban ha a Huszadik századi román 
novellák idegenségtapasztalata felől vesszük kezünkbe a Dilingó című könyvet, érez-
hetővé válnak azok a hagyományrétegek, melyek szintén a román irodalom jelen 
lévő természetfeletti vonulathoz kapcsolódnak. így a Dilingó nemcsak egy állapot 
konzerválására képes, hanem a súlypontok eltolásával egyúttal a másság felmu-
tatására is. Itt állítható összefüggésbe az eddig elmondottakkal a lírai műveket 
felvonultató gyűjtemény, mely azzal egy időben, hogy egyfajta változásra mutat rá, 
mégis tetten érhető mind ismerőssége, mind ismeretlensége: hiszen nem vitatható, 
hogy a magyar költészetben is kihívást jelentett a pátosznélküliség, az ironikus 
megszólalásmód, az ismeretlenséget, a különbözőséget az jelentheti, hogy a román 
költészetben ez hangsúlyosan a transzcendenshez való viszonyban érzékelhető. 
Mindezek alapján tehetjük meg azt a megállapítást, bogy a kortárs román irodalom 
minden ismerőssége és hasonlósága ellenére tud idegen lenni, és éppen ezen 
idegenség megtapasztalása jelenthet olyan új/újító szempontot, mely hatással le-
het a magyar irodalomban zajló folyamatokra. 



Deczki Sarolta 

A CSÁBÍTÁS MŰVÉSZE IT 

- Rákai Orsolya: Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi 
integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között, 
Universitas Kiadó, Budapest, 2008. 376 lap -

A címben szereplő szintagmát kétféleképpen lehet értelmezni. Vagy azokat a tech-
nikákat értjük alatta, melyekkel a csábító célhoz érhet, magyarán, a kiszemelt áldo-
zat fejének elcsavarására szolgálnak, s ekkor meghatározott, bizonyos tulajdonsá-
gokkal felruházott művészetről van szó. Vagy pedig konkrétan arra a művészetre 
is gondolhatunk, mely a csábításhoz mint olyanhoz tartozik hozzá - éppúgy, mint 
a „kertész kutyája" birtokos szerkezetben - , s ekkor semmiféle meghatározott ka-
raktervonással nem rendelkezik. Jelen esetben mindkét értelem egyaránt szóba 
jöhet. A recenzeált könyvben ugyanis arról a műveletről és vele kapcsolatban arról 
a művészetről van szó, mely egyaránt lehet maga is csábító, valamint állhat a csá-
bítás szolgálatában, mint annak speciális fegyverneme: az irodalomról, és vele kap-
csolatban az olvasásról. Az olvasásról, mint a csábítás szolgálóleányáról, s mint 
bűnös utakra térítő elfoglaltságról. A szép literatúra tehát olyan eljárásokat igényel, 
melyek kontrollt gyakorolnak az olvasás felett, egy olyan tekintetet, mely nem 
mereng a messze távolba, hanem tudományos szigorral és alapossággal megfigyeli 
tárgyát. Alihoz, bog)' rendszerezett és ellenőrizhető tudásra tegyünk szert mind 
az olvasással, mind pedig az irodalommal kapcsolatban, egy speciális megfigyelő 
pozíció szükségeltetik, az a tekintet, mely egyrészt a tudomány tárgyává teszi a vizs-
gált korpuszt, másrészt pedig ezzel párhuzamosan létrejön egy olyan elméleti-
történeti apparátus, mely a kritika előfeltételéül szolgál. Mindeközben - ahogyan 
szerzőnk állítja - az irodalomtudománynak „megvan az a lehetősége is, hogy bi-
zonyos fokig „művészetként" viselkedjen - azaz érdekességre törekedjen, és ennek 
révén próbáljon meggyőzővé válni, vagy akár az is, hogy 'keverje' a kettőt - ér-
deklődést keltsen, de ugyanakkor megpróbálja igazságként elfogadhatóvá, illetve 
cáfolhatóvá tenni az álláspontját". (110.) Az olvasás, és vele összefüggésben az 
irodalom tudománya tehát azért is van furcsa, köztes helyzetben, mert miközben 
tudományként rendszerez és reguláz, addig művészetként csábít. De ez a megha-
ladhatatlan ambivalencia kifejezetten jót tesz neki. 

Mert a tudomány, az valami komoly dolog. A megszólalás olyan formái és tí-
pusai tartoznak hozzá, melyek általánosabb érvényre tartanak igényt, mint a köz-
napi beszéd, és igazságértéküket kanonizált eljárások segítségével igazolják. A ki-
jelentések egy halmaza kiválik a többi közül, létrejön egy új szótár, és ezek az új 
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szavak egy új grammatika szerint létesítenek kapcsolatot a dolgokkal. Megválto-
zik a szavak és mondatok szemantikai, szintaktikai és pragmatikai dimenziója is; 
mindenestül egy újfajta észjárás épül rá a mindennapi beszédre. S a ráépülés ko-
rántsem puszta metafora, biszen ezzel a megszólalás módjainak, helyeinek és ala-
nyainak hierarchiája is megteremtődik. A tudomány az episztémé státuszára tart 
igényt a köznapi beszéd doxikusként jellemzett karakterével szemben, s ezzel 
egyszersmind hatalmi pozícióba is kerül a megszólalás más formáihoz képest. 
Létrejön a diskurzus rendje, mely az igaz kijelentések halmazának institucionális 
lehetőségfeltételéül szolgál. A nagy betűs Intézmény üti rá igazoló pecsétjét do-
kumentumok, eljárások, érvrendszerek, igazságformák halmazára, míg másokat 
félresöpör. Teheti, hisz nagy úr. 

Az önlegitimáció érvei pedig igen változatosak, s ez korrelál azzal a móddal is, 
ahogyan a tudomány a dolgokról tett kijelentések egyéb módjaihoz viszonyul: le-
ereszkedően, kirekesztően, agresszívan, elfogadóan, nyitottan, kíváncsian, stb. A tu-
domány, valamint a köré kiépült intézményi struktúra ugyanis egészen bonyolult 
kapcsolatban van az általa vizsgált jelenségekkel, valamint azzal az életvilággal is, 
melyben s melynek számára végső soron ezeknek a vizsgálódásoknak tétje van. 
A tudományt a dolgok vonatkozásában valami hűvös távolságtartás jellemzi; szi-
gorú szemmel néz rájuk. A tekintet regulativ szerepet tölt be, feladata a szelekció, 
osztályozás, értékelés, módszerek alkalmazása, kijelentések képzése, stb. Mindezen 
műveletek hangulati, diszpozicionális vagy attitűdszerű kísérője bizonyos szcientis-
ta komolyság, szigor; a tudomány bizony nem tréfadolog. A másik véglet a Nietzsche 
által vidámnak vizionált tudomány, mely könnyed és elegáns tánclépésekkel létesít 
újabb kapcsolatokat a szavak és a dolgok között. De miért a végletek kínálnának 
megoldást a dilemmákra. A végletek arra jók, hogy kijelöljék a diskurzus határait, 
jó esetben azért, hogy a tudományos vagy akármilyen n y e l v használója túllépjen 
rajtuk, miközben ide-oda lépked az így feltáruló és rohamosan táguló univerzumban. 

Rákai Orsolya könyvében az a nagyon szimpatikus, hog)' biztos kézzel uralja a 
mozgásba hozott diskurzusokat, s könnyedén sétál az általuk kirajzolódó határok 
között, vagy éppen azokon túl. Tisztában van a felhasznált teorémák teherbíró ké-
pességével, helyi értékével és hasznával az általa kiépített fogalmi keretben. Ez pe-
dig nem kevés... hanem nagyon is sok. Irdatlan munka rejlik ebben a könyvben, 
s lenyűgöző tudás halmozódik fel benne, mely minden tiszteletet megérdemel. 
Annál is inkább, mert a monográfia vállalása nem csupán egy adott korszak iro-
dalmi folyamatainak feltérképezése volt, hanem mindezt egy olyan elméleti alapra 
építi fel szerzőnk, mely messze túlmutat a szűkebb értelemben vett irodalomtörté-
neti vizsgálódásokon, és tágabb összefüggésben rendezi újra az 1780 és 1830 között 
lejátszódó és az irodalommal valamilyen kapcsolatban álló jelenségeket. 

Elméleti keretként pedig a rendszerelmélet szolgál számára, leginkább annak 
Luhmann által kidolgozott formája, s erre, vagy éppen ebbe épülnek bele a másik 
hivatkozási pontként szolgáló teoretikus, Plumpe reflexiói. Rákai ugyanakkor nem 
pusztán alkalmazza az általa mozgósított elméleti apparátust, hanem tovább is 
gondojja az ezekben felmerülő problémákat, valamint kiegészíti, vagy olykor ütköz-
teti más megfontolásokkal is, s legfőképpen pedig magukkal a dolgokkal. Már 
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rögtön gondolatmenete elején világossá válik, hogy itt most nem a magabiztos és 
fölényes, nagybetűs Tudomány osztályozza a szavakat és dolgokat kénye-kedve 
szerint, hanem egy olyan ironikus játékba csöppentünk, melynek valójában nincsen 
minden próbát kiálló, megbízható alapja, hanem szerves eleme a paradoxon. 
A rendszer fogalma nem eg)' statikus képződményt takar, hanem egy dinamikusan 
változó jelentés-mezőt, melynek ráadásul megvan a maga vakfoltja is, ezzel csak-
nem lehetetlenné téve a dolgok kimerítő leírását és osztályozását - ez lett volna 
példának okáért a husserli szigorú tudomány feladata. Ehelyett inkább a folyama-
tok közti divergenciákra mutat rá, a jelentések szóródására, történelmi alakulásá-
ra, mely társadalmi gy akorlatok, valamint esztétikai ítéletek eredője is lehet. Kiin-
dulási alap tehát az, hogy nincs stabil alapunk, s ezzel a kutatás egyfajta va banque 
akcióvá lesz, mely inkább tapogatózik valami felé, inkább kísérletezik, és próbál-
gatja a lehetséges utakat, mintsem szigorúan rögzített taxonómiákba kódolná saját 
előzetes feltevéseit. Ennek szellemében Rákai a következőképpen vezeti fel a fenti, 
termékeny paradoxon köré kiépített megfontolásait (melyekről meg is jegyzi, hogy 
az leginkább a kör négyszögesítésére emlékeztet): „Ami miatt belevágtam, annak 
oka (túl azon, hogy érdekes, izgalmas és remélhetőleg eredményes kérdésfelvetési 
módnak tartom) elsősorban ennek az elméletnek a kiirthatatlanul ironikus, néhol 
már szinte humoros jellege. Mivel pedig bármiféle megismerésre és kommuniká-
cióra tett kísérlet mindig kaland, méghozzá roppant bizonytalan kimenetelű, ellen-
őrizhetetlen és uralhatatlan, állandóan a kétely és a magabiztosság közt oszcilláló 
kaland, az irónia minden beszéd, minden diskurzus és minden tudomány talán leg-
alapvetőbb része, amely ezt az alapot születése pillanatában el is bizonytalanítja." 
(45-46.) 

Ez a nyitány számomra egy nagyon rokonszenves kutatói éthoszt mutat fel. Rit-
kán hivatkoznak ugyanis tudósok a humorra vagy az iróniára úgy, mint a tudomá-
nyos munka egyik alapvető motívumára, ez esetleg csak járulékos ornamense a 
komoly tudományos munkának. Am éppen maga Luhmann az, aki a tudományos 
és egyáltalán a kritikai gondolkodás szenes és nélkülözhetetlen elemének tartja 
az iróniát, hiszen ez teremti meg azt a szükséges távolságot, mely a saját magunkra 
való reflexiót lehetővé teszi, valamint ezáltal annak a sokoldalú relácionalitásnak 
legalább részleges transzparenciáját, melyben nem csupán megfigyelők, hanem 
történetesen praktikusan egzisztáló lények is vagyunk. Azt állítja: „az önkritikus 
ész egyben ironikus ész [ironische Vernunft]".1 Rákai ennek szellemében tehát ezt 
saját magára csavarodó és magát kikezdő elméleti apparátust választja azon adek-
vát elméleti keretül, mely nem csupán történeti kérdésekre ad választ, hanem ép-
pen a megtermékenyítő paradoxonon keresztül saját ilyen-olyan előfeltevéseink-
kel is elszámolásra késztet. S néha talán még játékosságra is. 

Annak dacára azonban, hogy a kiinduló megjegyzések a humorra apellálnak, 
csakhamar kiderül, hogy a szerző egyáltalán nem viccel, hanem magas labdát 
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dob fel, s ebben a labdajátékban nagyon is megugráltatja olvasóját. Mert ez a mo-
nográfia egyáltalán nem egy könnyű eszmefuttatás, hanem meglehetősen kon-
centrált olvasást igényel. Ez azonban a vállalt sokszólamúságból is következik: több 
nyelven is beszél ez a szöveg, s a szólamok egymással is párbeszédet folytatnak, 
vagy éppen polemizálnak is. S most nem csupán arról az elsődleges retorikai szint-
ről van szó, hogy a kiadós német nyelvű idézetek mellett nyelvújítás előtti helyes-
írással írt szövegek is jócskán találhatók, valamint a luhmanni rendszerelmélet 
frazeológiája mellett a kortárs magyar értekező próza nyelve, olykor néhány szel-
lemes megjegyzéssel fűszerezve. S ily módon maga ez a polifónia is mintegy an-
nak a szerveződésnek a logikáját mutatja fel, amit Rákai a könyve elején bemutat: 
az integráció és az elkülönülés egyidejű játékát. Vagyis ez a többszólamúság azt is 
demonstrálja mintegy, hogyan jönnek létre rendszerek, mi egyáltalán egy rend-
szer. Hiszen maga a szöveg mutatja fel ezt a stratégiát: egymástól részint széttartó, 
részint azonban egymással konvergáló nyelvek, teorémák, dokumentumok rend-
szerét hozza létre, melynek az olvasása maga is bevonódás ebbe az értelemadó fo-
lyamatba. S azokban a váltásokban, ahogyan egyik szólamról egy másikra siklunk 
át, olyan rések tárulnak fel, valamint olyan vakfoltokra nyílik rálátás, melyek maguk 
is az ironikus ész működésére utalnak. Ami - mint láttuk - soha nem egy önazonos, 
öntranszparens képződmény, nem egy klasszicista stílusban emelt, tekintélyes épü-
let, hanem olykor bizony elvarázsolt kastély. De éppen ezért kaland a megismerés, 
nem pedig sémák mechanikus alkalmazása. 

Meglehetősen nagy feladat lenne, ha lépésről lépésre rekapitulálni szeretnénk 
a könyv gondolatmenetét - már csak a fent említett polifónia okán is. Azok a részek, 
melyek számomra a legizgalmasabbak voltak, a kritika, s egyáltalán a kritikai 
gondolkodás természetével foglalkoznak. S ez természetesen korántsem független 
az intézményrendszer egészének, s vele együtt az „irodalmi tudatnak" a kialaku-
lásától. S pontosan ezért is nagyon izgalmas rekonstruálni azt az átrendeződést, 
ahogyan a Rákai által választott korszakban, a felvilágosodás idején a tudós tekin-
tete osztályozza a dolgokat, mert ez az időszak egyszersmind a kritikai tudat, a kri-
tikai gondolkodás kialakulásának ideje is. Ez idő tájt tesz különbséget Kant az ész 
magán- és nyilvános használata között, valamint szólít fel a kiskorúságból való ki-
lábalásra. Ez pedig a fennálló struktúrák kritikai felülvizsgálatát igényli, s ezzel 
eg)' újfajta attitűd kialakulását és megszilárdulását. Ez az attitűd pedig pontosan 
a tudósi tekintet lehetőségfeltételének bizonyul, amennyiben általa jön létre az a 
megfigyelői pozíció, mely a mindenkori diszkurzív formációk rendezőelvéül szolgál. 
A doxán túl az episztémé rendjét porciózza ki ez a tekintet, szigorúan, tudományo-
san: „a felvilágosodás ebben az értelemben tulajdonképpen a megfigyelés és az 
ennek eredményeként létrejövő tudás; a gyakorlattól való távolság képessége, mely-
nek révén a gyakorlat maga megfigyelhetővé, megfigyeltté válik..." (140.) 

Ez a folyamat a hazai irodalmi tudat átstrukturálódását is magával vonja. Azt, 
hogy egyáltalán létrejön valami olyan, mint modern irodalom. Mert „a modern 
irodalom kezdete a kritika születéséhez, a kritikai élet megindulásához köthető". 
(100.) Egy olyan differenciálódás veszi kezdetét, mely az irodalmi élet intézmé-
nyeinek kialakuláshoz vezet: „...e határ-pont ' egyrészt az irodalomkritika, illetve 
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az 'irodalmi élet' megjelenése, az irodalomtörténet-írás megindulása, a(z önelvű) 
szépirodalmiság kiválása a literatúra fogalmából - és egyszersmind az osztatlan 
literatúrafogalom differenciálódása tudományokra, szépirodalomra és a társadalom 
egyéb elkülönülő rendszereit 'összekötő' sajtóra". (99-100.) Ezzel párhuzamosan 
űj esztétikai szempontok is megjelennek, melyek ismét csak Kantra utalnak vissza: 
a normatív poétikát - mely afféle rendszerezett párbajkódexet kínált a kritikusok 
számára is - felváltják az alkotás és befogadás egyéni rendszerei; makro- és mikro-
szinten egyaránt a zseniesztétika elvei érvényesülnek. A kritikus nem sorvezetőt 
követve klasszifikálja a kezébe kerülő művet, hanem élvezve olvas, párbeszédbe 
lép a művel, s adott esetben hagyja, hogy az elcsábítsa. Hiszen - ahogyan Rákai 
rámutat - a kritikai tevékenység egykorú német meghatározása is ezt a jellegét 
emeli ki, amennyiben az irodalmi mű által kiváltott hatást ingerként vagy csábí-
tásként határozza meg. 

A csábítás azonban olyan irányba csavarhatja el az olvasó fejét, melyet a külön-
böző normatív intézmények bizony nem néznek jó szemmel. A csábítás veszélyes, 
az olvasás veszélyes, tehát az irodalom is veszélyes. Az egyszeri olvasóra ezernyi 
veszedelem leselkedik néhány nyomtatott oldalon. Nem mindég)', kiknek a kezébe 
jutnak a művek, és az sem mindegy, hogy kinél milyen hatást váltanak ki. A csá-
bító irodalom ne adj' isten rebellis tettekre ragadja a jámbor olvasót. A speciális 
politikai-társadalmi helyzet, a felvilágosodás eszméinek szelektált terjedése, illetve 
teijesztése miatt is volt akkora súlya a cenzúra intézményének, mely megpróbálta 
kiszűrni a veszélyes irományokat. így aztán a felvilágosodás poétikai, kritikai, eszmei 
megújulásával párhuzamosan erősödött meg a cenzúra intézménye is, a „közjó" 
fogalmára apellálva. A cenzúra pedig éppen azt a várható hatást tartja szem előtt, 
amelyet az irodalmi mű az olvasóra tesz, s azt, hogy ennek milyen következményei 
lehetnek. Például „mind a francia forradalmat, mind pedig a Martinovics-féle össze-
esküvést sokan tulajdonították a helytelen olvasmányok és különösen a helytelen 
olvasásmód egyenes következményének". (181.) Az esetleges politikai felforgató 
hatáson túl azonban a tisztes erkölcsökre is ügyeltek a buzgó hivatalnokok. 
Foucault-i kifejezéssel mintegy az irodalom medikalizálásáról is beszélhetnénk, s 
ez már csak azért sem tűnik erőltetettnek, mert Rákai maga is orvosi kontextusban 
beszél a cenzúráról, valamint A szexualitás történetének egy alapvető terminusát, 
a dietetikát alkalmazza az olvasás szabályrendszerének leírására. Hiszen szembe-
tűnő a funkcionális azonosság az orvosi és a cenzori tekintet között; az egyik intéz-
ménynek a test egészséges állapotáról vannak nagyon markáns és normatív el-
képzelései, a másiknak pedig az irodalmi tudatról. Még ha ez utóbbi nehezebben is 
meghatározható, ám annál kevésbé lephet meg, hogy mi mindenen őrködtek éber 
tekintettel a korabeli cenzorok, s milyen érvekkel legitimálták tevékenységüket. 

A cenzor ügyel tehát arra, hogy a vallást, az erkölcsöt és a hatalmat ne kezdje 
ki semmi, s megpróbál gátat állítani a Lesesucht elébe. Mint ahogyan a szerelmes 
versek is túlzott szenvedélyességet olthatnak az olvasóba, éppígy az olvasódühként 
diagnosztizált betegség is túlzásokra csábíthatja az arra fogékony lelket. S kik len-
nének fogékonyabbak az elragadtatottságra, mint a kiskorúságban maradt olvasó-
közönség, mely nem képes az ész kritikai használatára. Az olvasás-betegség viru-
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lenciájának és a tőle való félelemnek mi sem lehetne jobb mutatója, mint hogy 
gazdag metaforika épült ki köré, mely figyelemre méltó, ám nagyon is logikus 
módon ismét csak a medikalizációval rokonítja a cenzori tevékenységet. Ennek 
szellemében jelenik meg egyrészt az emésztés metaforája: aki olyat olvas, amivel 
nem tud mit kezdeni, az megfekszi a gyomrát, „laposság uralkodik el gondolatai-
ban, kedvetlenség, álmatagság és aluszékonyság fogja el, lelke állandó tanácstalan-
ságban van, semmiféle igazságot nem képes felfogni". (162.) A másik metafora a 
szexuálpatológiához utal, s abból a „tudományos tényből" indul ki, hog)' aki sosem 
olvas, az nem onanizál, márpedig ez utóbbit a korabeli orvostudomány halálos 
betegségként tartotta számon. Ebből nem következne ugyan egyenesen, hogy aki 
viszont olvas, az a fentebbi módon vétkezik a természet és a saját teste ellen, de 
sosem lehet elég ébernek lenni, és meg kell előzni a bajt. Az olvasás fizikailag is 
roppant káros: a felvett testhelyzet korántsem egészséges (ezzel persze manapság 
sem lehetne vitatkozni). Csakhogy a tudós indoklás szerint még anatómiailag is 
a bűnre csábít, kiváltképp az amúgy is esendő női nemet: „a vér ugyanis a hossza-
dalmas ülés miatt az altestbe áramlik, izgatva a női nemi szerveket, különösen pe-
dig a méhet, a hysterost, hisztériát okozva ezzel". (163.) Belegondolni is rémes... 

A fentebbi megfigyelések azonban nem csupán pikáns adalékok a tudomány 
történetéhez, hanem nagyon is lényeges összefüggésekre mutatnak rá - s a szó-
ban forgó könyv egyik legnagyobb erényének éppen azt tartom, ahogyan ezeket 
türelmesen és alaposan szétszálazza, valamint rámutat a korántsem nyilvánvaló 
oksági viszonyokra. Hogyan alakul ki megfigyelés, illetve mi válik a megfigyelés 
tárgyává. Mi közük például esztétikai elveknek anatómiai leírásokhoz. Hogyan 
jelenik meg az emberi test a cenzor és az orvos tekintete előtt, s e két instancia mi-
lyen technikákat alkalmaz az elhajlások kiküszöbölésére. A megfigyelő tekintet 
egyszerre metaforája regulativ elveknek, valamint törekszik a megfigyelt jelenségek 
minél részletesebb és objektívebb leírására. Hogy a kettő a tudomány skizofréniá-
jához, és szükségszerű vakfoltok kialakulásához vezet, az csupán egy (kritikai) 
metaelmélet megalkotásával válik nyilvánvalóvá, ám ennek a skizofréniának a ki-
alakulása és tartóssá válása maga is a felvilágosodás ellentmondásos és „kiirtha-
tatlanul ironikus" mivoltára mutat rá. 

S annál is izgalmasabbak e folyamatok, mert a könyvből megtudjuk, hogy a 
babonás és majdhogynem középkorias óvó intézkedések között, sőt, inkább hatá-
sára nem más születik meg, mint a modern szerző kategóriája. II. József sajtórende-
lete gyakorlati és politikai kérdésként volt kénytelen szembesülni a szövegek és író-
juk viszonyával, és ezt a viszonyt valahogyan jogilag kodifikálni. „A mű így, a jogi 
diskurzus hathatós közreműködésével válik az individualitás inskripciójává... [...] 
A műalkotás megismételhetősége a 'kulcsok' sokaságából adódik, amely egyszerre 
gazdasági követelmény és a sok potenciális elsajátítás (esetleg kisajátítás) eredmé-
nye. Egyszei isége, megismételhetetlensége viszont az esztétikai leírásban hang-
súlyozódik: ez ('az individuum lenyomata') válik a modern irodalom megfigyelé-
seinek legalapvetőbb esztétikai kategóriájává". (196.) A gazdaságilag és ennek 
következtében jogilag is rendezésre szoruló kérdés így vált meghatározó esztéti-
kai kategóriává. 
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A szerző tehát egy jogi aktus által nyeri el identitását, hogy aztán majd mind 
az irodalomtörténet-írásban, mind az esztétikában újra meg újra problematikus 
lény legyen belőle. Vele egyetemben azonban a kritikus figurája is változásokon 
megy keresztül. Ott hagy tuk el őt, amikor éppen búcsút int a normatív poétikák-
nak, és saját ízlését teszi meg zsinórmértékül a mű megítélése során. Létrejön te-
hát a „profi olvasó" figurája is, akinek számára „érdemekre hivatkozni a kritikusi 
dilettantizmus egyik legfőbb jele lesz". (314.) Valami másnak kell hivatkozási alapul 
szolgálnia a művek elbírálása során. Ez a más, az esztétikai ítélőképesség pedig 
egyrészt tanulható, másrészt azonban velünk született képesség. „A 'mély szórako-
zást' tehát a reflektált olvasás teszi lehetővé, mely viszont épp e reflexivitás-képes-
ségnek köszönhetően képes túlvinni a műalkotáson, képes azt (hermeneutikailag) 
kontextualizálni (amit tehát úgymond 'maga a mű természete' követel meg), így 
képes egyszersmind megszüntetni a 'túlságosan meggyőző', magával ragadó mű-
alkotás keltette élvezet veszedelmes kommunikációs szingularitás voltát." (292.) 
Ismét csak veszedelmekkel kell számolnunk az olvasás során, s ezeket az előbbi-
ekhez hasonló faktorok váltják ki: az olvasás túlságosan csábítóan hathat a fel nem 
készült, „dilettáns olvasó" érzékeire, szenvedélyeire, ez pedig morálisan kétes lelki-
állapotokat és tetteket eredményezhet. A szív tüzén át vezető út „veszélyes, hiszen 
az érzékenység, a hasonló érzések átélésére való képesség könnyen lerombolhatja 
az értelem és az erkölcs gátjait, ugyanakkor az értelmi fejlődésnek és az erkölcsi 
tökéletesedésnek épp ez a szimpatetikus hatás biztosítja a lehetőségét..." (297.) 
Rákai a mágia klasszifikálásához hasonlóan „fekete" és „fehér gyönyörről" beszél 
az olvasás és az etikum kapcsolatát elemezve. Az utóbbi ökonomizálható, szabá-
lyozott, s fentebb célok, az esztétikai és morális szépség szolgálatában áll - aho-
gyan azt Kant megálmodta. Nem csupán az nem mindegy tehát, hogy mit olvasunk, 
hanem az sem, hogy hogyan. Az olvasás nem lehet öncélú, a mű szinguláris élve-
zetében elmerülő gyönyör, hanem az egyszerit az általános felé kell közvetíteni. 
Ez a kiművelt ízlésű és érzékenységű kritikus dolga. 

Rákai továbbá részletesen elemzi azon történelmi és társadalmi faktorokat, 
melyek szintén nem hagyták érintetlenül sem az irodalmat, sem annak tudomá-
nyát, valamint a kritikát sem. Külön izgalmas fejezetek foglalkoznak a hazai sza-
badkőművesség és a tudás, valamint az irodalom kapcsolatával, hiszen eme titkos 
rendnek igen nagy szerepe volt a felvilágosodás eszméinek magyarországi terjesz-
tésében. Támogatta a tudományokat és a művészeteket, felkarolta a nyelvújítás 
ügyét, folyóiratokat és tudós társaságokat alapítottak. Tevékenységük ugyanakkor 
mégiscsak kétarcú: egyrészt jellemzi az aufklérista jobbító szándék, ám éppen en-
nek következményeképpen a gyámkodás attitűdje is a „kiskorúak" felett, hiszen 
a felvilágosítás intellektuális és erkölcsi fölényt is jelent. 

Egy másik fontos elemzett kérdés még a nemzetfogalom változásainak hatása 
az irodalomszemléletre. Ez ügyben pedig a döntő lépést az jelentette, hogy az 
„ország materiális, 'véráztatta' és 'termékeny', összetartó és megtartó anyafóldjét 
mostantól a nyelv és a nyelv birtoklása helyettesíti..." (223.) A nyelv és az irodalom 
problémája tehát kulcsfontosságúvá lett a nemzeti identitás szempontjából, sőt, 
kifejezetten ezen identitás hordozójaként kezelték, ápolták és művelték. A nyelv 
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mintegy magától értetődő módon magához vonzza mindazon pozitív karaktere-
ket, melyekkel a nemzetet szokták felruházni: a j ó erkölcsöket, a kiváló jellemet, 
íg)' valamilyen szétszálazhatatlan komplexitás, egy ideálkép jön létre a nemzeti 
identitás magjaként. Különösen izgalmasan mutatja be Rákai az ébresztés topo-
szát a nyelv vonatkozásában: eszerint a nyelv ártatlanságban és szűziességben szen-
dergő Csipkerózsika, aki töretlenül állja mindenféle idegen csábítók ostromát, és 
nem keveredik velük. A behódolás egyet jelent a szolgasággal, ezért kell különös 
gonddal óvni a nyelv tisztaságát, hiszen az egyszersmind erkölcsi tisztaságot isjelent. 

Számos olyan témafelvetése van még Rákai monográfiájának, melyeket érde-
mes lenne felidézni, ám helyünk véges. Ami - mint fentebb is jeleztem - ebben a 
komplex történetben számomra a legérdekesebb vonal volt, az a kritika kialaku-
lása. Természetesen szorosan ebhez tartoznak azok a tematikus egységek is, melyek 
nem kifejezetten a kritikus tekintetéből próbálnak olvasni, ám azon intézményes 
lehetőségfeltételeket tárják fel, melyek a kritikai gondolkodás, a kritikusi tevé-
kenység, valamint az irodalomszemlélet alakulására hatással vannak. 

A kritikus dolga tehát a döntés, a választás: az elkülönítés és az egységképzés. 
Voltaképpen Rákai maga is ezt a logikát alkalmazza mondanivalója tálalása során: 
analizál és szintetizál, s azt állítja, hogy ezen logikai műveletek megfelelnek a tárgy 
természetének. Másrészt azonban egyáltalán nem tartja az egyetlen lehetséges 
megközelítési módnak a maga módszerét. Ezért is a hosszadalmas elméleti beve-
zető, melyben az alkalmazni kívánt elmélet egyfajta metaelméletét nyújtja, ám 
egyszersmind azon vakfoltokra is rámutat, melyeket mégoly tudós tekintet sem 
képes megszüntetni. A teljes transzparencia és a mechanikusan alkalmazható mód-
szerek, illetve ezek vágya helyett mind tudományosan, mind dietetikailag jobban 
tesszük, ha az iróniával is számolunk. 
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ELÖLJÁRÓBAN 

A Literaturának itt közreadott száma rendhagyó is, meg nem is. Az elmúlt évtizedben 
igyekeztünk megvalósítani azt, amit 2000-ben céltd tűztünk magunk el, s helyet 
adtunk a különféle irodalomtudományi irányzatok és csoportok megjelenésének. 
Abból indultunk ki, hogy a különböző fórumokon mindenki mondja a magáét, 
s nemigen alakul ki közöttük érdemi párbeszéd. Ezen próbáltunk változtatni azzal, 
hog)' egymástól nagyon távol álló álláspontok kaptak lehetőséget a kifejezetten e cél-
ból létesített „Műhely" rovatunkban. Ritkán ugyan, de előfordult, hogy egymás ered-
ményeiről is tudomást vettek. 

Minthogy a Literatureг szerkesztősége gyakorlatilag az Irodalomtudományi Inté-
zet Irodalomelméleti Osztálya, amely maga is önálló szakmai közösség, főszerkesz-
tőként (s persze az osztály vezetőjeként is) régóta foglalkoztat az a ten1, hogy mi 
is egységesen lépjünk folyóiratunk közönsége elé. De éppen a házigazda voltunk 
tartott vissza eddig, nem akartunk visszaélni helyzetünkkel. Amikor most mégis el-
szántuk magunkat a közös megjelenésre, nem kis mértékben motivált az a baljós fej-
lemény, bogy a Literatura anyagi háttere bizonytalanná vált az elmúlt években (ha-
sonlóan a többi akadémiai folyóiratéhoz), s számolnunk kellett azzal a lehetőséggel 
is, hogy talán éppen az utolsó számot szerkesztjük. Nem így történt, a Nemzeti Kul-
turális Alap ismét segítségünkre sietett - de a folyamatos fenyegetettség csak idő-
legesen hárult el. Bizonyára szellemi többlet is származhat a szorongató helyzetből, 
hiszen az ember igyekszik összeszedni magát, ha már búcsúzni kényszerül. 

Némi fejtörést okozott az is, hogy ha fináléban szerepelünk, miképp tegyük ezt. 
Kézenfekvő volt, hogy a készülő nagy intézeti projekt, a magyar irodalom történe-
tének általunk készített fejezeteiből válogassunk. A Literatura megkülönböztetett 
figyelemmel kíséri e vállalkozást, rendszeresen közlünk olyan írásokat, előtanulmá-
nyokat, amelyek e munka keretében készülnek. De végül éppen ezért választottuk 
inkább a másik utat, azt, hogy az Irodalomelméleti Osztály munkatársainak válto-
zatos érdeklődését bemutató, kinek-kinek a maga sajátos egyéniségét reprezentáló 
szövegeket tegyünk közzé. (S előnyösebbnek tűnt e megoldás a nem osztályunkról 
kikerülő szerzők írásainak illeszkedése szempontjából is.) Következésképp szöve-
geink nem a „Műhely" rovatban kapnak helyet, jóllehet felismerhető bennük a kö-
zös műhelymunka hatása. 
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KÁLMÁN C. GYÖRGY elméleti tanulmánya az irodalmi szövegek érvényesülését 
nagyban befolyásoló paratextusokat veszi számba, szerintem igen szórakoztatóan. 
JF.NEY ÉVA írása az irodalmi művekben szereplő személynevek jelentésteremtő képes-
ségéről szól, hasonló leleménnyel. HAJDÚ PÉTER a sokat vitatott Herczeg Ferenc-i 
életmű leginkább méltatható korai szakaszát elemzi, s nem fél elismerni a jórészt 
lektűr szövegek irodalomtörténeti jelentőségét. SZOLLÁ I H DÁVID a pártállami idők 
Petőfi-Ady-József Attila-kánonja mögött meghúzódó „népfrontos" politikai szük-
ségletet tárja fel, s azt is, hogy a nyilvánvalóan ideológiai konstrukciót hogyan 
írták át, fedték el a hatvanas évek vezető irodalomtörténészei. SZILI JÓZSEF szub-
jektív hangú, személyes emlékekkel is fűszerezett esszéje nemcsak a magyar Pound-
recepció fonákságait pécézi ki, hanem újszerű Pound-értelmezésével maga is aktív 
részese E recepciónak. Z . VARGA ZOLTÁN hálátlan feladatra vállalkozott, amikor sok-
szerzójű tanulmánykötetet ismertet (amely a AjiMgat-centenárium talán legsike-
rültebb konferenciáját tartalmazza), s meggyőzően hangsúlyozza az irodalmi élet, 
az írói karakterek vizsgálatának fontosságát. BEZECZKY GÁBOR recenziója Angyalosi 
Gergely kitűnő könyvéről szól, s méltán emeli ki a különféle, egymással nehezen 
összeegyeztethető világlátások és beszédmódok tárgyilagos értékelését a válasz-
tott irodalmi művekben. Magam hajdani mesterem, Németh G. Béla műelemző 
munkásságát igyekszem jellemezni, sajátos poétika-felfogását, amely lehetővé tette 
számára az irodalmi művek nyelvi-retorikai és kompozíciós-szerkezeti elemeinek 
érzékeny és találó leírását. (S örömmel nyugtáztam, hogy Németh G. Béla teljesít-
ménye a Literatura-szám más szerzőinek - így Hajdú Péternek és Szénási Zoltán-
nak - tanulmányában is etalonnak számít.) 

Külön szeretnék szólni SZILI JÓZSEFTŐI, az Irodalomelméleti Osztály 1 9 9 9 - b e n nyug-
díjba vonult vezetőjéről, akit ma is munkatársunknak tudhatunk, s aki nélkül nem 
lenne teljes csoportos jelentkezésünk. 1999-ben töltötte be hetvenedik életévét, 
s akkor írt köszöntő írásomban nem mulasztottam el megemlíteni, bogy a rend-
szerváltás kevés embert szabadított fel Szili József nemzedékében oly mértékben, 
mint őt. Végre utat engedhetett eredendő dekonstruktivista hajlamainak; a tör-
ténetiség időbeli, lineráris fogalmával szemben a történelmet mint problémák 
köré szerveződő alakzatot kezdte értelmezni, amelyben folytonosságot nem az Idő 
teremt, hanem az egymáshoz kapcsolódó gondolatok lánca. Azóta elröppent újabb 
tíz év, és szellemi társunk, barátunk, az immár nyolcvanéves Szili József - szemé-
lyes példájával is bizonyítva, bog)' az Időt tényleg nem kell annyira komolyan 
venni - ma is folytonosságot biztosít gondolatainkban, történelmünkben. Szeretném 
valamiképp tudtul adni, tudtára adni, hogy milyen sokat jelentenek számunkra 
tanácsai, tapasztalatai, s főképp a meghökkentően friss látású esszéi, amelyek bite-
lét nemcsak a bámulatosan gazdag tárgyismeret szavatolja, hanem a lépten-nyomon 
érezhető személyes érintettség is, a szókimondás erejének és a belátás derűjének 
ritka szerencsés egyensúlya. 

Veres András 



Tanulmány 

Kálmán С. György 

PARATEXTUSOK ÉS IDEOLÓGIA 

Bevezetés 

Hogy az irodalomtudomány mit is vizsgál, az természetesen soha nem volt adott 
és soha nem volt evidens. Az elmúlt évszázadban legalább két, máig nagy hatású 
álláspont körvonalazódott ezzel kapcsolatban (amelyeknek számos változatuk van, 
és amelyeknek komoly kihatásaik vannak az irodalomtudomány legkülönfélébb 
területeire): nevezhetjük az egyiket szövegközpontú álláspontnak, amely törekvé-
se szerint nem megy a szövegen „kívülre", míg a másik a szöveget mindenféle 
„valóságvonatkozásaihoz"1 fűződő kapcsolataiban vizsgálná.2 Mindez durva és 
nagyon is támadható leegyszerűsítés, de talán lehet valami értelmező ereje a kö-
vetkezőkre nézve. 

Már csak azért is szimplifikáló (ha szigorúak vagyunk, egyenesen félrevezető) 
a fenti leírás, mert azt, hogy „mit", voltaképpen a „hogyan" hozza létre; az válik 
„adottá", „ténnyé" és egyáltalán vizsgálhatóvá a vizsgálódás (a vizsgálódó) számá-
ra, amit nézőpontja, módszere láttat. Az irodalom mibenlétéről alkotott előzetes 
(és gyakran hallgatólagos) elképzelés határozza meg, hogy hol húzzuk meg a „bent" 
és „kint" határait. 

Nem is volna érdemes újra előhozni ezeket a kihűlt vitákat, amelyek már elég-
gé archaikusnak tetszenek, és amelyek ideje óta számtalan más kérdés foglalkoz-
tatja az irodalomtudományt - de máig ható érvénnyel szólt bele a vitába Gérard 
Genette 1987-es (tehát már nem valami új) könyve, a Küszöbök,3 Noha szándéka 
aligha ez volt: Genette joggal volna sorolható a „szövegközpontú" iskola repre-
zentánsai közé. Mégis, ahogyan a szövegköziségről szóló munkája is korszakos je-
lentőségű lett4 (holott a szó szigorú értelmében ez az aspektus már jócskán tűi 

1 Siegfried J . SCHMIDT kifejezése: Bevezetés egy szövegszemantikai irodalomtudományba. In HORÁNYI Ö z s é b -
SZÉPE György (szerk.): A jel tudománya. G o n d o l a t , Bp., 1978. 459-489 . 

2 A műér te lmezés központ i szelepének felülvizsgálatához, lásd J o n a t h a n CULLER: Beyond Interpretation. 
In uő: The Pursuit of Signs. Cornell U. P, I thaca , N. Y. 1976. 

3 Gé ra rd GENETTE: Seuils. Seuil, Paris, 1987. 
4 Uő: Palimpsestes. Seuil, Paris, 1982. 
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van a „pőre"5 szövegen), úgy a „kint" és „bent" határait feszegető könyv is arra 
mutatott rá, hogy az elhatárolt területek helyett vagy mellett maga a határ is vizs-
gálatra érdemes. Az a küszöb, amelyet átlépve az irodalom (és az irodalmi mű) vi-
lágába lépünk (más kategóriával élve - és így persze változtatva is a koncepción 
magán - beszélhetünk „keretekről" is). Mindazon szövegekről (vagy: „szövegek-
ről", jelekről vagy jelsorozatokról) van szó, amelyek a szöveget körülveszik, a tar-
talomjegyzéktől a kötéstáblán át a fejezetcímekig. 

A paratextus és a jelen tés 

A paratextuális jelenségek (mostantól paratextusoknak nevezem őket, holott e „szö-
vegek" textuális [szövegszerű] természete és hierarchiája korántsem mindig evi-
dens), ez köztudott, nem hagyják a szóban forgó szövegnek magának a jelentését 
érintetlenül; másként fogalmazva, a paratextusoknak az egész műre vonatkozóan 
jelentésmódosító szerepük van. A paratextusoknak ez a funkciója hasonlít arra, 
amit Bloomfield a glosszémáknak tulajdonít (azaz a morfémáknak és tagmémáknak):6 

jelesen, hogy ezek a „legkisebb jelentéssel bíró egységek". A paratextusok jelen-
léte vagy a szerzői szándéktól függ, vagy lehet teljesen független is attól - a jelentés-
tulajdonítás szempontjából ez annyit tesz, hogy ha akarnánk is az intencióra hivat-
kozni, még sokkal óvatosabbnak kell lennünk, mint „a szöveg" esetében. Számos 
esetben a paratextusokat azok illesztik bele (vagy teszik hozzá) a szöveghez, akik 
az olvasó és a szerző között közvetítenek - és persze előfordul, hogy éppen a szerző 
döntése miatt vannak jelen. 

A paratextusok megadhatják az értelmezés alapját vagy kiindulópontját (s ez 
persze nem jelenti azt, hogy ezek volnának a legfontosabb tényezők), valahogyan 
úgy, ahogyan az irodalmiság vagy egy bizonyos műfaj paratextuális vagy szöveg-
szerű jegyei működnek.7 Gyakran hangzik el az az érv, hogy a szöveg irodaimisá-
gának (sőt műfajának) felismerése előfeltétele a szöveg minden további értelme-
zésének. Lehet, hogy ez túlzás, de annyi bizonyos, hogy ez a fajta megértés (vagy 
legalábbis érzés) szükségképpen alakítani vagy egyenesen elóre-megformálni 
fogja értelmezésünket. És hát aligha tehetünk mást - igencsak nehéz eltekinteni 
attól, ahogyan a szöveg elibénk kerül, ahogyan az olvasó-szöveg találkozás létre-
jön, és kérdés, hogy miért is tekintenénk el tőle. Csakhogy azt is figyelembe kell 
venni, hogy a paratextusok trükkök is lehetnek, az olvasó félrevezetését szolgáló 
eszközök, vagy legalábbis lehetnek kétértelműek. Mindenekelőtt tehát értelme-

5 GENETTE kifejezése: Seuils. 7. 
6 Leonard BLOOMFIELD: Language. Henry Holt, New York, 1933. Ch. 16, § 16.1, p. 264. 
7 „La récept ion est médiatisée p a r les modalités d e la publication et de la diffusion: paratexte 

(préface, postface), support (presse, article dans u n e revue spécialisée, brochure, livre), place et 
environnement dans le suppo r t (dans la page de journa l on la collection). Lenvironnement pent 
ainsi or ienter la réception d ' u n texte dans tin sens tout different des intentions de l 'auteur, surtout 
en pér iode de paroles surveillées." Giséle SAPIRO: . COnTEXTES, . 26. 
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zésre szorulnak - ők maguk sem inkább „adottak", vagy ők sem veendők egysze-
rűen „készpénznek", ahogyan ez a szövegre magára igaz; másodszor pedig még ha 
valami nagyon jól körülhatárolható, konvencionalizálódott jelentésük volna is, ak-
kor is szükség lehet arra, hogy mégis másképpen értelmezzük őket. Vajon higgyük-e 
el Gogol Holt lelkek-jének műfajmegjelölését, hogy tudniillik poéma volna? Vagy 
milyen értelemben Alice В. Töklas önéletrajza az, amit Gertrude Stein The Auto-
biography of Alice B. Toklas címen írt? 

Hasonlóan ahhoz, ahogyan a műfajmegjelölések előkészítik, előre megformál-
ják és áthatják az értelmezést, a szöveg paratextusai között van egy egész sor ilyen 
orientáló jel. Ezek figyelmeztethetnek például a szóban forgó szöveg fiktív (vagy 
irodalmi) jellegére akként, hogy megnevezik a szöveg műfaját (komolyan vagy iro-
nikusan, vagy másképp), vagy például akként, hogy sajátos módon tárják az ol-
vasó elé a szerzői nevet (például olyan előtagokkal, mint a „Dr.", „gr.", „b.", 
„Esq.", stb., és így sajátos keretet adnak a szövegnek magának). Metaforikusán azt 
mondhatnánk, hogy a szöveg csinosan kerül elénk (vonzó öltözetben vagy szép 
csomagolásban), azért, hogy a megfelelő fogadtatásban részesüljön; ezt a fogad-
tatást pedig (részben) a paratextusok biztosítják és irányítják. 

Mégis mindig van arra lehetőség, hogy (szándékosan) figyelmen kívül hagyjuk, 
(szándéktalanul) elszalasszuk a paratextus(oka)t. „Nem ismerek egyetlen poszt-
modern elbeszélő szöveget sem, amelynek paratextusa éppen olyan összetett volna, 
mint a Kazár szótáré" - írja Ivan Callus, akinek az a célja, hogy Pavic könyvének 
lehetőleg valamennyi paratextuális vonását értelmezze.8 Csakhogy, ha csak hal-
vány esély is van rá, hogy a paratextusokra ne figyeljünk fel, akkor az meg is tör-
ténhet. A pletykák szerint a könyv magyar megjelenését követően igen sok példány 
tűnt fel a Váci utcai Akadémiai Könyvesboltban; minden bizonnyal azért, mert a 
bolt abban a hiszemben rendelte meg a könyvet, hogy igazi szótárt kap - a ren-
delésért felelősek vagy nem is jutottak hozzá a paratextuális információkhoz, 
vagy nem vették észre. (Ráadásul a bolt az Akadémiai Kiadóhoz tartozott, amely-
nek akkoriban turkológus volt az igazgatója.)9 

A skálán a másik szélsőség az az igény volna, hogy minden egyes paratextust 
számba kell venni, máskülönben az értelmezés kudarcba fül. Olykor a paratextus az, 
ami egy bizonyos értelmezést megalapoz, vagy akár csakis a paratextus tartható 
felelősnek egy bizonyos olvasatért.10 Vannak olyan esetek, ahol amellett lehet ér-
velni, hogyha nem vagyunk képesek számot vetni a paratextussal, akkor sziikség-

8 Ivan CALLUS: Cover to Cover: Paratextual Play in Milorad Panic's Dictionary of the Khazars. Threads 8 / 
Ebr 8 (winter 98/99). http://www.altx.com/ebr/ebr8/8callus.htm 

9 Ez pedig ironikus ellenpontja lehet Callus szavainak: „More so than with probably any other book .... 
the reader becomes involved in Dictionary of the Khazars even before peer ing between the covers." 
- „Inkább, mint talán bármelyik másik könyv esetében. . . az olvasó már akkor bevonódik a Kazár 
szótárba, mielőtt még kinyitotta volna a kötetet." 

10 Lásd például Olivier PARENTEAU: Gérard de Nerval á Saint-Germain-en-Laye. @nalyses, Comptes rendus, 
XIXe siecle. 2006-04-10. http://www.revue-analyses.org/document.php?id= 116, ahol is Gabrielle 
С HAM ARAT- M .ALAN О AI N Nerval-értelmezése azért bizonyul meggyőzőnek, mer t hivatkozik a szöveg 
paratextusára. 
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képpen hibás értelmezéshez jutunk, vagyis minden egyes hozzáférhető paratextus 
feltárására és értelmezésére kell törekedni. Csakhogy ez nagyon úgy hangzik, mint-
ha előírnánk valamiféle „módszert" vagy „szabályt" az értelmezés számára - ez pe-
dig azzal a következménnyel jár, hogy eljutunk a „jobb" vagy akár „legmegfele-
lőbb" megértéshez - ami viszont már eléggé gyanús álláspont. 

És még egy megszorítás: amikor paratextusokról beszélünk, általában könyvek-
re gondolunk, a könyvek illusztrációira, előszavaira, ajánlásaira, alcímeire, címlap-
képeire, fülszövegükre, fűzött vagy kötött (puha- vagy keményfedelű) előállításuk-
ra. Mindezek a paratextusok a könyv-tárgyhoz tartoznak, az írásos kommunikáció 
összes más formája a háttérben marad, vagy el is feledkezünk róluk. Ez a kettősség 
megfeleltethető más tényezőknek is, köztük például annak, hogy a szöveg nyilvá-
nos vagy magánjellegű-e. A könyvek (túlnyomó többségükben) nyilvános irodalmi 
kommunikációban vesznek részt, és ez a nyilvános jelleg abban is kifejezésre jut, 
hog)' a könyvek paratextusainak legalább egy részét a piac kényszeríti rá a szö-
vegre (vagyis nyilvános természetükből fakadóan megtermelt és forgalmazott 
áruként vesznek részt a rendszerben). Az írásos irodalmi kommunikáció más nyil-
vános formái, mint amilyenek a folyóiratok, magazinok, heti- és napilapok, vagy az 
olyan régebbi formák, mint a pamflet, ugyancsak rendelkeznek egy bizonyos pa-
ratextuális jellegzetesség-csoporttal (például verseket a napilapok nem közölnek 
címlapon, a szépirodalmi szövegek gyakran más betűtípussal, lineával elválaszt-
va, az újságcímektől elütő címmel jelennek meg stb.). Mindezek a jellegzetessé-
gek nagyon is erősen konvencionálisak szoktak lenni, ám e közmegegyezések nem 
szükségképpen az irodalomnak magának a konvenciói, hanem azoké, akik a rend-
szert magát és a piacot „termelik" (e kettő át is fedheti egymást). Mindenesetre a 
következőkben, ismerjük be, könyvek állnak e dolgozat középpontjában is, csakúgy, 
mint a „paratextus-tudomány" egészében. 

Szövegbelső paratextusok 

A paratextusokról gyakorta úgy gondolkodunk, hogy azok magán a szövegen kívül, 
azon túl vannak - vagy legalábbis nem tetszik lényeges kérdésnek, hogy szövegen 
kívülinek tekintjíik-e őket, vagy sem." (Persze lehet érvelni amellett, hogy szükség-
képpen szövegen kívüliek, amennyiben másik médiumban valósulnak meg, nem 
írott szövegek.12) E koncepció szerint a paratextusok hozzáadódnak ahhoz, ami tőlük 

11 Vö. még a fikción kívüli és a fikción belüli közötti különbségtétellel: Susan S. LANSER: The Narrative 
Act. The Point of View in Prose Fiction. Princeton University Press, Princeton, 1981. 123-125. - De va-
j o n a szerzői álnév a fikción belül vagy kívül van-e? 

12 A paratextusokról szóló szakirodalomban látható ellentét van azok között, akik csak a nem-verbális 
jeleket tekintik paratextusnak (a borítót, az illusztrációkat, stb.), és akik megkülönböztet ik a verbá-
lis és nem-verbális (szövegszem és nem-szövegszerű) paratextusokat. Szerintem (ezt fentebb impli-
cit módon jeleztem) különbséget kell tennünk homológ és heterológ paratextusok között (a szöveghez, 
képest ugyanazon vagy más je l rendszer t alkalmazó textusok között). Vannak olyan paratextusok, 
amelyek más nyelven íródtak, mint maga a szöveg (jegyzetek, címek, stb.) - az konvenció kérdése, 
hogy ezeket heterológnak tekintjük-e. 
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függetlenül (és rajtuk kívül) létezik, és gazdagítják a már amúgy is adott jelentést. 
Az irodalmi kommunikációban - és a paratextusok irodalomelméleti koncepció-
jában - nem mindig világos, hogy a paratextus voltaképpen szövegen kívüli-e 
(definíció szerint annak kellene lennie), vagy inkább (az intuíciónak ellentmond-
va) szövegen belüli. Az például, ahogyan a szöveg bekezdésekké, mondatokká 
vagy kisebb egységekké rendeződik, ugyancsak a paratextuális mintázat részének 
tekinthető - gondoljunk csak arra, hogy a vers konvencionális jelzése hogyan való-
sul meg (ti. a rövid és nem egyforma hosszú sorok révén), szemben a próza kon-
vencionális jelzésével (minden sor egyformán a lap végéig ér). Ahogyan Lourens 
de Fries mondja,13 „a bibliafordítások paratextusainak egyik alaptípusa azok az ele-
mek, amelyeket a fordítás részének tekintünk, s amelyek fordításról fordításra vál-
toznak, például a szöveg perikópákra történő beosztása" (176.). Philippe Sollers 
Paradis (1981) című prózája, vagy Bohumil Hrabal Táncórái ('Tanecní hodiny pro 
starsí a pokroalé, 1964) minden efféle tagolásnak ellenszegülnek, nincsenek ben-
nük bekezdések, sót mondatvégződés sem. Kevésbé szélsőséges eset a Jonathan 
Littell közelmúltbeli bestsellere, A jóakaratúak (Les Bienveillantes, 2006), amelyben 
igen hosszú bekezdések sorakoznak, úgy, hogy a legfontosabb események is mint-
egy elbújnak, minden kiemelés, fókuszálás nélkül, a bekezdéseken belül. S ez a tör-
ténet elbeszélőjének-főszereplőjének azt a különleges attitűdjét testesíti meg az 
olvasó számára, amely felhagy azzal (vagy elutasítja azt), hogy bármely eseményt 
vagy tettet, amit átélt vagy tett, kiemelje és a többinél fontosabbnak láttassa. - Te-
hát akkor mondhatjuk-e, hogy a szöveg sor-alakzatai vagy a szöveg-folyam tagolá-
sai szövegen kívüliek volnának? Világos, hogy a (nem a szerzőtől származó) előszó 
vagy a fülszöveg, hátsó borítóra feltett méltatás szövegen kívüliek - de vajon a 
cím vagy az alcím része-e a szövegnek, vagy sem? 

Vagy gondoljunk Mallarmé Un Coup de Dés-jére (Kockavetés) - mit neveznénk 
ebben az esetben „szövegnek"? Világos, hog)' ha a szöveg betűről betűre, szóról 
szóra átírva jelenik meg elektronikus formában (vagy egyszerűen nyomtatva, 
olyan szedésben, mintha csak „normális", szabályos vers volna), túlságosan is sok 
minden vész el: az üres helyek a lapon és a tipográfia, már ha egyáltalán figyelem-
be akarjuk venni a szerzői szándékot, a műhöz tartoznak. Valamivel később, az 
avantgárd számos irányzatában az írott (nyomtatott) szöveg tipográfiai és képi 
elemeit az előtérbe helyezte; ezeket a szövegeket azért igencsak nehéz reprodu-
kálni, mert tipográfiai megvalósításuk olyannyira egyedi, hogy a szöveg bármilyen 
más „átirata" az eredeti meghamisítása volna. Ezen kívül pedig vannak még a 
szövegnek olyan nem-szövegszerű „részei", mint a kollázsban a nyomtatott szöveg 
mellett a kivágat (kép vagy más szöveg), vagy például a kilyukasztott papírlapra 
(vagy más módon különleges anyagú, formájú lapra) nyomtatott szöveg. Ezekben 

13 Paratext and Skopos of Bible Translations. In A. A. Den HOLLANDER-U. B. SCHMID-W. F. SMELIK (eds.): 
Paratext and Megatext as Channels of Jewish and Christian Traditions. The Textual Markers of Contextuali-
zation. Brill, Leiden, 2003. 176-192. 
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az esetekben a szöveg materialitása evidens módon része a szövegszerűségnek,14 

nem pusztán valami hozzáadott dolog - nevezzük bár ezeket paratextusoknak vagy 
a szöveg részeinek.15 

Hatalom és paratextus 

A jogi diskurzusban a szöveg és paratextusai szükségképpen valamilyen döntés-
hez, ítélethez vezetnek el; szemben az irodalmi diszkurzussal, a sokértelműségek 
eloszlatása, a kontextualizálás, a lehetséges jelentések redukálása egy nagyon 
korlátozott halmazra az egész eljárás (vagy inkább az eljárás résztvevőinek) fő tö-
rekvése. Az irodalmi kommunikációban viszont értéknek számít az, ha az olvasók 
számos, valamelyest eltérő jelentést tudnak tulajdonítani a szövegnek, azt is mond-
hatnánk, hogy annál többre tartjuk a szöveget, minél több érdekes értelmezést 
tud kiprovokálni. Ebben az értelemben a paratextusok a jogi diszkurzusban a ha-
talom oldalán állnak (vagyis azoknak az oldalán, akik végső soron meghozzák az 
ítéletet), míg az irodalomban a paratex tusokat gyakran játékos, ironikus vagy ellent-
mondásos viszony fűzi a szöveghez, és nincs olyan törekvésük (nem tulajdonítunk 
nekik olyan törekvést), hogy közvetlenül és egyértelműen irányítsák az értelmezést.16 

Csakhogy bizonyos korszakokban és bizonyos körülmények között a paratex-
tuális mozzanatoknak legalábbis némelyike az autoritást (a hatalmat) szolgálja. 
Már a legrégebbi idők óta, amikor a régi szövegek homályossá váltak, nehezen 
érthetőkké lettek, ki kellett magyarázni a nehézségeket, meg kellett világítani a 
kétséges jelentéseket, és ez tudós munka volt - amelynek nagyon fontos hatalmi 
(autoritativ) aspektusa is volt. Ez a tevékenység a szöveg értelmezésének vezér-
fonalául szolgált, s a tekintélyek (autoritások) ily módon diktálták a szöveg auto-
ritativ értelmezését és kontextualizálását. Ezek a paratextusok, amelyek nemcsak 
segítették, de irányították is a megértést, a jegyzetek: az a fajta paratextus, amely 
a jogi és a vallási diszkurzusban rendkívüli fontosságra tett szert. Vagyis a szent szö-
vegek magyarázata és a hermeneutika alapvetően olyan paratextusokból alakul 
ki, amelyek autoritativ módon hatalmuk alatt tartják az értelmezést. „Autoritativ 

14 Alice Krieg-Planqe a je lenségek sokkal szélesebb skáláját tekinti „mater ia l i tásoknak": "toute la ina-
térialité de la rencont re (guillemets, i tal ique, locuteur, da te , rubr iqne, genre , titraille et autres élé-
ments du para tex te . . . ) " Alice KRIEG-PLANQE: „<•Formales» et «lieux discursifs»: propositions pour Vanalyse 
du discours politique". Semen 21 , Categories pour Vanalyse du discours politique. 2006 . [En ligne], mis e n 
ligne le 28 avril 2007. h t tp : / / semen . revues .o rg /document l938 .h tml . 

15 De lásd például Hoek megkülönböz te tésé t : „Tout vo lume c o m p r e n d un texte et un paratexte, ren-
dus visibles grace ä leur mise en p a g e ( typographic, impression), qui i m p o s e au volume sa f o r m e 
matérielle. Le paratexte est ce par quoi u n texte p rend sa forme communica t r ice tandis que la mise 
en pages en assure la f o rme matér ie l le ." Leo Huib HOEK: Une merveille qu'intima sa structure. Analyse 
sémiotique du discours paratextuel. Degrés n° 58, Bruxelles, 1989. 3. 

16 „Le bref r a p p e l d ' u n e example célébre et toujours déba t tu : le prologue d e Gargantua de Rabelais 
devrait suffice ä illustrer Yambiguité des rappor ts qui peuvent exister entre texte et paratexte". F. HALLEN: 
Problémes du discours préfaciel. In Maur i ce DtxcKoix-Fernand HAI.LYN (éds.): Introduction aux études 
littéraires. Méthodes du texte. Doculot, Paris-Bruxelles, 1995. 210. 
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akarat tárul föl a hallgató számára, olyan irányítás, amelyet követhet", írja Gada-
mer.17 Mint közismert, a Talmud mind jogi, mind vallási értelmezésekből áll, vala-
mint ezek értelmezéséből stb., az újraértelmezések sora máig működtethető, ám 
ugyanakkor meg is köti annak a kezét, aki értelmez. A talmudi írásmagyarázat 
alapvetően jegyzet-formában létezik: margójegyzetek csatlakoznak a szöveghez, 
azután továbbiak a jegyzethez, és így tovább.18 Bár úgy tetszik, az a tendencia, 
hogy az efféle lehatárolások fokozatosan eltűnnek, a hatalmi viszonyok olykor 
mégis megkövetelik a közvetlenebb beavatkozást az értelmezésekbe, azért, hogy 
erővel alakítsanak ki egy egységes értelmező közösséget. 

Ami a paratextusok „modalitását" illeti: a paratextusokat általában úgy tekintjük, 
mint „magához a szöveghez" hozzáadott barátságos, udvarias, előzékeny kiegészí-
tést, ami összhangban van a (lehetséges) értelmezés egészével, gáláns kalauznak 
látjuk, legyen bár jelen a szerzői szándék szerint, vag)' a közvetítő ágensek (szer-
kesztő, kiadó, kereskedő, stb.) megfontolásai révén; vagy pedig gyakran szolgál a 
paratextus a szöveg ironikus ellenpontjaként, a majdan kialakítandó értelmezés 
nyílt vagy rejtett megkérdőjelezéseként. A jegyzeteket általában az első csoport-
hoz (a segítő, eligazító paratextusok csoportjához) sorolják, azaz ezek szokás sze-
rint segítenek az olvasónak abban, hog)- megmagyarázzák, amit esetleg nem ért, 
az értelmezés helyes útjára vezérlik. Van azonban jó pár ellenpélda, például Jean 
Paul Des feldpredigers Schmelze Reise nach Flätz mit fortlaufenden Noten, nebst der Beichte 
des Teufels bei einem Staatsmanne (1809) című szövege, ahol nemcsak a jegyzetek 
vannak tökéletesen összekeverve, felcserélve, de egészen biztos az is, hogy csöppet 
sem volnának az olvasó segítségére akkor sem, ha rendezve volnának, minthogy 
az égvilágon semmi kapcsolat nincs a jegyzetek és a főszöveg között. Esterházy 
Termelési-regényének (1977) jegyzetei nagyon lazán kapcsolódnak a főszöveghez -
a kapcsolat olykor egy-egy szón alapul, máskor a történet vagy egy-egy szereplő 
hasonlóságán, megint máskor semmiféle kapcsolatot nem fedezünk föl - csakhogy 
ezek a jegyzetek, amelyek terjedelmileg jóval hosszabbak, mint a főszöveg maga, 
inkább paródiái a szokásos, szabályos jegyzeteknek. 

Ami Jean Pauli Esterházyhoz fűzi, az több mint a jegyzet-használat véletlenszerű 
hasonlósága; mindkét szerző rendkívül ironikusan szemléli a körülötte lévő vilá-
got, és mindketten szembehelyezkednek a megértés rutinszerű módjaival - vagy 
általában a megértés lehetőségeivel. Ráadásul a jegyzeteket hagyományosan a ha-
talom diszkurzusához tartozónak tekintik: a jegyzetek valami fölöttünk álló tudást 
reprezentálnak, olyan hang mondja ezeket, amely autoritását onnan nyeri, hogy 

17 H-G. GADAMER: Hermeneutik. Iii Historisches Wörterbuch der Philosophie. Darmstadt , 1974. 1062. 
18 Az értelmezést irányító para textusok nem szükségképpen hozzáadódnak a szövegekhez, ti. n e m min-

dig A szövegen kívül vannak. Lásd például János evangéliumának elemzését, Jean ZIMSTEIN: Intra-
textuality and hitertextuality in the Gospel of John. In Tom TTTATCHER-Stephen Ü. MOORE (eds.): Anatomies 
oj Narrative Criticism. The Past, Present and Futures of the Fourth Gospel as Literature. Society of Biblical 
Literature, Atlanta, 2008. különösen 123 skk. 
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többet tud: a tudás - hatalom, ahogyan Francis Bacon mondta,1 9 azoknak, akik 
többet tudnak, hatalmuk lesz (vagy legalábbis lehet) azok fölött, akik beavatat-
lanok, tudatlanok. Mind Jean Paul, mind Esterházy a többet vagy jobban tudás 
ellen fordul, csakúgy, mint mindenféle autoritás, hatalom ellen, ideértve a po-
litikait is. 

Paratextusok és ideológia 

A paratextusok tanulmányozásának egyik lehetséges iránya az volna, hogy vala-
miféle leíró alaktant hozunk létre: racionális és ígéretes iránynak tetszik leírni egy-
egy paratextus-típus előfordulásait, megoszlásait, jellegzetességeit. Ugyancsak 
érdekes a paratextusok történeti poétikája, vagyis az a kutatás, amikor a paratex-
tusok használatának, típusainak és formáinak fő változásait próbáljuk meg követ-
ni. Harmadszor pedig (és nyilván nem utoljára) a paratextusok tanulmányozása 
az egyes művek elemzésében is jelentős szerepet kaphat. Még egy területet hozzá-
tehetünk az előzőekhez: fel lehet térképezni a paratextusok lehetséges ideológiai 
konnotációit, akár a mű mögött álló irodalmi rendszer nyújtja ezeket az olvasó 
számára, akár egy feltételezett szerzői szándék, akár pedig szándékolatlannak té-
telezzük fel őket. 

Az „ideológia" szót itt nagyon leegyszerűsítő és laza módon használjuk - egy-
szerűen olyan jelentéseket értve rajta, amik a közvetlen, felszínen megragadható 
jelentés mögött állnak, egyfajta világkép, amelyet a szövegre ruházhatunk a szöveg 
paratextusai révén, olyan gondolkodási vagy viselkedési minta, amely visszavezet-
hető bizonyos paratextus(ok) használatára vagy hiányára. Például azt mondhatjuk, 
hogy az ajánlás gyakorlata (vagy egyenesen kötelessége) több száz évvel ezelőtt a 
protekció (védelmezés) társadalmi hálózatának elfogadását fejezte ki, a feudális 
hierarchiáét, az író pénzügyi függésének elismerését, és olykor annak igényét, hogy 
az alárendeltség és a hála fokáról és módjáról a szerző számot adjon. Ugyanez a 
gesztus (amely paratextusban nyilvánul meg) a későbbi korszakokban, amikor 
a háttér-„ideológia" már elhalványodott és azután elveszett, vagy ironikus jelzés-
sé alakul át, vagy a személyes elkötelezettség gesztusává (és még számos egyéb 
használata lehetséges). Vagy gondoljunk a 19. század közepének olcsó könyv-hul-
lámára, amikor Anton Philipp Reclam elindította az Universal-Bibliothek sárga 
sorozatát: ezen lépés után az olcsó, papírkötéses, fűzött, és lehetőleg vékony 
könyvek kiadásának divatja indult meg. Bár a súlyos, bőrkötéses kötetek szimbo-
likus presztízs-értéke megmaradt (Szabó Dezső nagyjából tartalmuktól függetlenül 
ilyen könyveket gyűjtött), nagyon különböző ideológiákat lehet ezeknek a gya-
korlatoknak tulajdonítani: míg korábban a könyv a kötött és illuminált kéziratok 
korszakának tárgyait követte, és csak a kiválasztott (és gazdag) keveseké volt, ritka 
és nagyon egyedi tárgy (még ha sokszorosított is), addig a vékony és szerény ki-

19 „Human knowledge and human power meet in one." Novum Organum, Aphorisms Book /., 3. 
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vitelezésű könyvek új divatja a demokratizálódás jele volt, mintegy ellene ment a 
drága és exkluzív kiadványoknak. A könyv Reklam-formátuma, vagyis a formátum 
mint paratextus úgy keretezte be a szöveget, mint mindenkinek szóló, potenciá-
lisan népszerű, olvasható-olvasmányos művet.20 

A műről és a szerzőről, a példányszámról szóló alapvető információk hiánya, 
vag)' az olyan hozzáadott információk, mint a méltatások, fénykép, illusztráció, 
stb. nem pusztán gyakorlati megfontolások kérdése. Gyakran a paratextusnak 
ezek a konstellációi - még ha nyílt szándék nem áll is mögöttük - egy bizonyos 
ideológiát hordoznak, a szerzőségről, a műről, az élet/művészet viszonyról kiala-
kított koncepciót. Természetesen nem szabad semmiféle egy-egy megfeleltetést 
feltételeznünk a paratextusok és az efféle „ideológiák" között. Egy bizonyos para-
textuális jelenség számos különböző ideológiát „hordozhat" (vagyis inkább: számos 
különböző ideológiát tulajdoníthatunk neki), korszaktól és társadalomtól függően. 
Csakhogy a tisztán alaktani leírás nem elegendő, sem pedig annak regisztrálása, 
hogy mi változott és mi maradt változatlan: elengedhetetlen átgondolni a távo-
labbi implikációkat. És olykor ezek az implikációk valóban ideológiák lenyoma-
tai lesznek. Bizonyos kiélezett helyzetekben teljesen nyilvánvaló, hogy a szerző 
döntései alapvető fontosságit paratextuális jeleket eredményeznek - ha az egyik 
laphoz fordul, és nem a másikhoz, ha ezt a kiadót választja, és nem a másikat, 
vagy ha úgy dönt, hogy nem is publikál: ezek nem afféle ártatlan paratextuális je-
lenségeket hoznak létre, hanem egy nagyon erősen ideologikus (vag)' politikai) 
elhatározás nyomai.21 

A szöveg paratextuális jegyeit legalább két szinten lehet értelmezni. Először is, az 
olvasó nyerhet valamelyes információt a szöveg címéből, jegyzeteiből, a borító 
színéből és a rajta lévő képből, stb. (vagy inkább: információértéket tulajdoníthat 
ezeknek); másodszor, noha ezen jegyek némelyike „átlátszó" lesz (azaz alig észlelhe-
tő, mert vannak olyan konvenciók, amelyek csaknem kötelezően előírják jelenlétü-
ket), olykor - ezeknek a konvencióknak a változása idején, vagy olyan esetekben, 
amikor a konvencionálisan előírt paratextuális elemek mégis hiányoznak - maga 
a jelenlét vag)7 maga a hiány nagyon is figyelemre méltóvá válik, mintegy az elő-
térbe tolakszik. Számos olyan zenemű született a romantika előtt, ahol nemigen 
törődött a szerző a címadással - csakhogy a „cím nélkül" című (vagy „szöveg nél-
kül" című) dalok egyszerre megvonják a konvencionális paratextust, és erre külön 
fel is hívják a figyelmet, mert a zenemű címadásának konvencionális jellegével 
ekkor néztek szembe a zeneszerzők. Az ajánlás vagy a dedikáció (nem szükség-
szerű, de) gyakori bevezetője volt korábban az irodalmi (és nemcsak irodalmi) 
szövegeknek - manapság, ha valaki használja ezeket, erre a régi gyakorlatra reflek-
tál humoros, ironikus, nosztalgikus stb. formában. 

2 0 A paratextusok marketing-funkciójáról lásd például Pamela PEARS: Images, Messages and the Fbratext 
in Algerian Women's Writing. In Nicole MATTHEWS-Nickianne MOOD (eds.): Judging a Book by Its Cover. 
Fans, Publishers, Designers, and the Marketing of Fiction. Ashgate, Burlington-Aldershot, 2007. 161-170. 

21 VŐ. G i s é l e SAPIRO: i. m . 
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Paratextusok az átmenet korában 

Az állami könyvkiadás éveiben a legtöbb paratextuális jellegzetesség előre és ál-
talánosságban el volt már készítve. Az ezen szabályoktól való eltérések az érdeke-
sek, csakúgy, mint a paratextusok későbbi fejleményei, már a fordulat után. Ezeket 
a fejleményeket persze részint a piacgazdaság hatalma kényszerítette ki (hiszen a 
könyvkiadásban ilyen korábban nem volt), de ismét érdemes felfigyelni bizonyos 
ideológiai felhangokra. 

Egészen aprócska paratextuális jegy a példányszám-megjelölés a kolofonban. 
Valamikor a hetvenes évek végén ez a szám kezdett el-eltünedezni szokásos he-
lyéről, holott odáig csaknem rituális módon kötelező volt, különösen azért, mer t 
a magas számok a legszélesebb olvasóközönség olthatatlan érdeklődését bizonyítot-
ták. (És persze tény, hog)' a könyvek olcsók voltak, és valóban nagy példányszámban 
keltek el.) Csakhogy az idők lassú változásának jele volt az, hogy a tervgazdaság 
valamelyest szabadabb gazdálkodás felé mozdult el, ahol még az állami tulajdonú 
könyvkiadó vállalatnak is lehettek üzleti titkai, és - talán azért is, bogy a kultúr-
politikai spekulációknak elejét vegyék - a példányszámok immár nem látszottak 
olyan nagyon fontosnak. 

A negyvenes évek vége óta gyakorlatilag minden klasszikus irodalmi művet (és 
a kortárs világirodalomból is elég sokat) egy egész sor paratextuális elemmel együtt 
publikáltak (nyilvánvalóan késleltetett paratextusok22 voltak ezek, amelyeket az 
állami tulajdonban lévő kiadók és azok szerkesztői tettek hozzá a szövegekhez). 
Ezek fülszövegek és - ami sokkal fontosabb - előszavak (vagy utószavak) és jegy-
zetek voltak. (Olykor voltak az idegen szavak kiejtésére vonatkozó szójegyzékek, 
a gyerekeknek és fiataloknak szóló könyvek végén olykor felszólítás az olvasókhoz 
arra, bog)' írják meg a kiadónak véleményüket és igényeiket.) 

Ezeket a paratextusokat több szinten lehet értelmezni. Először is: a legszélesebb 
olvasóközönség iránti féltő gondosságot fejezték ki, amely közönségnek semmi 
ismerete nincs a szerzőről, a korról és magáról a műről - még csak az eredeti 
nyelvről és annak kiejtéséről sem. Másodszor: az olvasó szakértő magyarázathoz 
és tudós eligazításhoz jut; az előszavakat és utószavakat gyakran híres (vagy híressé 
vált), nagy presztízsű tudósok vagy kritikusok írták, akik ily módon részt vettek a 
széles nagyközönség és az irodalmi mű találkozásának mindennapjaiban; az ol-
vasó úgy érezhette, hogy megtisztelik azzal, hog)' a lehető legjobb kalauzok veze-
tik. Harmadszor pedig a korszak paratextusai nagyon erős javaslatok voltak arra 
nézve, hogyan kell olvasni a szöveget: eléggé egyöntetű értelmezést voltak hivatva 
biztosítani, amelyet „a legjobbnak", „a legmegfelelőbbnek" illett tekinteni, amely 
értelmezés a legjobban illeszkedett az uralkodó ideológiához. 

De ez a paratextuális masinéria olykor magának a szövegnek az ügyét szolgálta. 
Vagyis: olykor el kellett magyarázni, hogy a mű hogyan kapcsolható a fennálló 
uralkodó ideológiához, mivel lehet indokolni a publikálást, és így tovább. Például 

22 Lásd G E N E T T E : Seuils. 228skk. 



Paratextusok és ideológia 415 

tisztázandó volt, hogy még ha Flaubert egyik híressé vált elve az „impassibilité" 
volt is, vannak olyan jelek a szövegében, amelyek azt mutatják, hogy mégsem volt 
olyan cinikus, pesszimista, és hogy olykor egyenesen rokonszenvezett a szegények-
kel. Vagy amikor Kafkát kiadták, közvetett és közvetlen paratextuális utalások (azaz 
elő- és utószó formájú értelmezések, az irodalmi lapokban zajló kritikai viták, és 
így tovább) segítették a szöveget ahhoz, hogy a meglehetősen ellenséges közegben 
mégis megéljen. 

Fentebb volt róla szó, hogy amikor a szerző egyik lapot választja a másik he-
lyett, hogy ott publikáljon, vagy az egyik kiadóhoz fordul, és nem a másikhoz, az 
fontos paratextuális jelnek tekinthető - így tehát a lap vagy a kiadó neve (és a ki-
adási helye) nemcsak kisebb jelentőségű paratextusnak számíthat, de nagyon gyak-
ran (bár nem mindig) távolabbi implikációi is vannak. A negyvenes évek végétől 
legalább a hetvenes évek végéig az akkori szocialista blokk országaiban gyakorla-
tilag nem volt választék. Vagy ha formálisan volt is, nemigen volt ennek ideoló-
giai oka vagy következménye. Épp ellenkezőleg: éppen annak volt konnotációja, 
hog)' igazából mindegy volt, hol (milyen lapban vag)' melyik kiadónál) publikál-
ta valaki a műveit. 

Ez persze erős túlzás - a kor szóbeliségében azért sokan számon tartották egy-
egy lap szerkesztőjének irányultságát, párthűségét vag)' elhajlását, és persze a fő-
városi és a vidéki megjelenésnek volt jelentősége - hol ilyen, hol olyan. És voltak 
azért nagyon különös esetek is: Borges novelláinak első magyar kiadása a Galak-
tika-sorozatban jelent meg, tudományos fantasztikus művek sorában - ami azért 
marginális publikációs forma volt, meghatározott, szűk szubkultúra olvasmányá-
nak számított. Az a paratextuális információ, amit a publikációnak ezen tényei-
ből lehetett kinyerni, csöppet sem húzta alá Borges fontosságát vagy akár csak 
irodalmi értékét - és a kiadónak éppen ez lehetett a valódi szándéka. így tudta 
elkerülni a hivatalos kánon őreinek éber pillantását. De azért mégis ott volt a kö-
tet végén egy életrajzi jegyzet, és egy (igen felkészült és kiválóan megírt) apolo-
getikus utószó, amely azt volt hivatva elmagyarázni, hogy Borges pesszimizmusát 
és szkepticizmusát felülírja az emberi fantáziához fűződő elkötelezettsége. 

A hetvenes évek végére evidenssé vált (bár az átlagolvasó számára nem köny-
nyen érzékelhetővé), hogy az olvasónak sokkalta több szabadsága van immár, nem 
szorítják már olyan szorosan a kezét, a paratextusok súlya és mennyisége lénye-
gesen csekélyebb lett. Ez a visszavonulás fokozatos és óvatos volt, az elő- és utó-
szavak egyre inkább az életrajzi és bibliográfiai adatokra szorítkoztak, a kiadás-
történetre és a szöveggondozás elveire, a jegyzetek egyre inkább az idegen nyelvű 
(vagy archaikus) szavak magyarázatából álltak csak, s ha voltak fülszövegek, azok 
olykor a könyvből vett idézetekből, máskor a szerző néhány ajánló szavából, vag)' 
a szerző más műveinek felsorolásából álltak. 

Lassan az is kialakult, hogy bizonyos könyvek kiadói gyakorlatilag semmi pa-
ratextuális információt nem adtak hozzá a szöveghez. Olyannyira, hogy például 
Schiller verseinek gyűjteménye nem adja meg a művek megírásának dátumát, és 
egyáltalán semmiféle más információt (például a költemények eredeti címét sem, 
ami régebben szokásban volt); egy másik könyv, Shelley verseinek gyűjteménye, 
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még azzal sem törődik, hogy a költő keresztneveivel megismertesse az olvasót. 
Számos szövegkiadás - közte a korban egyre népszerűbbé váló önéletrajzi munkák, 
a két háború közötti Magyarország szereplőinek visszaemlékezései - mindenféle 
jegyzet nélkül jelent meg, úgy mutatva be a szövegeket, ahogyan azok valójában 
megíródtak - voltaképpen minden szerkesztői beavatkozás nélkül (vag)' ezt az illú-
ziót keltve). 

A következő érvelés bontható ki ebből a gyakorlatból: ha egyszer elkezdjük a 
szöveget magát paratextusokkal „manipulálni", ha már egyszer a szöveg és az ol-
vasó közé áll bármi is, akkor az igaz, helyes, megfelelő értelmezés eltérítődik (s így 
maga az interpretáció is többé-kevésbé hibássá válik). És emellett, ha a kiadó bele-
keveredik a magyarázó, értelmező műveletekbe, akkor nincs határ, ahol elvileg 
abba kellene hagynia ezt. így tehát a szövegek bemutatásának egyetlen helyes mód-
ja az, ha békén hagyjuk őket, úgy mutatjuk meg őket, ahogyan vannak - még a 
szerzői név is valami külsődleges a szöveghez képest. A szövegnek magáért kell 
beszélnie, nem szabad semminek a hozzáadásával eltorzítani. A tudás (vagyis a ha-
talom) agresszív, uralkodó, domináns és elnyomó jellege, ami rátelepszik a szöveg-
re, visszavonandó és megállítandó, úgy, hogy a szöveg/olvasó találkozás zavartalan 
értelmezéshez vezethessen. Vagyis olyan értelmezéshez, amelyben nincsenek ideoló-
giai elfogultságok. 

A kommentár, legyen bár kritikai vagy apologetikus, vagy bármilyen rnodali-
tású, a hatalom hangján szólal meg - így tehát a törekvések legjobbika az, ha úgy 
mutatjuk be a művet, ahogyan van. Míg a kommentároktól azt várnánk, hogy va-
lami rejtettnek a feltárását végezzék el, rántsák le az álarcot arról, ami maszkíroz-
va van, itt maga a kommentár az, ami mögött valami rejtezik, ami valaminek az 
álarca: a kommentár mindig gyanús eszköze valaminek, amivel nagyon óvatosnak 
kellene lennünk, s amitől meg kellene szabadulnunk. Ezen a módon az ideológiai 
megterheltség a minimumra csökkenthető. 

Az ideológiától való megszabadulás természetesen maga is erősen ideologikus 
lépés. De a késő nyolcvanas évek gazdasági, politikai, kulturális változásainak elő-
hangjaként a szöveg/paratextus viszonynak ezek (a hetvenes évek óta tartó) kisebb-
fajta „ellenállásai" valamit jeleztek. 

A „lássuk a szöveget - és csak a szöveget!" lendülete kitartott a cenzúra meg-
szűnése, a sajtó- és könyvkiadási szabadság után is. Z. Varga Zoltán előkészület-
ben lévő tanulmányában kimutatja, hogy például Barthes A szöveg öröme címen 
megjelent kötetéből a tartalomjegyzék talán csak véletlenül hiányzik ugyan, de az 
már nagyon is jelentőségteljes döntés, hogy a szövegrészleteknek a barthes-i tö-
redékszerűséggel járó kvázi-illogikus, kvázi-random elrendezését a fordítás és a 
kiadás felülbírálja, és az „eredetit" teszi irányadóvá (holott az a francia címeket 
szedi francia ábécébe). „Olvassuk Barthes-ot magát" - szól az implicit (és bizony 
erősen ideologikus) felszólítás, a szöveghez tapadó paratextusokat hántsuk le. 
Még akkor is, ha ez mind a konkrét szövegek szempontjából, mind teoretikus alap-
zatát tekintve teljesen ellentmond magának Barthes-nak. 

Ellentétes ezzel az a tendencia, amely ugyancsak a 89-es fordulat után kezdett 
kibontakozni: az irodalom publikálásának egyre nyilvánvalóbban és nyíltabban 
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üzleti jellegével lépést tartandó bizonyos kiadók a paratextuális fogások egész ar-
zenálját vonultatták fel. Nem tartóztatta meg magát például az a kiadó, amelyik 
Thomas Mann Lotte Weimarban-ját lilában játszó borítólappal, s azon dombornyo-
mású arany betűkkel készítette el. Ha erre azt mondjuk, hogy a paratextus sugall-
ta értelmezés egyértelműen ellentmond a szerzői szándéknak, akkor viszont nem 
szabad elfelejteni, hogy nagyon is sokat mond arról a korról és társadalomról, 
amely vagy éppen így olvassa Thomas Mannt, vagy pedig ilyen cseleket vet be, 
hog)' Thomas Mannt eladhatóvá tegye. 

Utószó 

Már csak azért is, hogy bizonyítsuk, a jelen dolgozat nem osztozik a rendszervál-
tás előtti irodalmi élet paranoid félelmében a paratextusoktól, helyénvaló utószó-
val zárni a fentieket. Nagyon hamar a rendszerváltás után egyértelművé vált, 
hogy nem maga a paratextus a felelős azért, hogy rátelepszik a szövegre és rá-
kényszeríti az olvasókra az egy és egyedül üdvözítő „helyes" értelmezést - hanem 
az a helyzet, amelyben nincs az értelmezésnek versenytársa, kihívója, alternatívá-
ja. A normális kommunikatív helyzetben viszont mindig van esélye a párbeszédnek, 
a válasznak, az ellentmondásnak, a módosításnak, a specifikálásnak és a megszo-
rításnak. A demokráciában, ideális esetben, olyan kommunikáció zajlik, amely 
nem „rendszerszerűen eltorzított" ("systematically distorted"), hogy Habermas 
terminusát idézzük fel.-3 Ebben a kommunikációs helyzetben az alternatív értel-
mezést (vagy akár az alternatív diszkurzust) semmiféle hatalom nem rekeszti ki, 
és - ismét csak ideális esetben - nincs olyan értelmezés (vagy diszkurzus), amely 
eleve marginalitásra van ítélve. A paratextusoknak ennélfogva nem lesz olyan pa-
rancsoló erejük, mint régebben. Még ha nem lehet is eltekinteni tőlük (sem el-
méletileg, sem gyakorlatilag - ha már egyszer úgyis ott vannak), az olvasónak, 
legalábbis elvileg, mindig megvan az a szabadsága, hogy fontosságukat felülvizs-
gálja, és felülírja azt az értelmezést, amit sugallnak. 

2 3 J ü r g e n HABERMAS: Systematically Distorted Communication. Inquiry 13 (1970) 205-218 . 



Jeney Eva 

NEM ÉR A NEVEM! 

- A név mint kicsinyítő tükör -
Gábornak 

A Nem ér a nevem! felkiáltást mondókaként tartják számon, játék közben hangzik 
el (fogócskánál: Nem ér a nevem, / Káposzta a fejem!; bújócskánál: Ipiapacs, nem 
ér a nevem!). Hogy valami nem érvényes, azt jelenti, használata nincs jóváhagyva, 
nem kell teljesülniük az azzal járó előjogoknak, se kötelességeknek. A nein ér varázs-
ige. Azt állítja, nem ércényes a név, tehát a névvel jelölt személy, azonossága fel-
függesztődik, és ha nem ér, úgy legalábbis abban a világban, amelyben a felkiál-
tás elhangzik, nem felelős. A beszédaktus-elmélet szókincsével élve tetten ért szó, 
több egyszerű kijelentésnél: cselekvés. A személyiség lehetősége kettős tudatra és 
kettős mércére: szétválasztható akár fekete-fehérre általa a világ. Ugyanúgy egy 
másik világ szabályainak megfelelő létmódra szólít fel, mint az irodalom vagy bár-
mely fikció. A név által lesz az ember a külvilág számára megközelíthető. Vallások 
és népmesék tanúsága szerint akinek, aminek a nevét tudjuk, hatalmunkba kerít-
hetjük. Akinek nem ér a neve, másik világot fogad el a helyett, amelyben éppen 
tartózkodik, s az újonnan elfogadott szabályait követi. Nemcsak a névhasználat nyit 
jellegzetes jelentésmezőket, konnotációkat az irodalmi műben tehát, hanem a név 
felfüggesztése (Nem ér a nevem!) vagy jelöletlensége (névtelen szereplők, Nevenincs 
típusú jelölt jelöletlenség) is sajátos kitalált világot teremt. Segítségére siet a fik-
ciónak, mintegy megsokszorozza a valóság felfüggesztésének helyzetét. A névnek 
már műbeli alaphelyzete fiktív, ha pedig ezen belül még fel is függesztik, újabb 
kitalált világokat nyit. Akár a kicsinyítő tükör vagy mise en abyrne esetében, a név-
ről állítanak valamit, azt állítják, hogy tagadják, ezáltal más lesz a szereplő, tér-
idejével együtt, s ez különös, más fényben tünteti föl a főtörténetet. 

Meddig ér a név ? 

A név mibenléte és fordít hatósága nemcsak a névtannak, nyelvészetnek és bölcselet-
nek, de a fordításelméletnek is kiemelt kérdése. Sokan gondolják úgy, minden név 
közül a legkevésbé összetettek a személynevek. Egyszerűségük oka egyrészt az, 
bog)' esetükben tulajdonképpen még kategorizáció sincs: sokan vannak ugyan, 
akiket Mariskának hívnak, de mindegyiküket külön-külön hívják így, Mariska ka-
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tegória nincs. (Vag)- mégis? Vannak azért ismérvek, amelyek alapján éppen elkép-
zelhető a mariskaság: Mariska bizonyára nő - esetleg tehén - , vidéki, ha nem, an-
nak tartják, s bizonyára, ha felütnénk Hajdú Mihály Altalános és magyar névtanát, 
gyorsan kiderülne, mely időszakokban volt legnépszerűbb a név.) Annyi bizonyos, 
hogy az el- és megnevezések alapjánál valamiféle történeti önkényre bukkanunk. 
Ezért hathat a név egyszerűnek, s egyúttal olyannak, mint ami a megnevezett lénye-
gével nem vagy kevéssé függ össze. „A macskatartók azt is tudják, bogy a macska 
elég hamar megtanulja a saját nevét, ez is mutatja, hogy a személynév annyira 
egyszerű, hogy még egy macska is képes, ha nem mindjárt használni is, de leg-
alább érteni."1 

A személynevek egyszerűségét szokás azzal alátámasztani, hogy az embernek 
általában jó arcfelismerő képessége van. Az arcfelismerés globális kép alapján tör-
ténik, hiszen az egyénre jellemző formát nem összetevőinek egymás mellé rendelé-
séből kapjuk. így a személynév jelentése sem bontandó alkotó elemeire, eredendő 
alapfunkciója nem is a megnevezés, hanem a hívás. Nem egy nyelvben érdeklődnek 
a „hogy hívják?" kérdéssel valakinek a neve felől. A „hívás" (megszólítás) annyira 
fontos, hogy ebből kiindulva többen feltételezik, a nyelvfejlődés során a személy-
nevek jelentek meg először, éppen azért, hogy egyedként megszólíthassák, hív-
hassák egymást a csoportokban élő emberek. A hívás alapvető fontosságát hang-
súlyozó tetszetős tételt ha nem is ellenpontozza, de kiegészíti egyrészt az, hogy 
több nyelvben, így a magyarban is lehet a tárgyak neve felől „minek hívják?" kér-
déssel érdeklődni (a szék lábát a szék lábának hívják, még ha a megszólításra nem 
is válaszol.) Másfelől valószínűbbnek látszik, hogy a megszólításra alkalmas sze-
mélynév valamely köznévből alakult ki, s talán éppen a hívás változtatta meg a 
köznév funkcióját. Irodalmi művek értelmezéseiben föl-fölbukkan az a nézet, 
hogy bizonyos szereplők neve akár köznévként is értelmezhető. Valójában nincs 
olyan név, amely ne volna ily módon leírható, hiszen történetileg pontosan kö-
vethető az imént vázolt mozgás a köznévtől a személynév irányába. Persze ez már 
történet, a név életének története. Legfeljebb elhomályosodott benne a köznévi 
jelentés, vagy már nem fejthető meg. A Gabrielláról mindenki tudhatja, bogy a 
Gábor női párja. Vélhetően a latin Gábriellel való összefüggése sem okoz külö-
nösebb fejtörést. Alihoz viszont már szükséges némi szófejtés, hogy a héber gabur 
köznév 'erő' jelentését kihámozzuk belőle. A névmágiában elhanyagolhatatlan 
szerepe van a köznévi jelentésnek, de a nevekkel való játék irodalmi alkotások 
elemzőinek is j ó mankó az értelmezéshez. Kosztolányi egyenesen az olvasó kezé-
be adta ezt a segédeszközt, s az általa megjelölt paronomázia (anna-manna) kissé 
eltakarta, ha nem is szorította teljesen háttérbe az Anna név eredeténél föllelhető 
héber köznév 'kegyelem', 'könyörület', 'kellem', 'báj'jelentését az Édes Anna értel-
mezéseiben. E társítással az értelmezők azóta szinte követelményként számolnak. 
Ráadásul ismeretes, miként ír a regényíró a névválasztásról: „Én az Anna nevet 
régóta szerettem. Mindig a mannát hozta eszembe, azonkívül egy kacér és na-

1 SZILÁGYI N. Sándor : http://www.mindentudas.hu/szilagyi/20041119szilagyi31.html?pldx=9 
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gyon nőies föltételes módot is. A vezetéknév, mely ösztönösen társult melléje, 
nem egyéb, mint e hódolatom kifejezése. A kettő együtt - vezeték és keresztnév -
a maga lágy zeneiségében egy másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett föl 
bennem: az édesanyát. Most, miután időben eltávolodtam regényemtől, így elemez-
tem a szóvarázst, mely mingyárt a kezdetben megbabonázott, de amíg dolgoz-
tam, nem is sejtettem, hogy mi tart rabul..."2 Személy- és köznév alakulástörténeti 
összefüggése segítheti és színesebbé teheti a műértelmezési. 

Talán még akkor is lehet hivatkozni rá, mikor a tulajdonnév kategórianélküli-
ségét, jelentésnélküliségét hangsúlyozzák. Nyilvánvaló, hogy a nevek hordozhat-
nak emlékeinkhez és tapasztalatainkhoz kötődő információkat. Nemrégiben zaj-
lott agykutatások azt bizonyítják, a köz- meg a tulajdonnév eltérő agyi területeket 
hoz működésbe. Ez az elképzelés összhangban van azzal, ahogyan a kognitív pszi-
chológiában megkülönböztetnek szemantikai és epizodikus emlékezetet, előbbi a 
köznév esetében működik, a sémák és prototípusok elvonatkoztatásának képes-
ségétjelenti, utóbbi, a tulajdonnév esetében működő anekdotikus és önéletrajzi 
jellegű.3 A megnevezés pillanatában azonos a működésmód. Egy gyerek számára 
a kutya lehet Kutya: azaz az első állat, melyet lát, s melyet így neveznek. Ebben 
az esetben a Kutya mint tulajdonnév nem jelentene semmit, pusztán a látott do-
logra hivatkoznék? Több kutyával kell találkoznia ahhoz, bogy a kutyát mint ka-
tegóriát foghassa föl. Emlékezetes Borges Funes, az emlékező című írásának szerep-
lője, aki: „Nemcsak azt értette meg nehezen, hogy a kutya általános megjelölés 
annyi eltérő, különböző méretű és különböző alakú egyedet foglal magába; az is 
zavarta, hogy a három óra tizennégy perckor (oldalnézetből) látott kutyának 
ugyanaz a neve, mint a negyed négykor (elölnézetből) látott kutyának." „Locke a 
XVII. században leírt (és elutasított) egy képtelen nyelvet, amelyben minden 
egyes dolognak, minden kőnek, minden madárnak és minden ágnak külön neve 
volna; Funes is foglalkozott néhányszor egy hasonló nyelv tervével, de elvetette, 
mert túlságosan általánosnak, túlságosan pontatlannak találta. Valóban nemcsak 
minden erdő minden fájának minden levelére emlékezett, hanem ezeknek minden 
képére is, ahányszor csak észlelte vagy elképzelte őket. Elhatározta, hogy addigi 
élete minden napját külön-külön, mintegy hetvenezer emlékre korlátozza, s azután 
megszámozza őket. De letett a tervéről két elgondolás miatt: tudta, hogy a feladat 
végtelen, és tudta, hogy haszontalan. Úgy vélte, hogy halála órájáig még gyerek-
kori emlékeinek teljes osztályozását se tudja befejezni."4 A „gyász" jelentést sugalló 
vezetéknevű Funes Ireneo emlékezete „könyörtelen", éppen ezért nem erőssége 
a részletektől való eltekintés, az általánosítás, a gondolkodás. Borges írása szép 
példája annak, ehhez a képességhez mennyire szükséges a felejtés, de arra is rá-

- KOSZTOLÁNYI Dezső: Hogy születik a vers és a regény? In uő: Nyelv és lélek. Szépirodalmi Kiadó, Buda-
pest, 1971. 468. 

; Jacques TARDIF: Pour un enseignement stratégique. Edit ions Logiques, Montreal. 1992. 
4 Jorge Luis BORGES: Funes, az emlékező. In uő: A titokban végbement csoda. Fordította BENYHE János. 

Kriterion, Bukarest, 1978. 4 7 - 5 4 . 
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világít, az abszurd léthelyzet rögtön bekövetkezik, mihelyt saját nyelvrendszerünk 
fogalmainak keretein túlra merészkedünk. A nyelvek sajátos konvencióinak köszön-
hető, hog)' mindaz, amit az egyén fölfog, csoportjának tagjaival megosztható. 
Sőt, még az is elképzelhető, hog)' valamely nyelv morfológiailag megkülönbözteti 
az oldalnézet percepcióját az elölnézetétől. A különböző nyelvek esetleges különb-
ségtételekkel járnak, s ami egyikben általános, a másikban lehet egyedi: ez pedig 
fordítási kérdés. Cassirer példaként azt említi, a francia manger igének nincs meg-
felelője az amerikai indiánok nyelvében, akik viszont több különböző igével feje-
zik ki, hogy az ennivaló növényi vagy állati eredetű, egyedül vagy csoportosan fo-
gyasztják-e stb.5 

A nyelvfilozófia egyik nézete szerint a referencia visszavezethető arra, ahogyan 
fölfogjuk azt (azaz a jelentésre), az ezzel szembenálló álláspont pedig az, hogy 
ahogyan fölfogjuk a dolgot, esetleges, a referencia nem vezethető vissza a jelen-
tésre. A tulajdonnév valamely egyedi dolgot jelöl a nyelvben. Az anyák megmentője, 
a legnagyobb magyar, a tulajdonságok nélküli ember, az ember, aki kalapnak nézte a fele-
ségét típusú megjelölések olyan tulajdonságokra utalnak, amilyeneket a tulajdon-
név nem közöl. Searle szerint ugyan a tulajdonnév nem állít, nem részletez, nem 
sorol föl tulajdonságokat, de referenciális használata alapján azt kell gondolnunk, 
amire utalunk vele, rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal. A tulajdonneveknek 
e határozatlansága teszi lehetővé egyáltalán azt, hogy a tulajdonnév funkciót a le-
írótól megkülönböztetni lehessen. Searle azzal az állítással békíti össze a nyelv-
bölcselet két föntebb említett álláspontját, hogy ugyan van jelentése a tulajdon-
neveknek, de a referenciát meghatározott leírásra vagy leírások konjunkciójára 
(jelentésre) mint objektív kritériumrendszerre visszavezetni nem lehet: a tulajdon-
nevekhez más-más tulajdonságegyüttesek kapcsolódnak egyik vagy másik ember 
számára. Úgy gondolja, a referencia elsősorban mentális megjelenítés, nem pe-
dig a fizikai világ része. Szergij Bnlgakovtól Bertrand Russellig több bölcselő is 
egyetért abban, hogy a név - különös tekintettel a személy- és tulajdonnévre - ál-
lítás, tömörítés, olyan sűrítmény, amelynek összetevőit hiába is elemeznénk, mert 
azáltal éppen a lényeg csúsznék ki a kezünk közül. Az az elmélet tehát, mely szerint 
tulajdonnév olyan entitást, adottságot jelöl, amelyet minden lehetséges világban 
megőriz, azért nem tartható teljesen, mert a tulajdonnév nem önmagában kap-
csolódik a fizikai világhoz, hanem valamely beszédaktus részeként. A beszédaktus 
pedig tevékenység, amely egymástól eltérő kultúrákban egymástól eltérően zajlik. 
Lyotard a tulajdonnevek önellentmondásos jellegét hangsúlyozza. Szerinte a tu-
lajdonnév a deiktikához, a rámutatáshoz (itt-ott, ez-az stb.) hasonlítható jelölő, 
de az itt és most elhangzó mondattól független ismertetőjegyként is létezik, vala-
mely változatlan struktúrát jelenít meg. Hogy a tulajdonneveket fordítják-e, vagy 
ellenállnak a fordításnak: történeti jelenség. Kultúránként (nyelvenként) és ko-
ronként változó, milyen megoldást választ a fordító a nevek átvételéhez/átvitelé-
hez, behelyettesítéséhez, átalakításához (Winnie-the-Pooh mint Micimackó) vagy 

5 Ernst CASSIRER: La philosophie des formes symboliques. 1. Le langage. Minuit, Paris, 1972. 260. 
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fordításához. A régi magyar fordításirodalomban, sőt a 20. század harmincas évei-
ben is hatott még a névmagyarosítási szokás, melynek megfelelően a vezetéknév 
és a keresztnév sorrencljét magyar módon írták, és a keresztnevet annak magyar 
„párjával" helyettesítették (Kant Manó vagy Verne Gyula). 

Mára általánossá vált, lwgy a személyneveket többnyire békén hagyják. A név 
kérdése kiemelkedő fordítási probléma nemcsak az irodalom, de úgynevezett szak-
fordítások esetén is. Közmegegyezés alapján az uralkodói és egyházfői méltósá-
gok nevét fordítják csupán, a többit megőrzik úgy, ahogyan a célnyelvben fordul 
elő. Az első esetben is akad bökkenő, hiszen a spanyol V Károly Európa más or-
szágaiban I. Károly, s a kasztíliai királynő mellékneve sem minden nyelvben Őrült 
Johanna . Alkalmasint az antonomáziák (a haza bölcse; háryjános) és a beszélő ne-
vek ugyanúgy viselkednek mindenféle fordításban; nyelvismeret függvénye, mit 
hogyan használ a fordító, mit hogyan ért az olvasó; avatott fordítás vagy körül-
írás híján éppen szimbolikus, komikus vagy ironikus funkciójuktól válnak megvagy 
silányodnak lábjegyzetté. „Az idegen tulajdonnevek eg)' része elveszíti eredeti 
mellékjelentéseit, ha másik hagyományba próbálják átemelni, vagy ellentmond-
hat a tőle különböző nyelv, irodalom s kultúra szabályainak."6 

„Ó, Romeo, miért vagy te Romeo? / Tagadd meg atyád és dobd el neved!" ; „S ha 
te nem teszed: csak esküdj kedvesemmé - S majd én nem leszek Capulet tovább!" 
Az ismert idézet nem föltétlenül arról szól, hogy ha a szerelmesek levethetnék 
nevüket, megszűnne minden érdekellentét és összeütközés. Inkább mintha arról 
szólna, hogy a nevétől megfosztott vagy nevét elvesztő személy nem létezik töb-
bé - vagy legalábbis nem ugyanaz. Megváltozik, új neve új azonossággal, tehát új 
történettel jár. Nem ér a neve, helyébe léphet új. 

Magdala 

Anne Godard Magdala című írásában az egyes szám első személyű elbeszélő a név 
hatalmának áldozata. 

„Amikor valakinek szüksége van rá , egyszerűen megszól í t ja : »Magdala!«, de ha egy szék-
re van szüksége, n e m m o n d j a , h o g y »Szék!«. Szó n é l k ü l o d a m e g y a székhez, és ráü l . 
A szék sem beszél, Magda l a sem felel . Jól látja ám, h o g y a székek, asztalok, házak n e m 
á l lnak szóba senkivel , és n e m zavar t a t j ák maguka t a k k o r sem, ha r ó l u k beszélnek. 

Magdala attól fél, hogy б t u l a j d o n k é p p e n n e m is létezik. [...] M a g d a l a n e m bán ja , 
hogy nem szék vagy asztal, de m e g v a n győződve róla , hogy kiskora ó t a re t tenetes össze-
esküvést szőnek e l l ene . Azt akar ják e lh i te tn i vele, hogy ő csak egv szó. A többiek m i n d 
a r r a várnak, hogy vég re bejelentse: » N e m ér a nevem«. Ezzel b e i s m e r n é , hogy ő való-
ban csak egy szó. Ha »nem ér a neve«, azt kéri, hogy egy szusszanásnyi időre függesszék fel, ér-
vénytelenítsék, hogy egy kicsit megpihenhessen. Senki n e m sejti, mennyi re fél attól, hogy csak 

11 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Fordítás és kánon. In uő: Irodalmi kánonok. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 65. 
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egy szó, egy név legyen. [...] Nagyon nyugtalanít ja az is, hogy az emberek a szavakból 
történeteket raknak össze. Ez még rémesebb, mint a lé t-nemlét miatti bizonytalanság. 
A történetek foglyul ejtik, bebörtönxik a szavakat, amelyek aztán nem szólhatnak bele 
abba, amiről a tör ténet szól. [...] Egy szó képes-e valamit cselekedni? N e m , a szavakat 
csak beszédre lehet használni. Bezzeg ő m e g tud tenni dolgokat, létrehozza, megváltoz-
tat ja őket, mind ig készen áll arra, hogy bebizonyítsa, б n e m holmi testetlen, üres szó."7 

Az elbeszélés a név, a személynév (eggyel továbblépve az önazonosság) megkér-
dőjelezéseként is olvasható. Mintha a „szavak nem a dolgok" tétel illusztrációja 
volna. A név viselője a megnevezéstől szorong, a szavaktól, a szavakból összefűz-
hető történetté válástól: az egyediségtől. Ezért szeretne dologgá - tárggyá lenni - , 
szabadságát akkor leli meg, mikor elhatározza, véget ér, összetöri magát, mint egy 
kézből kiejtett tárgyat, hogy soha senki ne bánthassa, ne szőhesse történetbe: „föld-
höz csapódva összetörik." A történetté szövéstől való mértéktelen szorongást viszont 
történetből tudjuk meg. Ez az ellentmondás figyelmeztet arra, hogy a történetet 
(a szót, a nevet, a jelentést) nem lehet megúszni. 

A személynevet megkérdőjelező írásban szereplő név nem lehet véletlen válasz-
tás. Magdala sózott haláról híres halászati központ volt a Genezáreti-tó nyugati 
partján (bibliai város Galileában, az el-Guver síkság déli végében, a Vádi-el-Ham-
mamnál, Tibériástól öt kilométerre északra). A nevet a héber Migdal, 'torony' szóból 
eredeztetik, a Lalmudban Migdal Nunaija, 'halfigyelő torony', Josephusnál Tarichea, 
a görög tarichosz, 'balak besózása' szóból. Az evangéliumokban Mária Magdolna 
városa. Azaz fordítva megfogalmazva: az evangéliumokban Mária Magdolnát a föld-
rajzi névvel, születési helyének nevével azonosítják, megkülönböztetendó az adott 
korban rendkívül gyakori női nevet viselő Máriától. Az elmúlt évtizedben több, 
Mária Magdolna kilétét firtató népszerű film és regény aratott vihart. Egyesek 
szerint Jézus legelszántabb női követőjéről van szó, mások szerint nem több egy 
megmentett prostituáltnál, megint mások egyenesen úgy vélik, Jézus felesége volt. 
A keresztény egyházakban mindenesetre általában a női szolgálat mintaképe. 
Dan Brown A Da Vinci-kód című könyvének középpontjában az áll, hogy a Szent 
Grál nem kehely, hanem valójában Mária Magdolna, aki Jézus vérét fogadta mé-
hébe. A történelmi „Krisztus kelvhéről" szóló legendát átírja, és felhasználja azt 
az egyház fölötti férfiuralom tézisének alátámasztásához. Jézus magdalai tanítvá-
nyának kultuszát többek közt a gnosztikus kereszténység és a papnővé szentelés 
igénye élteti. Az elbeszélés szempontjából sem érdektelen, hogy Dél-Franciaország-
ban évszázadokon át élt egy legenda, mely szerint Mária Magdolna Jézus halála 
után Mártával, a feltámasztott Lázárral és a hetvenkét tanítvány egyikével, Maxi-
minnel egy vitorla és evező nélküli csónakban sodródott partra, közel Marseilles-hez, 
a mai Les Saintes Maries de la Mer nevű helyen. A Legenda Aurea? szerint először 

7 A n n e GODARD: Magdala. Fordította NAGY Zsuzsanna. Magyar Let t re In ternat ionale 1998. (ősz) 30. 
szám - kiemelés tőlem, J. E. 

8 J acobus VORAGINK: Legenda Aurea. Válogatta, az előszót, a jegyzeteket és a mutatókat MAUAS Edit ké-
szítette. Fordította BÁRCZI Ildikó et al. Hel ikon Kiadó, Budapes t , 1990. 



4 2 4 Jeney Éva 

Maximinnel együtt tanított és térített, majd harminc évig élt remeteként barlang-
ban, égi táplálékon. Ereklyéit az egyik hagyomány szerint a provence-i Saint Maxi-
min la Sainte Baume-ban őrizték, s annyi zarándok látogatta, hogy a 13. század-
ban bazilikát emeltek tiszteletére. Az elbeszélés kerete is transzcendens irányba 
mutat. „Magdala baja kék, és ijesztően tágranyílt tekintettel bámul a világba." A haj 
nem szokott kék lenni, a kék haj szokatlan, kirívó, különleges jegy, viselője nem 
mindennapos, hajszíne akár valóságfölötti szerepét is hangsúlyozhatja a világ-
ban. (Lásd Kékhajú Tündér Pinokkióból; Pietro Bucca, Április tizenhatodika, hétfő 
című írásának főszereplője egy kékhajú kisfiú stb.) A történet utolsó mondata így 
hangzik: „Előbb úgy érzi majd magát, mint egy dolog, ami repül, aztán a földhöz 
csapódva összetörik, és soha többé senki nem bánthatja." A szó miatt, a név miatt, 
a történet miatt, a valóság miatt választja Magdala a fájdalmat és széttörést. A nyi-
tott mű olvastán ki-ki eldöntheti, mi is törik itt el? A legenda, a név, a mítosz? Ha 
eltörik, nem ér a neve: felfüggesztik, megpihen, más létállapotba kerül. (S akkor 
még a név és az ige bibliai összefüggéseit nem is érintettük.) Mindenesetre azt 
sejtjük, hogy a Magdala személynévhez a történettel való szembenállásnak sok köze 
van. Milyen megoldást választhatott volna a fordító, ha nem hagyja meg az úgy-
nevezett eredeti nyelvben Magdalaként írt személynevet? A héber eredetű Magda-
léna magyar nyelvterületen Magdolnaként használatos, s feltételezhetően gyakoribb 
név, mint franciában a Magdala. Az olvasó a leírt szereplő egyedi sajátosságain 
túl annyi kulturális emléket, élményt és előzetes olvasmányt társít egy-egy név-
hez, amennyit korábban e név kapcsán megismert. 

Anélkül, bog)' az értelmezés kereteit tovább feszegetnénk a Vatikán álláspont-
jának, a társadalomtörténeti összefüggésnek és az ideológiák összecsapásának irá-
nyába, figyelemre méltó, miként jelöli ki az olvasat irányát az írás címe, mely egy-
úttal az elbeszélt bős neve is. A francia változathoz képest a magyar szövegben 
szereplő Magdala egyértelműbben utal a vallásos szövegközöttiségekre, mintha a 
fordító a szokványosabb Magdolna személynevet választotta volna. 

Marinette és Delphine 

A gyakori Mária név egyik francia változata a Marinette. Marcel Aymé meséinek 
egyik főszereplője. Magyarul lehetne Mariska is, s megtestesíthetne valamely 
sztereotípiát, mely mindegyre visszatér (kicsit úgy, mint a János, Pali vagy Gyurka). 
Az irodalmi mesehősöket általában egyéníti a nevük, előrevetíti tulajdonságaikat, 
s jelképeket mozgat általuk. (Süsü, Attentő Redáz vagy Kecsöp Benő). Marinette 
lánytestvére Delphine, a hasonnevű emlős nevére vezethető vissza, és sokan hozzák 
összefüggésbe Delphoi városával is. Mindkettő gyakori név volt Franciaországban 
Aymé meséinek keletkezésekor. Ha a név szerepköröket határoz meg, Delphine-t 
neve egyenesen kötelezi az állatokkal való kommunikációra. A kislányok neve 
változatlan átvétel a franciából. Eg)' szép nyári napon azt találják ki. hogy a gazda-
ság dolgos ökreit megtanítják olvasni meg társasjátékot játszani. És ennek majd-
nem vágóhíd lesz a vége, hiszen az ökörnek neru a műveltség a dolga. (Nem való 
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a borjúnak a csizma, így a közmondás, mondhatni nem jó, ha az ökörnek nem ér 
a neve.) Marcel Aymé „furcsa" mesevilágában a játék von egyértelműen határt a 
gyerekek és a felnőttek világa közé. Előbbit a két kislány, utóbbit a pusztán csalá-
di státusukkal, de név nélkül, azaz népmesei módra jelölt szülők, továbbá az el-
beszélésben in absentia megalkotott, azaz történetekben felidézett Mélina nagyné-
ni és Alfréd nagybácsi (Alfréd bácsira várva) képviseli. Csak a távollevőknek és a 
kislányoknak van neve, olyan, amely nyelvközi helyzetben szerepel. A szülők név-
telenek, egyediesítésíikre nincs is szükség, oly általános mesei magatartásmintát 
képviselnek. Szerepük szinte kimerül a szabályozásban és a számonkérésben. Nép-
mesei módon, folyton csak figyelmeztetik gyermekeiket a rájuk leselkedő külön-
böző veszélyekre, állandóan tiltanak, de magukra is hagyják őket. A francia vidék 
mindennapjainak megfelelő hétköznapi tevékenységeket végzik, s távollétükben 
a kislányok az állatok társaságát élvezik. Ezekben a mesékben az állatoknak sincs 
nevük, még az ökröknek és a lovaknak sem. Az állatokkal való beszélgetés nem a 
gy erekek kiváltsága, az állatok szavát értik a nagyok is. Tulajdonképpen ez a köz-
tes terep, az átjárhatóság. Az elbeszélő állandó átjárást biztosít ugyanis az ember 
és az állatvilág között: az állatok beszédre és emberi cselekvésre képesek, míg az 
ember sokszor viselkedik úgy, mint az állatok. Ahogyan a gyermeki és a felnőtt 
világ, úgy keverednek a szövegben az elbeszélői és drámai elemek, a leírások és 
a dialógusok. Sajátos humor fakad abból, ahogyan az állatok fogalmazzák meg az 
emberi sorsról gondolható többé vagy kevésbé bölcs megállapításokat. A játék vi-
szont, melyet a két lány az állatokkal játszik, minden közös játék alaphelyzetéből 
indul: ahhoz, hogy játszani lehessen, meg kell egyezni a valóság felfüggesztésé-
ben, pontosabban abban, hogy minden, ami történik, igaz, kerek világ. 

A fehér ökörnek „ nem kellett felkapaszkodni az esővízgyűjtő peremére, nem kellett felkuporodni 
a magas fejőszékre, sem a falhoz támasztott teknő oldalára. [...] Elég voll, ha egyik lábát föltette, 
mondjuk, a fejőszékre". O n n a n k i á l t h a t t a v i l á g g á : Nem ér a nevemé 

Mint minden kitalált világba való belépésnél, itt is alapfeltétel a felhívás fikcióra: 
ha nem jön létre ajáték igazságában való megegyezés, a já ték sem jöhet létre. De 
létrejön, és a közösség, melyet létrehoz, szigorú szabályok és kötelező törvények 
szerint működik (a szarvas nem válhat háziállattá, az ökröknek nem kell olvasniuk.) 
A választás és a játék következményeit vállalni kell. Az Aymé-féle elbeszélés jelen-
tősen eltér La Fontaine világától (noha egyszersmind abból is táplálkozik), a tan-
mese megmarad, alapvető tanulsága egyszerű és hiteles: csak játékait játszva vá-
lik az ember felnőtté. 

Marcel Aymé meséinek nem egy irodalomelméleti tanulsága van. 

9 Marcel AYMÉ: AZ ökrök. In uő: Nem ér a nevem. Furcsa mesék. Fordította BAKIIK / Ilona. Móra Ferenc 
Könyvkiadó, Budapest , 1964. 44. 
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Mindenekelőtt az, hogy a valóság hat ugyan a képzeletre, de a játék, az irodalom 
és a művészet eszközei felfüggeszthetik a valóságot, a létezést akár. Azaz a képzelet 
olyan mértékben hathat vissza a valóságra, hogy megváltoznak annak arányai, ki-
vált, ha felügyelet nélkül (a mesében a szülők távollétében) élnek vagy visszaél-
nek vele. 

„Délelőtt úgy belemerültek a festésbe, hogy az állatokat csak modellnek nézték, eszükbe sem jutott, 
hogy mások, mint amilyeneknek festés közben látják őket; az ilyesmi elég gyakran megesik azzal, 
aki először fog ecsetet a kezébe. (...) az állatok [pedig] addig-addig kérődztek a réten történteken, 
míg a valóságban is olyanná lettek, amilyennek a festő szeme látta őket. ",0 

A festődoboz című mesében a fehér ökröket a lányok képtelenek fehér papírra 
festeni, a ló arányait elvétik, s az ökrök válaszul nem mennek a földekre a szülők-
kel dolgozni, a tyúknyivá zsugorodott ló elgondolkodtató válasszal veri vissza a 
helyzet képtelenségét firtató szülői kérdést: 

„- Hogy történhetett ez?" „- Magam sem tudom. El sem tudom képzelni."'1 

A képnek festett ló a képzel igével válaszol, s ez az oda-vissza játék is alátámasztja 
a kitalált világ hatalmát. Az irodalom működésmódja és olvasóival szemben tá-
masztott igénye is lehet ilyen. Aki szavakkal fest, ecsetel. 

A név kérdéséhez visszakanyarodva, és nem firtatva, hol az a határ - ha van - , 
ameddig az olvasó jelentéseket gyömöszölhet a személynévbe, vessünk még egy pil-
lantást a Nem ér a nevem címen magy arul kiadott négy Marcel Aymé-mesére. A vé-
kony kis kötet 1964-ben látott napvilágot a Móra Ferenc Könyvkiadónál, Bartócz 
Ilona fordításában. Nem jár tunk utána, hogyan keletkezett a mű címe. Franciául 
ilyen címmel Aymé-kötet nem jelent meg (a mesék francia kötetcímei más játé-
kot idéznek, a fogócskát: Les contes du chat perché, Autres contes du chat perché stb.). 
A magyar cím egyben a történetek mint lehetséges világok központi beszédtettét 
(„I imagine [myself in] and invite you to conceive a world in which..."12) fordítja 
másra, helyettesíti be, és a művészettel való hallgatólagos paktumot fogalmazza 
át, a név hatalmát érvénytelenítve: Nem éra nevem! Ezzel a játékos fortéllyal az el-
beszélő kiszól az olvasóhoz, újabb fikciót nyit a fikción belül, amely valószerűvé 
válik, majd visszahatva előbbire, újból kitalálttá, s innentől az olvasónak mindössze 
annyi a dolga, hogy olvassa, miként vonatkoznak egymásra és fordulnak egymás-
ba az újabb és ujabb világok, önmaguk és egymás tükrei. 

10 Marcel AYMÉ: A festődoboz. In uő: i. m . 63. 
u I. m. 62. 
12 Sámuel R. LEVIN: The Semantics of Metaphor. The Johns Hopkins University Press, Bal t imore-London, 

1977. 116. 



Hajdú Péter 

HERCZEG FERENC ÉRDEKESSÉGE* 

Herczeg Ferenc értékelése, úgy látszik, jelentős dilemma elé állítja az irodalom-
történetet, hiszen egy olyan szerző került ki a kánonból szinte teljesen, aki évti-
zedekig számított írófejedelemnek; és ahogyan voltak politikai okai annak az 
erős kanonikus pozíciónak is, amelybe a két háború között került, voltak politikai 
okai annak is, hogy kikerült a kánonból, ezért jó darabig övezte némi nosztalgia 
is életművét. A következő fejtegetések, amelyek Herczeg novellisztikájára kívánják 
ráirányítani a figyelmet, és a kisprózában fedeznek fel olyan poétikai nóvumokat, 
amelyek az irodalomtörténeti folyamat szempontjából legalábbis bizonyos terü-
leteken értékesnek mutatják a berezegi írásmódot, ezért nem kerülhetik meg a 
szembesülést az életmű kanonikus mozgásainak történetével, de valamelyest mégis 
szabadulni igyekeznek az értékelés politikai-etikai dimenziójának nyomása alól. 

Irodalomtörténeti szempontból a siker sokféleképpen megközelíthető. Pilla-
natnyilag a legkevésbé érdekesnek az életrajzi szempont látszik, amely az életrajz 
felől és az életrajz érdekében értelmezi a sikert. Nem túl izgalmas kérdés, hogyan 
hat a siker a szerző személyes életére. Fontos viszont az irodalmi kommunikáció 
korabeli közegének működése szempontjából, hogy mi és hogyan tud átütő sikert 
elérni,1 és a hatástörténeti szempontból sem érdektelen, ha valamit akár évtize-
dekig mindenki olvas egy nagy siker következtében. Herczeg Ferenc kapcsán vi-
szont a sikert mintha kétféleképpen kellene értelmezni: mint közönség-, illetve 
kritikai sikert egyfelől - és mint hivatalos elismertséget és kanonizációt másfelől. 
A kétféle sikernek más-más jelentősége lesz a két fő pályaszakaszban, bár Herczeg-
nek szinte folyamatosan kijutott mindkettő. 

Barta János úgy látta, írói tevékenységének első két évtizedében „a fiatal Herczeg 
hovatartozása és értékelése bizonytalan", hiszen egyszerre dolgozik Л Hétnek és a 

* A tanulmány a 68691 számú OTKA-program keretében készült. Korábbi szövegváltozatai két alapos 
műhelyvi tának is tárgyát képezték, először Budapes t en 2008. ok tóbe r 17-én az Illyés Gyula Archí-
v u m b a n , másodszor 2009. m á j u s 22-én a veszprémi Vetésforgón. Ezú ton mondok köszönete t mind-
azoknak, akik értékes kritikai megjegyzéseikkel, ötleteikkel segítettek a szöveget tovább formálni . 

1 Ezt A szemponto t revelatív erővel MARGÓCSY István dolgozta ki Petőfi kapcsán (Petőfi Sándor. Korona, 
Budapes t , 1999. 48-74.) . 
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Budapesti Hírlapnak, elutasítja őt Gyulai és Péterfy, míg a másik oldalon „valami 
modern realizmust éreznek benne"; 1910 körül viszont már felfedezte benne 
a maga íróját a politikai jobboldal.2 Barta továbbá azt állította, Herczegnek „volt a 
maga módján tehetsége [...], de társadalmi és irodalompolitikai szerepe, hatása 
jóval túlnőtt tehetsége méretein" és mindezek a körülmények „szerény tehetsé-
gét messze felülmúló írói vállalkozásokba sodorták".3 Vagyis lehetett volna egy j ó 
közepes író, ha a politika nem próbál meg klasszikust csinálni belőle. És ez nem-
csak azt jelenti, hogy ahhoz a kanonikus és kultúrpolitikai szerephez képest, ame-
lyet Herczeg a két világháború között betöltött, a művei nem elég jók. Nyilván ez 
is igaz; utólag túlzott elvárásokat támaszt vele szemben, hogy évtizedekig a leg-
nagyobb írónak tartották. Maga Horváth János ajánlotta irodalmi Nobel-díjra,4 

a tantervek az ő Bizánc című drámáján ajánlották tanítani a tragédia műfaját 
- Szophoklész, Shakespeare mellett - , 5 és a Pogányok is kötelező házi olvasmány 
volt.6 Az élet kapuja című regény talán viszonylag érdekes,7 de azért nem olyan vi-
lágirodalmi szintű remekmű, hogy a Nobel-díj ötletét így utólag komolyan vehet-
nénk. A Bizánc olvasható dráma, de ha az Antigonéval vagy a Hamlettel kell összemér-
ni, akkor csúfosan alul fog maradni. De Barta nem a túlzott értékelésekhez képest 
eltörpülő írói teljesítmény óhatatlan leminősülésére célzott, hanem arra, hogy ezek 
az értékelések és az ezekből következő elvárások arra ösztönözték Herczeget, 
hogy olyan munkákba fogjon, amiket nem tudott megcsinálni. Vagyis a későbbi 
pályaszakaszban a művek éppen azért lettek gyengébbek, mert nagyobb igényűek 
voltak. És valószínűleg igaz is, hogy ugyanazok az előadási stratégiák, amelyek 
nagyon élvezetes szöveget eredményeznek, ha egy vidéki család pénzzavarral küz-
dő gyermekeinek történetkéit kell elmondani, elviselhetetlenek, ha nemzeti sors-
kérdésekről van szó. Ezért lesz tel jes csőd A fogyó hold, amelyről, ha igaz, találóan 
mondta Babits: „Hisz abban nincs eg)' igaz hang se."8 

Van egy másik használhatónak látszó értékelése is az életműnek. Németh G. Béla 
szerint Herczeg a lektűrnek volt mestere.9 A lektűrt a társasági dráma „epikus 
testvérének'40 nevezi, és a kettőt gyakorlatilag együtt definiálja, és nyilván csak 

- Влшл János: Herczeg Ferenc - mai szemmel. In uő: Költők és írók. Akadémiai, Budapest , 1966. 250. 
3 I. ni. 246-247. 
4 HORVÁTH János: Herczeg Ferenc. Pallas, Budapest , 1925. 
' Tanterv a gimnázium és leánygimnázium számára. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, [Budapest], 1938. 

16. 
6 Részletes utasítások a gimnázium és leánygimnázium tantervéhez. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Buda-

pest , 1938. 52. 
7 NÉMETH G. Béla is e l fogadta az életmű csúcsának (A lektűr magyar mestere. Herczeg Ferenc. In uő: Szá-

zadutóról - századelőről. Magvető, Budapest , 1985. 194), ú j abban pedig III I FS Sándor gondolta úgy, 
hogy a magyar tör ténelmi regények hagyományában Jósikával és Keménv Zsigmonddal együtt ér-
demes tárgyalni ezt a szöveget (A múltnak kútja. József Attila Kör-Ulpius-ház, Budapest , 2004. 39-41). 

8 BARTA: i. m . 2 4 6 . 
9 NÉMETH G. Béla: A lektűr magyar mestere. Herczeg Ferencről Új í rás 1981/9. 51-58. = In I 1М« /К, Ferenc: 

Történelmi regények. Szépirodalmi. Budapest , 1983. 5-22. = N. G. В.: Századulóról - századelőről. Mag-
vető, Budapest", 1985. 181-202. 

10 NÉMETH G. В.: Századutóról -századelőről. 184. 
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azért nem lehet kiterjeszteni a fogalmat színművekre is, mert a szó etimológiai 
háttere kizárja, hogy elválasztható legyen az olvasástól. „Azt adott, annyit adott, 
és úgy adott, amennyit s ahogyan azt közönségének befogadni nem került erő-
feszítésébe [...] Finoman csomagolt pikáns izgalmat az elején, könnyű rejtélyű bo-
nyodalmat a közepén, csattanós vagy érzelmes feloldást [...] a végén."11 Németh 
G. Béla azonban viszonylag röviden intézte el Herczeg lektűrszerű írásait, ame-
lyeket tulajdonképpen a pálya első két évtizedére tett,12 és hosszan azokról a szö-
vegeiről értekezett, amelyek magasabb igényekkel íródtak. Végül pedig a törté-
nelmi regények, a Bizánc és az olyan novellák kiadását tekintette érdemesnek és 
hasznosnak, „amelyekben nem teremt lektűrös feloldást".13 Vagyis: bár a lektűr 
igényes és mesteri művelőjének tartja, az értékelés alapjának mégis azokat a mű-
veit teszi meg, amelyek nem lektűrök. Vagy nem annyira lektűrök, hiszen a tör-
ténelmi regények talán éppen azért látszanak utólag sikertelennek, mert célkitű-
zéseiket azzal a technikával nemigen lehetett elérni, és itt nemcsak Bartára utalok 
vissza, hanem hivatkozhatok a Herczeg történelmi regényeiről kritikát író Fráter 
Zoltánra is, aki éppen Németh G. Béla lektűrkoncepcióját parafrazeálva értékel-
te le azokat a regényeket, amelyeket ő kiadásra ajánlott.14 

Mindez a szerző korszakai szempontjából egy nem éppen precíz, de nagyjából 
működőképes kettéválasztást jelent: a korai pályaszakasz lektűrje esetleg nem-
csak a maga műfaján belül tekinthető j ó teljesítménynek, hanem az irodalomtör-
téneti folyamat szempontjából is a következő korszakban kibontakozó fejlemények 
felé mutatott, míg a későbbi szakaszban Herczeg mint a rendszer reprezentatív 
szerzője ellenszenves politikai és irodalompolitikai szerepet töltött be, silányabb 
munkákat írt, amelyek akkor már erősen szemben álltak a kortárs irodalom leg-
izgalmasabb irányaival.15 A két korszak16 között azonban nagyon nehéz lenne pon-
tos határvonalat húzni. Az 1917-es társasági dráma, a Kék róka, amelytől Bécsy Ta-

11 I. m. 185. 
12 „. . .ha számba vesszük első két évtizedének novellatermését, mintegy kétharmadában, háromne-

gyedében e társasági d r ámának és tárcaelbeszélésnek szabványtematikáját látjuk nála viszont" (uo.). 
is l m. 200. 
и ..Herczeg lektűrszerző volt." „A népszerűség titka: az olvasói igények teljesítése könnyed, befogadói 

erőfeszítést nem igénylő módon . " FRÁTER Zoltán: A képíró arcképe: Herczeg Ferencről. Kritika 3, 1984/5. 
1 4 . 

15 Ezzel tu la jdonképpen összeegyezethető Tarjányi Eszter koncepciója is (TARJÁNYI Eszter: Hullámok 
hátán: Herczeg Ferenc és az Adria, Műhely 25, 2002/4. 50-55.), aki azt állítja, a kanonizáció hul lám-
völgye életrajzi, ideologikus alapú ugyan, de fontos oka, hog)' ,,[a mai irodalomfelfogás] nem tud-
ja értékelni a magyar prózatradíciónak azt a gyakran játékos és néha parodisztikus áthasonítását, a 
komolytalanságnak azt a frissességét, amely alapján művei ismét értékelhetőek". (50.) Itt még nem 
látszik, hogy feltételezhetnénk az olvashatóság és a kanonizáció szempontjából ellentétes korszako-
kat az é le tművön belül, de a következő oldalon azt olvassuk, hogy a 19. századi alakításmódok pa-
rodizálása a 20. századi irodalmi közegben elveszíti szatirikus erejét (51.), és ebből, gondolom, az 
következik, hog)' a 19. századi Herczeg izgalmasan játékos szatirikus szövegeket írt, de ugyanaz az 
í rásmód a 20. századi Herczegnél má r nem működöt t . 

16 Megjegyzendő, hogy Surányi (SURÁNYI Miklós: Herczeg Ferenc. Életrajz. Singer és Wolfner, Budapest , 
1925. 47.) is két korszakot különböztetett meg Herczeg pályájában, amikor úgy találta, hogy 1900-
ra lett kiforrott író. 
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más a világsikerre predesztinált magyar „sikerdarabokat" származtatja,17 és amely 
így Molnár Ferenc és Lengyel Menybért felé mutat, nyilván még az első szakasz-
hoz volna sorolandó mint olyan mű, amely tökéletes technikával valósítja meg a 
maga szerény célkitűzéseit, és megelőlegezi a két háború között kibontakozó fo-
lyamatokat. Herczeg kultúrpolitikai szerepének változását azonban Barta sokkal 
korábbra teszi. Tény, hogy Gyulai Pál még ledorongoló kritikát írt a Mutamur-
ról,18 és a kötetnek csak öt novelláját tartotta elfogadhatónak, valamint hogy a ka-
tolikus kritika mélységesen elutasító volt az 1890-es évek elején. „Határozottan 
merem állítani, hogy Herczeg műveiben a keresztény világnézetnek még csak sej-
telmét sem lehet kiérezni" - írta akkor a Katholikus Szemle kritikusa.19 És majd csak 
1925-ben fogja Horváth János kibékíteni vele a katolikus kritikát, amikor elmagya-
rázza, hogy részükről itt félreértés történt.20 És tény, hogy Molnár Ferenc 1900-as 
regényében, Az éhes városban azt állítja egy Herczeggel könnyen azonosítható fia-
tal, szőke íróemberről, hogy „húsz év óta csak egy lépést tett előre a magyar el-
beszélő irodalom, s ezt a nagyot is a képviselő úr lépte",21 vélhetőleg azért, mert 
úgy látta, a városi tematikájú és városi hangú, könnyed írásmód felé ő tett nagy-
lépéseket. Vagy talán éppen a korszerű lektűr felé. 1908-ban Tisza Istvánnal együtt 
indított lapot, és az Új Időket is szembe szokás állítani a progresszív irodalom fo-
lyóirataival, A Héttel és a Nyugattal. Itt azonban félő, hogy a két háború közötti 
kulturális-politikai szembenállások és kétosztatúságok visszavetítését jelenti, ha 
Herczeget már 1910 körül vagy előbb a jobboldal írójának tartják. Tisza István 
nem úgy volt jobboldali, ha az volt, mint Horthy Miklós. Az Új Időknek már a címe 
is azt sejtette, hogy modernizációs, progresszív programmal indult, és első év-
tizedeiben az ott közölt irodalom nem állítható élesen szembed Hét irodalmával. 
Messze nem volt antimodernista, konzervatív orgánum.22 Indulásakor a Nyugat 
egy nagyon gazdag és sokszínű folyóiratvilág egyik, igaz, nagyon színvonalas lapja 
lett, és a sajtóviták sorozatával sikerült csak kivívnia azt a pozíciót, hogy egyedül 
áll szemben egy homogénnak látszó „túloldallal"23 - amelynek lapjaiban saját 
munkatársai is folyamatosan publikáltak. 

Az az időpont tehát, amikor Herczeg annak a túloldalnak lesz a része, és ami-
kor a sikerek és az elvárások hatására erejét meghaladó vállalkozásokba fog, amikor 
hűtlen lesz a lektűrhöz, aminek mestere, nem határozható meg különösebb pre-
cizitással. De az életmű értékelésében talán mégis érdemesebb a korai fázisra fó-
kuszálni, és azt vizsgálni, milyen eszközökkel teremt Herczeg színvonalas lektűrt, 

17 BÉCSY Tamás: A magyar „sikerdarab". 1917: Herczeg Ferenc: Kék róka. In SZEGEDY-MASZÁK Mihály-VERES 
András (szerk.): A magyar irodalom történetei II. Gondolat , Budapest, 2007. 856—865. 

I« - i : Mutamur. Budapest i Szemle 71. köt., 1892. 315-320. 
19 —г.—: Herczeg Ferenc munkái. Katholikus Szemle 8, 1894.148. 
2 0 HORVÁT H János: Herczeg Ferenc. MTA, Budapest, 1925. 6. 
21 XVIII. fejezet. Here/eget négy évvel a regény megjelenése előtt, 1896-ban választották képviselővé. 

S URÁN vi (i. m. 41.) ad egy listát azokról a nevesebb szerzőkről, akik regényt közöltek az Új Időkben. 
Bőven van köztük olyan, akit nem a konzervatív irodalommal szokás kapcsolatba hozni, hanem inkább 
A Hét vagy a Nyugat irányával: Ambrus Zoltán, Bródy Sándor. Heltai J enő , Molnár Ferenc. 

2 3 SZILI József: A Nyugat modernsége. Kalligram 17, 2008/4. 60. 
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milyen újdonságokkal szolgál ebben a korszakában. A következőkben ezért az első 
novelláskötet címadó elbeszélését fogom szemügyre venni, némi figyelemmel a kö-
tet egészére, onnan tekintve ki néhány későbbi, de még mindig a korai korszak-
ba tartozó novellájának sajátosságaira. Ha arra koncentrálunk, amiben Herczeg 
tényleg ügyes volt, nem kell kiemelt pozícióhoz juttatnunk azokat a novellákat, 
amelyekben hiányzik a lektűrszerű feloldás. Már csak azért sem, mert egyáltalán 
nem biztos, hogy azok a szövegek sokkal igényesebb műfaji konvenciókhoz alkal-
mazkodnak. Az olyan, gyakran magasra értékelt novellákat,24 mint az lm kisasszony, 
A békák, Lószőr-vitéz, én giccses példázatoknak látom, és velük szemben Herczeg 
humoros szövegeit tartom fontosnak. Bátoríthat ilyen megközelítésre, hogy ép-
pen a korai novelláskötetekben Németh G. Béla szerint „a századvég legjobb 
írástudását, legélesebb pszichológiai, sőt társadalmi kérdésekre figyelő tekintetét 
látjuk",25 és hogy Gyulai Pál is elismeréssel szólt a komikai elemről a Mutamur 
írásaiban.26 

Herczeg Ferenc pályájának irodalomtörténeti emlékezetében az átütő siker el-
érésének narratívája az 1893-as esztendőhöz, illetve A Gyurkovics leányokhoz kötő-
dik. Bizonyosan nagy közönségsiker volt az a kötet, nagyon sok kiadást ért meg, 
sok nyelvre lefordították. Úgy látszik azonban, hogy az 1892-es novelláskötet, a 
Mutamur váltott ki nagyobb kritikai érdeklődést.27 Herczeg első könyvéről, a Ferin és 
lenn című regényről három ismertetés jelent meg az akkori lapokban, és Л Gyur-
kovics leányokról is csak hat.28 A Mutamurról viszont tizenegy látott napvilágot.29 

A két kötetet viszont annyira csekély idő választja el egymástól, hogy könnyen le-
het, Л Gyurkovics leányokról éppen azért jelent meg kevesebb ismertetés, mert a 
Herczeg iránt érdeklődést mutató lapok nemrég úgyis közöltek valamit. De a Mu-
tamur kritikáiból arra lehet következtetni, hogy Herczeg már akkor is elismert író 
és közönségkedvenc volt. 1892 elején hirdetett pályázatot Л Hét, bog)' „írjanak 
olvasói[...]k lehetőleg rövid cikkeket arról, hogy kik a kedves iróik és miért?" A mu-
tatóba közölt pályaművek között már lelkes ünneplést kapott Herczeg: „kedvenc 
iróm Herczeg Ferenc, mert ő fényes, élénk, tarka, víg, illatos, változatos és diva-
tos."30 A Pesti Napló kritikusa így kezdte a Mutamur ismertetését: „a fiatal próza-
író gárdának talán eg)' tagja sincsen, a ki divatosabb volna."31 Kozma Andor pe-

24 A Lószőr-vitéz felértékelésének szélsőséges pé ldá ja TÓTHNÉ SZŰCS Éva: Herczeg Ferenc: Lószőr-vitéz. Acta 
Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis E: Irodalomtörténeti Közlemények 13, 2002. 207-213. 
Itt ilyen megjegyzéseket találunk: „Dolgozatomban egy méltatlanul elfelejtett korai Herczeg novellát 
elemzek, amit pályája kezdetén írt, de bensőséges hangjával, a gy ermekkort leiidéző atmoszféra-
teremtő erejével, kompozícionáltságával a századvég egyik legsikerültebb alkotásává teszi." (207. Az 
idézet pontos: agrammatikus, tele nyelvtani és helyesírási hibákkal.) „Az író n e m ment i fel hősét -
nem azonosul vele" „Ábrázolásmódja inkább Flaubert-hez igazodik." (212.) 

25 NÉMETH G. Béla-NEMESKÜRTY István: Egy nagy ígéret a népszerűség csalfényében: Beszélgetés Herczeg Fe-
rencről. Ú j Tükör 17. évf., 41. sz„ 1980. okt. 12., 31. 

2 6 GYULAI: i . m . ( 1 8 . l á b j e g y z e t ) 3 1 9 . 
27 Bár van, aki szerint A Mutamur volt A nagy siker. SURÁNYI Miklós: i. in. 28-29. 
2 8 Lásd Enz József: Herczeg Ferenc irodalmi munkássága. Budapest , 1944. Singer és Wolfner, 284 és 286. 
2 9 L á s d FITZ: i. m . 2 6 ) . 
39 A Hét 3. évf., 5. sz„ 1892. 71. 
sí - x : Mutamur. Pfesti Nap ló 43. évf., 111. sz., 1892. ápr. 21., 1. 
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dig így vágott bele a Mutamur ismertetésébe: „miért ismertessem én Herczeg Feren-
cet. Hát ki nem ismeri még őt?"32 A divatosság talán kulcsszó is - még ha Herczeg 
esetében ez a divat igen tartósnak bizonyult is. A divathoz nyilván hozzájárult az 
író személyiségének, fellépésének, imázsának néhány eleme. Az a narráció, hogy pár-
bajban megölt egy katonatisztet, és a börtönben megírta első regényét, amellyel 
díjat nyert, és csak utána döntött úgy, hogy író lesz, és kezdett rendszeresen no-
vellákat közölni a lapokban,33 bizonyosan nagyon vonzó volt a közönség számára 
(bár természetesen nem feleltethető meg pontosan az életrajz igazolható tényei-
nek). A párbajvétség eleve népszerűvé tehette,34 és Kozma Andor szerint ő olyan 
értelemben volt gavallér író, hogy tényleg társaságba járt , mégpedig nem az író-
céhen belüli társaságba.35 A korszakban a közönséget érdekelte, milyen a külseje 
azoknak az íróknak, akiket megkedvelt, és a lapok közölték is a fényképüket,36 de 
Herczeggel kapcsolatban mintha különösen sokat emlegetnék egyrészt azt, meny-
nyire kíváncsi mindenki a külsejére,37 másrészt mondjuk a szőkeségét. 

De azért a sikert elsősorban az írásmód sajátosságaival érdemes magyarázni. 
A korabeli kritikák kínálnak bizonyos szempontokat. Egyrészt valami nagyon mo-
dernet éreznek Herczegben,38 másrészt valamit, amit ő maga és egyes kritikusai 
is naturalizmusnak szeretnek nevezni.39 A szó jelentésének itt természetesen sem-
mi köze nem lehet Zola kísérleti regényéhez. Mindenesetre Herczeg novelláit a 
modern, tehát a hétköznapi élet közvetlen ábrázolásának fogják fel, és bog)- mi 
ebben a „naturalizmus", az talán az elutasító kritikákból látszik a legjobban. Gyulai 
Pál leginkább azt kifogásolta, hog)' a novellák cselekménye lélektanilag nem in-
dokolt (bár talán nincs is író, akivel szemben ezt a vádat ne hozta volna fel). De 
a példaként szolgáló novellák (Iza kisasszony, A kapakovács felesége stb.) talán éppen 

32 KOZMA Andor: Mutamur. Nemzet 1 1. évf., 124. sz., 1892. máj. 4., 1. 
3 3 Ezt így tudja mind a Fővárosi Lapok „Tudomány és irodalom" rovatának (29. évf., 101. sz., 1892. ápr. 

10.. 735-736.), mind az Egyetértés „Irodalom" rovatának (26. évf., 121.sz., 1892. máj. 1, l l . ) a n o n i m 
kritikusa. De a narratíva öröklődik a szakirodalomban is, lásd SURÁNYI: i. m. 25-26., továbbá TÓTHNÉ 
Szűcs Éva: i. m. 207.; DÁNIEL Anna: Egy írástudó árulása: Herczeg Ferenc. Liget 15, 2002/4. 73. 

34 Krúdy átütő sikeréhez, amelyet Szindbád történeteivel hirtelen ért el, szintén hozzájárulhatot t egy 
párbaj , lásd BEZKCZKY Gábor : Siker és népszerűség: a legenda kezdete. 1911. Megjelenik Krúdy Gyula 
Szindbád ifjúsága című könyve. In SZKGEDY-MASZÁK Mihály-VERts András (szerk.): A magyar irodalom 
történetei II. Gondolat , Budapest , 2007. 792. 

3 5 KOZMA: u o . 
3 6 Lásd már Mikszáth esetét, illetve az ő finom kritikáját a jelenséggel és a fotó méd iumának haszná-

latával kapcsolatban: A saját ábrámlomról. MKÖM 63., 86-89. Vö. T. SZABÓ Levente: Mikszáth, a ké-
telkedő modern. LHarmat tan , Budapest , 2007. 260-263. 

3 7 Például - ő [RÁKOSI Jenő] : Herczeg Ferenc. Budapesti Hírlap 12. évf., 141. sz., 1892. máj . 21., 1. Az 
Ország-Világ iV/trfarníír-ki itikáját azért nem lehet az OSZK mikrofi lmjén olvasni, mert a szerző port-
réját is közölték, márped ig abból a példányból, amelyről a mikrofi lm készült, valaki, nyilván egy 
rajongó, kitépte a képet. 

3 8 „Herczeg Ferenc a l egmodernebb irók közül való [...]. Tárgya, eszejárása, bogarai, tévedései, anya-
ga, alakjai mind a mi napja inkból valók. A lélek, a melv müveiben lehel, az való a mi időnkből." 
- 6 [RÁKOSI Jenő] : i. m. 1-2. „. . .a modernség egyik vag)' másik jelenségét észleljük rajtuk [ti. 
Herczeg alakjain]" GONDA Dezső: Legújabb irodalmunk III. Magyar Géniusz I. év f , 34. sz., 1892. 
aug. 21., 126. 

3 9 Például —г.—: i. m. 145. 
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az emberi viselkedés irracionális jellegéről szólnak. Egy dolog azonban feltűnő, 
a narrátori értelmező, lélektani elemző - és rögvest tegyük hozzá: a morális ér-
tékelő - kommentár hiánya. A szövegek csak sejtetnek (valljuk be, nem túl bonyo-
lult) lelki működéseket, de nem magyarázzák el őket explicit módon, arról pedig 
egyáltalán nincs szó, hogy erkölcsi szempontokat érvényesítenének az elbeszél-
tekkel szemben. 

Kozma Andor Herczeg írói áttörését, a népszerűség megszerzését rögtön az 
első, jelentős orgánumban közölt novella megjelenéséhez kapcsolta: 

„ U g y e m l é k e z e m , a » D a r u v á r i h id« h u s z á r h i s t ó r i a vo l t az e l ső d o l g a H e r c z e g Ferenc-

n e k , m e l y az egy ik e l t e r j e d t e b b h i r l a p t á r c á j á b a n vagy h á r o m évvel e ze lő t t m e g j e l e n t . 

M á r a z n a p m i n d e n ú j s á g o l v a s ó b u d a p e s t i t á r s a s á g b a n b e s z é l t e k a n a g y o n , d e n a g y o n 

e g y s z e r ű kis m a n ő v e r t r é f á r ó l s k é r d e z g e t t é k u t o n - u t f é l e n , h o g y ki az, aki ez t i r t a . " 

Az a három év inkább négy: a novella, amely a Mutamur című kötetbe is bekerült, 
1888-ban jelent meg a Pesti Hírlapban. De már előtte is megjelent ott néhány no-
vellája, csak úgy látszik, azok nem keltettek feltűnést. Az első, a szerzőt ismertté 
tevő novella kapcsán Kozma az egyszerűséget emeli ki, Gonda Dezső pedig arról 
is, hogy alakjai „bizonyos dekoratív, ünnepies, lampionszerű színpadon mozog-
nak".40 О tehát valami elvontságot, leegyszerűsített jelleget, könnyen átlátható 
kompozíciót fedez fel Herczegnél, amit összefüggésbe hoz az epikum háttérbe 
szorulásával, a reflexió, a jellemboncolás hiányával. Ehelyett humor, szarkazmus, 
gúnymosoly irányul a „csoportozatokba" álló alakok felé. Vagyis humorral ábrá-
zolt pillanatképek ezek a modern emberekről. A Pesti Napló kritikusa éppen ab-
ban látja Herczeg sikerének okát, hogy a századvégi olvasónak már nem kell a 
szentimentális, mély érzés, a nagyobb összeütközések, hanem inkább a könnyed 
elegancia, az ironikus kommentár és a szellemes cinizmus.41 A hétköznapi élet 
nem annyira epikusán kibomló, mint inkább pillanatképben ábrázolt helyzetei, 
amelyeket alig kísér értelmező vagy moralizáló kommentár, viszont az előadás 
humoros: ez a kép talán használható lesz a korai Herczeg-novellisztika egyik leg-
fontosabb irányának értelmezésében.42 

Ebből a szempontból viszont érdemes elmerengeni a Mutamur kötetcímen, 
amely tudvalevőleg azt jelenti: változunk. Narratológiai közhely, hog)' az elbeszé-
lésnek, az elbeszélhető történetnek előfeltétele valamiféle változás, átmenet egy 
kezdőállapotból egy attól különböző végállapotba.43 Bár ezzel a közhellyel szem-
ben nagyon sok ellenvetés hozható fel, és bizonyos elbeszélések alapján általános 

4 0 G O N D A : i . m . 1 2 7 . 
41 - x : i. m. 1. 
4 2 TÓTHNF. SZŰCS Éva azt írja a Lószór-vitéz egy helyéről (i. m. 211.): „a novellának a hangvétele humo-

rossá válik, ami elég r i tkán fordul elő Herczeg műveiben." Én ezzel szemben úgy látom, elég gya-
kori, hogy a novellákban humoros minőségek bukkannak fel. 

43 Lásd például Tzvetan TODOROV: La grammaire du Decameron. Mouton, T h e Hague-Paris, 1969; Claude 
BREMOND: La logique du récit. Seuil, Paris, 1973. 99-100.; Gerald PRINCE: Narratology. The Form and 
Functioning of Narrative. Mouton, Berl in-New York-Amsterdam, 1982. 
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érvénye megkérdőjelezhető,44 de az magyarázatot igényel, hogy épp a változást 
első novelláskötete címében hangsúlyozó szerző elbeszéléseitől vitatják el az epi-
kumot, és tartják őket pillanatképeknek. Herczeg legtöbb novellájának időkeze-
lése konvencionális, vagyis a lineárisan haladó időben kibontakozik valamilyen 
változás. De a kötetcím ennél többre is utal, hiszen egy közismert iskolai olvas-
mány, sőt egy kívülről megtanulandó bölcs mondás, egy sententia közepéből kivett 
szó. Egészében úgy hangzana: Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Változnak 
az idők, és mi is változunk velük.) Noha az adott igealak (és még a címadó novella 
mottójaként kissé kiegészített változat, „...et nos mutamur" is) az egyéni életen be-
lüli változást látszik hangsúlyozni, a sententia hátterével a szó mégis utal az idők 
változására: az űj időkben újfajta emberek újfajta viselkedést mutatnak. A kötet 
ezeknek a modern emberi viselkedéseknek akar a katalógusa lenni, és ehhez a 
pillanatkép-sorozathoz képest az egyes novellákon belüli változásoknak az epiku-
ma eléggé lényegtelen lehet. 

A sorozatszerűségen túl a kötet bizonyos ciklusszerű jellegzetességekkel is bír, 
minthogy a novellák jelentős része játszódik egy Daruvár nevű kisvárosban. A vá-
rosnév olyan gyakran bukkan fel különböző elbeszélésekben, hogy az a benyomás 
alakul ki: ha a történet színhelye nincs külön jelezve, akkor az Daruvár. De néha 
még a máshol játszódó eseményeket is lehetséges Daruvárra vonatkoztatni, hi-
szen egy fürdőhelyen (Iza kisasszony), a Riviérán (O je Pierette!) üdülő személyek 
érkezhettek akár onnan is. Ez természetesen csak játék, de kétségtelen, hog)' a 
kötet egyes textuális utalásai azt a benyomást keltik, egységes életvilág különbö-
ző aspektusait mutatják be az egyes elbeszélések. 

A kötet a leghosszabb, címadó szövegen túl bárom kisebb ciklusból áll, ame-
lyekjelentős hangnemi különbségeket mutatnak. Az eltört bábu három melankolikus 
írása beteg szépasszonyokról szól,45 a Huszárok négy humoros katonatörténetet 
tartalmaz, a leghosszabb, a Mesék a millenium [!] korából akár az „Egyéb" címet is 
kaphatta volna, abban mindenféle akad. jellemző, hogy amikor Herczeg a máso-
dik kiadást két további novellával bővítette, az Egy lövés című katonatörténetet 
nem a Huszárok közé illesztette be, hanem odabiggyesztette a Mesék a millenium 
korából végére. Az előbbi ciklus vidám, szórakoztató novellái közé nem illett vol-
na ez a különben kiváló, de a legkevésbé sem humoros szöveg. 

A címadó elbeszélés így viszont a kötet élén mintegy bevezetésként is szolgál 
Daruvár világába. De a két részre tagolódó naplójegyzetek első sorozata még csak 
nem is Daruvár, hanem „Vég-Daruvár" nevét viseli a keltezésben.46 Már a daru-
maclarak lakhelyének neve is sugallhat valamilyen mocsaras, tehát kellemetlen, 

" Saját idevonatkozó gondolat imat lásd HAJDÚ Péter: Csak egyet, de kétszer. Gondola t -Pompej i , Buda-
p e s t - S z e g e d , 2 0 0 5 . 1 0 2 - 1 0 6 . é s 1 5 4 - 1 6 5 . 

•|5 TÓTHNK SZŰCS Éva szerint (i. m. 208.) ezekkél „fiatalon elhunyt Mici nővére emlékének adózik". Mi-
vel van köztük, ahol az egyes szám első személyű tanú-elbeszélő egyben udvarló is, az életrajzi ér-
telmezés tág teret nyit a pszichologizálásnak. 
HERCZEG Ferenc: Mutamur. In uő: Mutamur. Singer és Wolfner, Budapest, 1892. 7. (az e r re a kiadás-
ra vonatkozó oldalszámok a továbbiakban a főszövegben) 
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egészségtelen vagy akár provinciális helyet,47 de a 'vég', a 'végek' megjelenése a 
névben határozottan arra utal, hogy a perif érián játszódik a történet első fele, míg 
a második a maga Budapest keltezésével a központba helyeződik át. Ez a mozgás 
a szélről középre inkább szimbolikusan, mint térben értendő: bár Vég-Daruvár 
elképzelhető a Magyar Királyság határán, ahonnan az ország közepébe vezet a 
hősnő útja, ezt a képet Marburg, továbbá az olaszországi nászút, majd Wiesbaden 
és Bécs mint helyszín említése a térszerkezetet illetően aláássa. Nem az ország 
széle áll szemben az ország közepével, és az út a kettő közt nem egyenes. Az itáliai 
nászút kitérő, Marburg még csak egy másik birodalomszéli szolgálati hely, de mégis 
látszik egy szimbolikus mozgás a perifériáról a legkülönfélébb centrumok felé. A tár-
sadalmi hierarchiát tekintve pedig egy olyan elmozdulást látunk, amit a függőleges-
ség szintén szimbolikus térképzetével szokás leírni: alulról fölfelé. De a novella 
nyitóképe ezt a társadalmi kétosztatúságot - arisztokrácia és polgárság, a legfelső 
elit és az abból kizártak között - horizontális térbeliséggel ábrázolja: 

„ O t t ü l t e m az a l a c s o n y a b l a k n á l , a ny í ló f u k s z i á k m ö g ö t t és ú j s z a l a g o t v a r r t a m G i r a r d i -

k a l a p o m r a . 

O d a á t a Szilvássy g r ó f l e á n y o k m e n t e k g a v a l l é r j a i k k a l , hos szú m á g n á s o s l é p t e k k e l , 

k r é m s z í n ű n y á r i r u h á k b a n , h o s s z ú n y e l ű n a p e r n y ő k k e l . " (7.) 

Minthogy a ház és a város térszerkezetéről nem kapunk leírást - az ilyesmit a 
napló-forma kizárja - , definiálatlan marad, mihez képest vannak odaát a gróf-
leányok. Talán az út, a fő-utca túloldalán? De éppen ez a definiálatlanság teszi vi-
lágossá, hogy Terka szerint a világnak két része van: az ő oldala és a túloldal, az 
odaát, ahol az elegáns mozgású arisztokraták divatos ruhákat viselnek. Az is nagy 
különbség a két oldal között, hogy Terka ül, a Szilvássy lányok mennek. A Szilvássy 
grófnők egyrészt Daruvár világához tartoznak, másrészt azonban annak a bizo-
nyos odaátnak, a jólét és a szabad mozgás világának lakói.48 Terka az egész első 
részben alig mozdul ki az otthon (atyai ház, udvar, istálló) közegéből. Egyszer 
„ünnepnap lévén" kisétál a lövészkert felé - ez az egyetlen jelenet, amely házon 
kívül játszódik, és Terka nem másodkézből értesül róla (16-19.). Ezen kívül csak 
akkor esik szó arról, hogy Terka az utcán is szokott járni, amikor rossz hírbe ke-
rül, és a város kiközösíti: az utcán érik különböző megalázó tapasztalatok (30);49 

sem előtte, sem utána nincs szó arról, bog)' kitenné a lábát a házból. Ez a bezártság 
csak részben velejárója Terka női sorsának. Igaz ugyan, hogy a férfiak láthatólag 

47 4 fogyó /ш/r/ban Szárcsavárnak hívják a mocsár közepén álló rozzant lakhelyet. 
4 8 Ehhez a szabad mozgáshoz hozzátartozik, hogy a naivnak titulált Hell m é g azt sem érzékeli, az ő 

társadalmi mozgása mennyire szabad: „Bizonyos dolgokban csodálatos tapasztalatlanságot árul e l . . . 
így a többi közt megkérdezte tőlem, mér t nem barátkozom a Szilvássy grófnőkkel , akik pedig igen 

jóravaló leányok? A Szilvássy grófnőkkel , a vármegye legfelfuvalkodottabb mágnásnőivel!" (13.) 
4 9 „Igaz-e? - kérdi minden ember szeme, akivel az utcán találkozom. Malcsikék alig fogadták a köszö-

nésemet, a varróiskola ablakában m e g összes ihogtak-súgtak a leányok, mikor ma Brandyval a r r a 
mentem." 
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sokkal szabadabban mozognak: az első rész leggyakoribb jelenettípusa, bog)7 fér-
fiak (apja, öccsei, Hell, George) hazajönnek valahonnan, és Terka otthon várja 
őket. De a női szereplehetőségeken belül az ő helyzete különösen kevés mozgást 
enged meg. Nála még Kata, a cselédlány is többet van házon kívül. Egy özvegy-
ember egyetlen leányaként, mint a háztartás vezetője, akit ugyanakkor kötnek az 
úri vagy polgári50 viselkedési normák, ő alig teheti ki lábát a házból. A második 
részben ezzel szemben folyamatosan mozgásban látjuk. Mindig épp egyik város-
ból a másikba érkezik, folyamatosan cikázik az istálló, a lóversenypálya, az otthon, 
és különböző társasági események között. A nyitóképpel szemben, amikor Terka 
az ablakban ülve nézi, a grófnők hogy mennek, a sorsdöntő lóversenyen Hell a 
korlát mellett cigarettázik, míg Terka megy két bookmakerhez, illetve mászik fel 
„állandó udvarának" kíséretében a tribün tetejére.51 

Még egy harmadik szimbolikus ellentétre is felfigyelhetünk; a szabadító hu-
szártiszt neve Hell-Hell-Merlin Henrik, és a kétszer megismételt s így különösen 
kiemelt német szó jelentése 'világos': Terka útja a sötétségből a fénybe vezet, hi-
szen maga is Hell-Hell-Merlin Terka lesz Timár Terkából.52 

A két rész többféleképpen is szembeállított két világát azonban éles cezúra vá-
lasztja el egymástól. Az I. rész többé-kevésbé folyamatos naplóbejegyzései 1887. 
április 22-től augusztus 1 l-ig tartanak, és két hétnél hosszabb idő nem telik el két 
beszámoló között; a II. rész egy 1888. május 21-i levél után mindössze öt napló-
bejegyzést tartalmaz 1889. április 3. és 1890. február 5. között. Terka „odaát" foly-
tatott életéről tehát jóval hézagosabb képet kapunk, amit a szöveg azzal indokol 
meg, hogy megváltozott Terka viszonya magához a naplóíráshoz. Rendkívül gaz-
daságos módon a két rész csak egy-egy reflexiót tartalmaz a naplóírás tevékeny-
ségére. Az elsőben ez így hangzik: „Ma jutok csak ismét az íráshoz. Apa a múlt-
kor tetten ért és elkobozta a könyvemet, - azt mondta, ha unatkozom, foltozzam 
meg a gyerekek nadrágjait. Ki tudna annyit foltozni, amennyit azok elszaggat-
nak." (12.) Az írás itt tehát nagyon is fontos tevékenység, amelytől csak az apai 

50 A magyar közegben, ahol a polgárság a dzsentri mintájához asszimilálódik, a kettő között nincs lénye-
gi különbség, de a nők önálló mozgásának korlátozásában amúgy is hasonló a két normarendszer . 

51 Bár a l l . rész első naplóbejegyzésének kezdőmondatai még azt sugallják, megmarad az o t thonhoz 
kötött Terka és az odakinn mozgó férf i szembeállíthatósága. Terka a holmija közt turkál, m í g Hell 
a kaszinóba ment . De egyrészt etimológiailag a casino is csak egy házikó, másrészt ezek a viszonyok 
hamar megfordulnak. 

5 2 Lehetséges, hogy az angol mint globális közvetítő nyelv korában a hell nagyobb eséllyel idézi fel a 
poklot, mint a világosságot, amire Herczeg németes kultúrájú kortárs olvasói inkább asszociálhat-
tak. A Merlin név is az angolszász vallásos-mitikus képzetek felé terelheti az értelmezői tájékozó-
dást. Ez esetben a név afféle csalinak látszik: eleinte úgy tűnik, az arisztokrata alak ördögi kísértést 
jelent , aminek a polgárlány a m a g a szilárd erkölcsiségében majd ellen kell álljon. A tör ténet azon-
ban egészen máshogy alakul. (Lásd a később tárgyalandó fíme/a-párhuzamot.) Talán nagyobb in-
terpretációs haszonnal kamatozta tha tó az angolos asszociáció maga a szerencsejátékból élő német 
város, Hellstadt nevénél, amely ha hibridként ér t jük, felidézheti a szerencsejátékosok nyomorúsá-
gát is (ami Terka későbbi pályájára nem lesz jel lemző), távoli kapcsolatot teremtve Dosztojevszkij 
Roulettenburgjával: ismét csak azt a hátteret jelzi mindez, amivel Herczeg elbeszélése kontrasztot 
képez. 
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tiltás tarthatta vissza a lányt egy hétig. Az apai tilalom pedig praktikus tevékeny-
ségek, mondhatni a kötelességek felé terelné inkább a lányt. Terka persze nem 
egy Hamupipőke, aki csak akkor gondol a bálra, ha már minden házimunkát en-
gedelmesen elvégzett. О a nadrágvarrás sziszifuszi munkája helyett is inkább a 
naplóját írja. A második rész első naplóbejegyzése így kezdődik: „A holmim közt 
turkálva, kezembe akadt ez a könyv. Leánykoromban nagy élvezettel Írogattam 
bele, - most az írást nem találom már élvezetes foglalkozásnak. Hébe-korba azon-
ban mégis j ó lesz ezzel is foglalkoznom, ha más okból nem, legalább stílus-gyakor-
latnak. Mit írhatok?" (43.) Úgy látszik az asszonyéletben mások az élvezetek, mint 
amilyenek a leányéletben voltak. Asszonyként Terka a naplóírásnak is valamiféle 
„gyakorlati" hasznát keresi, és meglepő módon elbizonytalanodik, mi is lehet az írás 
tárgya. Leányként teljesen magától értetődően írt le bármit, ami történt - pedig 
a történések látszólag jelentéktelenebbek voltak a daruvári ház zártságában, mint 
amit a nagyvilág mozgalmas élete hoz magával. Lehetséges, hog)- a kevés ese-
ményt nagyobb intenzitással kell átélni, és ennek az átélésnek médiuma a meg-
írás. Alapjában véve azonban közhely, hogy a naplóírás vagy egyáltalán az írás in-
kább a lányokhoz illő foglalatosság, az asszonyokhoz más tevékenységek illenek. 
„But you know married women never have much time for writing" - mondja Lydia 
a Pride and Prejudice 53. fejezetében, és mivel őt lány korában sem az írásbeliség 
kultúrája iránti fékezhetetlen rajongás jellemezte, nyilvánvalóan csak egy köz-
helyre hivatkozik ürügyként. 

Az a történetséma, amelyben a szegény lány végül hozzámegy a gazdag fiatal-
emberhez, rendkívül gyakori az európai regény történetében, de a 20. században 
inkább a populáris műfajok, a lektűr - és persze a kommersz film - tudta sikerrel 
használni. A legszokványosabb sémához képest azonban Herczeg novellája mu-
tat bizonyos eltéréseket. Egyrészt mert a történet nem ér véget a házasságkötés-
sel, hanem foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogyan állja meg a helyét a nő a meg-
változott körülmények között; másrészt mert a Terka tulajdonságai, amelyekkel 
szerencséjét kivívja - a szépségétől eltekintve - , inkább a szokásosak ellentétei. 
Érdemes kicsit összevetni az ilyen történetek talán legkézenfekvőbb ősszövegével, 
Richardson Pamelajávai, amelyet a Mutamur már a naplóforma révén is megidéz. 
Pamela jó és erényes, és éppen egy szigorú erkölcsiség révén éri el nem pusztán 
azt, bogy Mr В. feleségül vegye, hanem hogy magára nézve is kötelezőnek fogad-
ja el azokat a normákat, amelyekről addig azt gondolta, fölöttük áll. Terka ezzel 
szemben elfogadja Hell normasértéseit, azok tetszenek neki; amikor egyszer kísér-
letet tesz, hogy George kérésére prédikáljon a férfinak, és lebeszélje a szerencse-
játékról, végül inkább saját hazárdjátékos hajlamait fogja felfedezni. És ahelyett, 
hog)' a normakövető magatartásra, társadalmi konformitásra szoktatná a férfit, 
maga válik félig bűnöző szerencsejátékossá. Éppen kockázatvállaló, normasértő 
viselkedése révén érdemli ki Hellt. Pamela fanatikus levél- és naplóíró, akinek ál-
landó problémája, honnan szerezzen papírt, illetve a nagy mennyiségű megírt 
szöveget hogyan rejtegesse üldözői elől. De ő nem hagyja abba az írást a házas-
ságkötéssel, hanem folyamatosan megírja azt is, hogyan sikerül az előkelő társa-
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ságba beilleszkednie, elfogadtatnia magát Mr В. családjával és szomszédságával 
is - jósága, kedvessége, erkölcsi tartása és szelídsége révén.53 

Herczeg novellájában éppen erről a beilleszkedésről, erről az átmenetről - mond-
hatnánk, magáról a változás folyamatáról nem esik szó. Amikor kilenc havi idő 
átugrásával a hősnő levelét olvassuk, az egyenrangúság öntudatával, közvetlen 
társalgási tónusban szól egy méltóságos úrhoz, fölényesen alkudozik vele egy lóra, 
és apró megbízásokat ad neki (köztük, hogy értesse meg az apjával: kisebb-nagyobb 
pénzösszegekre számíthat tőle, de arról szó sem lehet, hogy a közelében éljen). 
Nagy-Idaynak azért ír ő, mert Hell jobb kaija reumás lett a rókavadászaton. Már 
a levél kezdése egyértelműen jelzi, Terka teljes jogú tagja lett annak a világnak 
„odaát", ahova vágyakozott, hiszen egy évvel korábban még azt írta naplójába: 

„A hadnagy telebeszéli a fejemet lóversenyekkel és rókavadászatokkal... 
Isteni dolog lehet az, hajnalban nekivágtatni a puhatalaju rétnek, vörösfrakkos gaval-
lérok közt, lihegve, lobogó ruhával, árkon-bokron át, egyre a csaholó falka után... Tally 
ho!" (27.) 

Annak a lelkesedésnek itt már nyoma sincs; a részvétel a rókavadászaton nem be-
teljesült álom, nem isteni dolog, hanem hétköznapi esemény, amelynek kellemet-
len vetületei is vannak. A levél egyszerű tényközlésként említi: „Tegnap rókava-
dászaton voltunk és bőrig áztunk." (42.) És hogy emiatt Hell nem tud írni, Terka 
viszont igen, már itt jelzi, bog)' az „odaát" megteremtett közös életben Terka job-
ban megállja a helyét, mint a férje. Nem a férfi lesz az, aki otthonosan mozogva 
abban a közegben irányítja és segíti újonnan jöt t feleségét (ahogyan az első rész-
ben lovagolni tanította és telebeszélte a fejét), hanem a nő fog intézkedni egyre 
passzívabb férje nevében is. 

Bár a novella címe a változás folyamatára látszik irányítani a figyelmet, a napló-
forma éppen arra ad lehetőséget - szemben a minden apró eseményt és lelki rez-
dülést körültekintően elemző Pamela írásdühével - , bog)' a ritkás bejegyzések közt 
erről a folyamatról egyáltalán ne essen szó, hanem a két rész szövegei egyszerűen 
szembeállítsák egymással a változás előtti és utáni állapotot. A korabeli kritikák a 
változásnak ezt a puszta jelzését elfogadták mint egy magától értetődő folyamat 
leírását,54 vagy éppen mint annak tematizálását, hogy nincs is szükség változásra 
ahhoz, hogy új körülmények közt másképp viselkedjünk.55 A változás folyamat-

3:1 Pamelának sikerül a maga polgári moralitását rákényszerí teni arisztokrata szerelmesére, Terka vi-
szont maga alkalmazkodik egy deklasszált (a kisnémet egység révén egzisztenciáját vesztett) arisz-
tokrata é le tmódjához. 

5 4 „.. .főleg lélektani r a j z f ] Eg)' falusi felcser egyszerű leánya fejlődik ki benne nagyvilági hölgygyé, 
hercegnévé, sport ladyvé. A változás processzusa ebben az elbeszélésben igen érdekes és e léggé 
valószinü." KOZMA: i. m. 1.; „Itt nincs változás, melyet rendkívüli esemény szokott előidézni lelkünk-
ben, csak fejlődést látunk, a legtermészetesebb folyamatban." GYULAI: i. m. 317. 

3 5 „De a tör ténet azt mutatja, hogy nem igaz, csak látszólag változunk. Az igazság az, hogy a mi va-
gyunk, azzá is csak a szükséges körülmények vagy föltételek mellett lehetünk." „És összekelvén lesz 
mindenikből az, a mi eddigi sorsa által rejtve élt. e l temetve volt, a lányból a fess, büszke, vállalko-
zó, versenyfuttató huszárné, a huszárból a kényelmes nyárspolgár, a férj." RÁKOSI: i. m. 2. 
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szerűségének és valószínűségének a látszatát azonban éppen az ábrázolás teljes 
hiánya teremti meg. A két ellentétes és több szimbolikus jelzéssel is szembeállított 
világban mutatott különböző viselkedések között az olvasónak kell megteremtenie 
az átmenetet. Az a magabiztos természetesség, amellyel Terka „odaát" mozog, ar-
ra kötelez, hogy ennek a viselkedésnek a potenciáljait fedezzük fel daruvári visel-
kedésében is. Például a második részben úgy dönt, felteszi Darura az aranytarta-
léknak szánt ötezer forintot is (46.), az első részben pedig nem akart megállni, 
amikor már elvesztett egy fogadást 32 000 cigaretta megtöltésében; „maga a leg-
hazárdabb játékos, akivel életemben találkoztam" - mondta akkor Hell (22.). 

A századforduló irodalmának értékelésével kapcsolatban általában is kérdés le-
het, hogy egyes narratív eljárásait egy korábbi paradigma továbbéléseként vagy 
a későbbi, modern fejlemények megelőlegezéseként értelmezzük. A naplóforma 
a 19. század végén lehet egy olyan 18. századi tradíció öröksége, amely még előt-
te állt a 19. századi regény finom lélekelemző gyakorlatának. Az a gyakorlat viszont 
ritkán tudott lemondani a narrátori diskurzus támogatásáról, és így olyan fo-
lyamatosságot és egységességet sugallt a szereplői tudat tekintetében - még ha 
ezt a sugalmazást a regények ténylegesen esetleg elbizonytalanították is - , amely 
a 20. században már kevéssé volt elfogadható. Ugyanaz a fragmentáris történet-
mondás tekinthető úgy is, mint ami még nem tudja megvalósítani azt a folyama-
tosságot, ami a kortárs irodalomban magától értetődő, vagy ami már lemond róla. 
A modern novella állítólag csak felvillant motívumokat, és nem akar extenzíven 
elbeszélni egy történetet. Ha a lelki folyamatok ügyét a szöveg részletes ábrázo-
lás helyett néhány utalással rábízza az olvasóra, az üdvözölhető mint a modern 
novella olyan eljárása, amely nagyobb befogadói aktivitást provokál. Ugyanakkor 
be kell látni, hogy Herczegnél a sugalmazott lelki történések meglehetősen egy-
szerűek és közhelyesek - talán éppen azért, mert annyira kevés és annyira egyér-
telmű (a műfaji elvárásokkal összhangban álló) a jelzés. 

A rövid és ritka naplóbejegyzésekből építkező forma egyik előnye tehát az, 
hogy a fragmentáris történetmondás révén csak sejteti a lelki folyamatokat, és így 
anélkül tud emlékeztetni a „modern lélekábrázolás" irodalmára, hogy ténylege-
sen bármilyen lelki történést ábrázolnia kellene.56 Mindaz, amit Herczeg egy nő 
önreprezentációjának megírása során a női szubjektumról elmond, nem túl ár-

66 I lasonló eljárást találunk Az első fecske című elbeszélésben, ahol az én-elbeszélő kezébe élete külön-
böző pillanataiban véletlenül kerül egy füzet, amelyben egy orvosnő szerelmi regénye bontakozik 
ki. Soha nem olvassa végig a szöveget, csak itt-ott belenéz, és előadja, körülbelül mi volt a tartal-
ma. Nem nagyon látszik, hogy az olvasási tapasztalat hatna az életére. Mintha a keret csak arra vol-
na jó, hogy a túl egyszerű szerelmi történetet ne kelljen folyamatosan végigmondani . A novella 
1894-ben je lent meg először a Budapesti Hírlapban, majd Az első fecske és egyéb elbeszélések kötet szá-
mos kiadásában 1896-tól kezdve. Ezt a Herczeg-novellát érdemes különben összevetni LÖVIK Károly 
1902-es Doktor Pogány című regényével (Pallas, Budapest). Mindket tőnek az a fő kérdése, ellenáll-
hat-e egy független gondolkodású, önálló nő a női szerep a „szerelem" szóval fémjelzett biológiai-
társadalmi kényszerének. Lövik regényét éppen a lelki folyamatok folyamatos elmagyarázása és a 
morális (mégpedig egy brutálisan patriarchális morál felőli) következtetések szájbarágása teszi olvas-
hatat lanná, míg Herczeg beéri néhány jelzéssel, a történet végkifejlete iránti kíváncsiságot beleírja 
a kerettörténetbe, hogy végül az egészet lezáratlanul hagyja. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez 
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nyalt, és patriarchális sztereotípiákon alapszik, ahogyan a későbbi években Horkay-
né alakjának megteremtésével is viszonylag felszínesen foglalkozott a nőiség kér-
désével több száz női szerepben írt publicisztikai írásában.57 A női élet-, szerep-
és karrierlehetőségekről azért sok minden kiderül a szövegből. Terka maga eltű-
nődik egyszer a kisvárosi polgárságban nyíló kilátásain, és siralmasnak találja őket 
(29.). Tettereje viszont azáltal bontakozhat ki a második részben, hogy férjét ki-
tagadják a családból, de nem tagadhatják ki az európai arisztokrácia közegéből. 
Egy olyan köztes szférába kerülnek, amelynek bizonytalanok a szabályai. Egy ka-
szinókat üzemeltető fürdőváros uralkodóiként a Hell-Hell-Merlinek mindig is 
szerencsejátékból éltek, de a német egység előtt ehhez csak uralkodniuk kellett és 
a hasznot élvezni. Terka és fél je viszont, úgy látszik, ténylegesen szerencsejáték-
ból tartja fenn magát. Nemcsak a lófuttatás és a végén nagy vagyont jövedelme-
ző „coup" tartozik ebbe a kategóriába, hiszen az asszonyévek első naplóbejegyzé-
se így hangzik: „Hell a kaszinóba ment, valami vidéki grófocskát fosztogat ott 
mostanában." (43.) Érdemes itt figyelmet fordítani két olyan szövegre, amelyeket 
talán nem túlzás a Mutamur intertextjeinek tekinteni. Az egyik Az arany ember, 
amelyre Terka leánykori vezetékneve utal. Timár5 8 Mihály kezében is minden 
arannyá változik, de az, hogy ő a vagyonát egy talált kincsnek köszönheti, a tör-
ténetet egy romantikus, mesés vagy éppen románcos kód révén teszi értelmezhe-
tővé. A vagyon eredetét illetően állandó lelkifurdalások gyötrik, és végül ki is vo-
nul a társadalomból. Herczeg az arany embernek egy századvégi női változatát, 
szinte paródiáját írja meg; Terkának is minden sikerül, de a pénzt ő lóversenyen 
nyeri - persze viszonylag keveset bízva a szerencsére, és skrupulusai egyáltalán 
nincsenek. Nem is akarja elhagyni az elit köreit, hanem egyre jobban érzi ott ma-
gát. A másik szövegre, amellyel Ierka története összeolvasható, nem utalnak tex-
tuális jelek, csak a cselekmény hasonlósága idézheti fel. Becky Sharp is olyan lány, 
akinek nincsenek kapcsolatai, anyagi eszközei, és amikor hozzámegy egy arisztokra-
tához, azt kitagadja a család (eltaszítja a nagynénje, akitől nagy örökséget remélt, 
és akinek a reménybeli örökségén hitele és így egész életvitele alapult), és kény-
telenek igen kétes jövedelemforrásokból, férje biliárd- és kártyanyereségeiből, 
valamint adósságcsinálásból, egyebekből élni. Becky azonban nem tudja hosszan 
megőrizni kivívott pozícióit, és ráadásul a regényben a narrátori kommentárok 

egyáltalán nem jelenti a két író teljes egybevetését: regényeiben (mint a Fenn és lenn vagy a Szabolcs 
házassága) Herczeg is tág teret enged a moralizáló és pszichologizáló kommentárnak . SCRÁNYI sze-
rint (i. m. 48-49) első novellái u tán az a vád érte Herczeget, „hogy erkölcsileg közönyös", amire 
csattanós választ adott a Szabolcs házassága. Surányi nyilván nemcsak azért szereti azt a regényt, 
mer t a moralizálás explicit benne, h a n e m azért is, mert egy nagyon konzervatív, patriarchális mo-
rált fejt ki olyan tolakodóan. 

5 7 Vő. PALKÓ Mária: Férfiak amint a nő(i)t írják. In FRIED István (szerk.): Szövegek között IV. SZTK ВТК 
Összehasonlító I rodalomtudományi Ihnszék, Szeged, 2000. 93-108.; BEDE Franciska: Férfiak szok-
nyában. Emma asszony (Ignotus) levelei és Horkayné (Herczeg Ferenc) beszélgetései A Hétben és az Uj Idők-
ben. In FÁBRI Anna (szerk.): A nők világa. Argumentum, Budapest , 2007. 285-311 . 

5 8 A Tímár egyáltalán n e m különleges név, és több ilyen nevű szereplő is akad a 19, századi magyar 
prózában. E két szöveg között azonban a főhősök hir telen meggazdagodása és látszólag megma-
gyarázhatatlan szerencséje teremt kapcsolatot. 
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mindvégig hangoztatnak ellene szóló morális ítéleteket, és kijátsszák vele szem-
ben Amelia erkölcsiségét. Thackeray remekművében a moralizáló narrátori dis-
kurzus mindvégig alapvetően ironikus hangvételű és ellentmondásos, de azért 
feltűnő, hogy Herczegnél mennyire hiányzik az ilyesféle diskurzus. Az ő novellá-
ja inkább Terka moralitásának apoteózisát meséli el. A házasságkötéshez szüksé-
ges kauciót és a pénzt, amiből néhány évig megélhetnek, Hell okirat-hamisí-
tással szerzi meg, és a lóversenyen is csalnak. Hogy Hell bűncselekményt követ el 
a házasság érdekében, az Terkát kifejezetten meghatja mint a szerelem bizonyí-
téka.59 A család, ha megfosztja is majorátusától a mésalliance miatt Hellt, azt a 
botrányt azért nem vállalja, hogy feljelentsék köztörvényes bűnökért; megelég-
szenek azzal, hogy Georges-ot rúgják ki állásából. A többéves és végül jól jövedel-
mező csalássorozat pedig inkább elismerést szerez a számukra: „Bár senki sem 
mondta, mindenki tudta..." (48.). Úgy látszik, Terka nem a szabályok nagyvonalú 
áthágása ellenére jön divatba és lesz sikeres új környezetében, hanem éppen amiatt. 

Már csak azért is, mert a szó mindvégig a hősnőé, felhőtlenül tud örülni sike-
reinek, szót sem vesztegetve tetteinek erkölcsi értékelésére. Tulajdonképpen van 
egy szereplő, aki ismétlődően megpróbálja Terkát a polgárlánytól elvárt moralitás 
felé terelni, illetve annak képviseletére rábírni. Ez Georges, Hell családi felügy elő-
je, aki egyszer azt kéri, beszélje le a hadnagyot a kártyázásról (20.). Ezúttal Terka 
megpróbálkozik azzal, hogy prédikációt tartson a játékszenvedély ellen, de kudar-
cot vall; kiderül, hogy ő maga még kevésbé képes a játék csábításának ellenállni. 
Másodszor arra kéri, próbálja megakadályozni, hogy Hell párbajozzon miatta; 
mint mondja: „kötelessége, hogy megakadályozza valamikép..." (32.) Terka ek-
kor azt feleli: „Georges úr, ha a gazdája nemes ember, hát legyen nemes ember!" 
Terka tehát elutasítja, hogy egy polgári morálnak engedelmeskedve megpróbál-
ja elhárítani a részben saját viselkedéséből következő veszedelmeket - ehelyett a 
nemesi viselkedési kód érvényességére utal. Ugyanakkor annak a női szerepnek 
az érvényét is elutasítja, hogy neki féltenie kellene a párbajozó udvarlót, vagy egy 
nagylelkű, önfeláldozó gesztussal a férfi testi épségét, életét fölébe kéne rendel-
nie saját társadalmi renoméjának. Hiszen pillanatnyi társadalmi kitaszítottságát 
Hell párbaja valamelyest oldhatja. De nem egyszerűen arról van szó, hogy önző 
módon fölébe helyezi saját érdekeit Hell érdekeinek: Terka itt, a társadalmi mo-
rális elvárásokon túllépve máris teljes érdek- és értékközösséget feltételez maga 
és Hell között. Maga sem tudhatja, milyenek Hell esélyei a párbajban, de szívesen 
kockáztatja kettejük sorsát, mert ugye szeret hazardírozni. A harmadik esetre már 
a házasságkötés után kerül sor, és nem tudjuk, mi a tartalma Georges erkölcsprédi-
kációjának, csak sejteni lehet, hogy ilyesmire utalhat Terka kitétele: „önhatalmú-
lag kinevezte magát anyósomnak" (44.). Mindenesetre az anyós-szerepben fellépő 
Georges-ot Terka ostorral fenyegeti meg és kényszeríti egy alárendelt szerep el-

59 „Én istenem, mivel érdemlem meg, hogy egy ilyen e m b e r annyira szeressen. Szerelem - a fegyhá-
zig!" (40-41.) 
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fogadására. Azokra a kísérletekre tehát, amelyek a normakövető magatartás irá-
nyába terelgetnék, Terka egyre agresszívabb elutasítással reagál. 

Az én-elbeszélés azonban Herczeg humora számára is nagy lehetőségeket nyit 
meg. Az б én-elbeszélői általában nem önelemző vagy önigazolást kereső típusok, 
hanem éppen attól lehetnek humorosak, hogy teljesen reflektálatlanul tárják fel 
kicsinyességüket, ostobaságukat vagy amoralitásukat. Vegyük például 

Terkának a kosztpénzre vonatkozó panaszát: 

„Apa k ü l ö n b e n csak húsz for in to t adott nekem a lakásbérből, a többit magával vitte. És én 
főzzek nek i húsz for intból egy hónap ig , - p e d i g egy pár fekete selyemkesztyűre valót is 
m e g kell t aka r í t anom!" (14.) 

Ha egy narrátor mondaná el, hog)' Terka azért kevesli a kosztpénzt, mert ha az 
összeget csökkenti azzal, amit nem kosztra, hanem saját öltözködési kiadásaira 
akar fordítani, akkor valóban kevés lesz - az valószínűleg a legkevésbé sem humo-
ros moralizálásba torkollna. így viszont a moralizálás vagy éppen az ellentmon-
dás felismerésének hiánya eredményez komikus hatást. Vagy az a természetesség, 
amellyel Terka a saját igényeit a családi és polgári elvárások (kötelességek) fölé 
helyezi. Még egy részlet a második naplóbejegyzés elejéről: 

„ jó se j te lmem volt a m i n a p á b a n , hogy ebéd előtt fölvet tem a rácvászonruhámat . Két esz-
tendős f e h é r rongy ugyan, d e hozzáér tők e g y h a n g ú vé leménye szerint enniva ló csinos. 
A hadnagy lá togatás t tett n á l u n k . " (12.) 

Az előző bejegyzés végén az a vélemény állt, hogy „a hadnagy rút ember, valószí-
nűleg ostoba is, mindenesetre léha", de azért kedves, bog)' muzsikáltatott neki az 
éjszaka. Most mégis nagy szerencse, hogy a váratlan látogatását csinos öltözékben 
sikerült fogadni. Ez a következetlenség egyfelől sugallja, hogy Terka nem teljesen 
őszinte a naplójához, vagyis következtetni enged a közvetlenül ábrázoltaknál ösz-
szetettebb lelki folyamatokra, másfelől megmosolyogtatóvá teszi Terka minden 
megnyilatkozását, amelyekkel azokat a folyamatokat - nyilván önmaga előtt is -
leplezi. Az pedig, hog)' a hozzáértők véleményét idézi ruháját illetően, megcsil-
lantja a hiú és sikeres lány képét az öccseiről gondoskodó házi tündér mögött. 

Ilyen elbeszélőket, akik lépten-nyomon leleplezik saját magukat, és éppen ez-
zel teszik humorossá az elbeszélést, Herczeg első korszakában elég gyakran sze-
repeltetett. Legsikerültebbek ebből a szempontból a Singer és Wolfner „Vidám 
Könyvek" sorozatában 1905-ben megjelent Böske, Erzsi, Erzsébet kötet gyermekel-
beszélései (A bátor ember, 1903; Lóri nénit férjhez adjuk, 1903; A tentafolt, 1903; Bandi 
megbukott, 1904). A két háború közötti lektűrben Rejtő Jenő fejlesztette tökélyre 
ezt a technikát Csülök alakjával (Az elátkozott part; A három testőr Afrikában). Herczeg 
humorát általában nem méltányolják annyira, pedig jelentős szerepe van a ma-
gyar komikus írás történetében. A Mutamur kapcsán igen egyszerű struktúrákat 
mutattam ki, de megjegyzendő itt, hogy az egyszerűség bizonyos értelemben 
szintén írói erénynek tekintendő. Nem mindenki tudja az egyszerű képleteket 
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egyszerűen, mintegy a természetesség látszatát keltve előadni. Márpedig csak ezek 
az egyszerű struktúrák adhatják meg ennek a fajta a humornak a keretét. 

A humor fontos hatáseleme Herczeg novellisztikájának, de ritkán határozza 
meg a novella egészének előadásmódját. Kevéssé érdekes egy bölcs elbeszélő humo-
ra, amely fensőséges mosollyal tekint a csetlő-botló szereplők életének következet-
lenségeire. Izgalmasabb az én-elbeszélők önreprezentációjának humoros leleple-
ződése. De a legjelentősebb talán az abszurd humor felbukkanása. Hell leírása 
Hellstadt városáról, ahol ő névleg uralkodó őrgróf, és ahol a porosz megszállás, 
vagyis a német egység előtt az alattvalók „fele pincér, a másik fele croupier" volt 
(15.), akik a kaszinó bezárása után szétszóródtak Európa szállodáiba és fürdőhe-
lyeire, elég jó példa a Herczeg-féle abszurdra. De hadd idézzek még egyet, egy 
későbbi novellából. 

A láthatatlan Pokorny kerettörténete szerint a pipafüstben dolgozó újságíró (aki 
egyben a keret egyes szám első személyű elbeszélője) szobájába éjjel bemászik az 
ablakon egy kék fürdőköpenyes alak, és a következő mondattal nyit: „Tulajdon-
képpen azért jöttem, hogy egy üzletet ajánljak önnek.. ."6 0 Ezek után a követke-
ző párbeszédben körvonalazza üzleti elképzeléseit: 

„ - Arról van szó, hogy részvénytársaságot a lap í t sunk. 
- Most é j fé lkor? És mi fé le üzle t ről volna szó? 
- Egy n a g y h e r c e g n ő megszökte tésérő l . 

- Részvénytársasági a l a p o n ? Én m i n d i g azt képzel tem, hog)- i lyesmihez egy e m b e r 
is elég. 

- T é v e d é s . A szöktetőn kívül szükség van tőkepénzesre , aki megveszteget i az őröket 
és megszerz i az ilyenkor mel lőzhe te t l en au tomobi l t , szükség van továbbá ügyvédre , aki 
kiperli a n a g y h e r c e g n ő anya i vagyonát , és szükség van végü l ú jság í róra , aki megnyer -
geli a közvé leményt az i f jú p á r é rdekében . 

- És az utóbbi szerepet n e k e m szánta? 
- Persze. Most m é g csak tőkepénzesre és ügyvédre lesz szükségünk . 
- Szükségünk lesz egy nagyhe rcegnőre is, aki megszökik a kedvünkér t . 
- Azzal ne tö rődjék , az m á r megvan. 
- H o l van? 
- H á t ho l legyen? S z a n a t ó r i u m b a n . " 

Bergson is leszögezi az általa átvitelnek nevezett komikumtípus kapcsán, hogy 
„komikus az üzleti nyelvnek a társadalmi kapcsolatokra való kiterjesztése".61 Itt 
persze nem egyszerűen az üzleti nyelvet, hanem az üzleti gondolkodásmódot al-
kalmazzák egy olyan területre, ahol a hideg racionalitás helyett az érzelmeknek 
kellene uralkodniuk, ha nem is a társadalmi gyakorlat, de az uralkodó diskurzus 

60 HERCZEG Ferenc: Napváros. H. F. munkái 20, Singer és Wolfner, Budapes t , 1925. 57. A novella elő-
ször 1910-ben jelent megr iz Újságban, majd bekerült az 1912-es Napváros című novelláskötetbe. Az 
idézett díszkiadás annak 192l-es második, bővített kiadásának anyagát tartalmazza. 

6 1 Henri BERGSON: A nevetés. Fordította SZÁVAI Nándor . Gondolat. Budapest , 1986. 114. 
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szerint. A részvénytársasági alapon történő lányszöktetés ötletének abszurditását az 
teszi különösen komikussá, hogy a részletes kifejtésben tökéletesen logikusnak bi-
zonyul. Pokorny itt cinikus figurának látszik, megjelenése ugyanakkor „álomszerűen 
valószínűtlen", és rögvest kiderül róla, hogy egy idegszanatóriumból szökött meg 
éppen. A szanatóriumi kezelés látszólagos magyarázatot kínál viselkedésének szo-
katlanságára: szokatlanul az viselkedik, aki őrült, az idegszanatóriumban pedig 
őrültek vannak. És ez a magyarázat összeülik a bolondnak azzal a hagyományos 
mítoszával is, hogy ferde szemszögből tekintve a társadalomra ki mer mondani 
alapvető igazságokat, amelyeken azonban azért lehet nevetni, mert egy bolond 
mondja őket. Jelenleg az volna ez az igazság, hogy egy nagyhercegnő megszök-
tetésében pénz is van, amibe nem csak annak érdemes befektetni, aki ténylegesen 
feleségül akarja venni, és ráadásul bonyolult, tőkét és szervezést igénylő feladat.62 

Pokorny azonban nem bolond attól, hogy pillanatnyilag szanatóriumban van,63 és 
még csak cinikus nőcsábítónak sem bizonyul, hanem inkább olyan hősszerelmes-
nek, aki minden eszközt hajlandó megragadni, végül még az üzletszerű megkö-
zelítését is, amellyel majd tényleg sikert arat. 

Pokorny egyébként hosszú történetet mesél el a láthatatlanná tevő ruháról, amely-
nek segítségével hónapokat tölthetett imádott nagyhercegnője közvetlen közelében. 
És itt kell megemlíteni, hogy Herczeg néhány novellában kísérletezett a fantaszti-
kummal is,64 ami jelezheti affinitását a modern populáris műfajokhoz. Itt nem az 
ötletek eredetiségét kell értékelnünk. A láthatatlan Pokorny 1910-ben jelent meg elő-
ször, addigra Wells Л láthatatlan embere (1897) már magyar fordításban is régóta 
(1902) megvolt.65 A múltba teti időutazás (Sziriusz, 1890) is későbbi, mint Mark 
Twain története a connecticuti jenkiről (1889) - bár jelentős különbség lehet, 
hogy Herczegnél tudományos felfedezés teszi lehetővé az időutazást.66 Telepati-
kus kapcsolat (Lozenko, 1908), boszorkányok misztikus élményei (Tűz a pusztában, 
1917), robot (Báró Rébusz, 1893) - ilyen témák bukkannak fel egy-egy novella ere-
jéig, és ezek többnyire a humor eszközét is bevetik. 

6 2 Az ablakon bemászó, fürdőköpenyes alak, aki lányszöktetésre akar részvénytársaságot alapítani, 
pontosan azt a komikumot képviseli, min t a bujkáló katona megmentésére részvénytársaságot ala-
pító kikötői csavargók REJTŐ J e n ő Az elveszett cirkáló című regényében. 

6 3 Az őrültség társadalmi dinamikájával Mikszáth Kálmán foglalkozott sokat (lásd T SZABÓ Levente: 
i. m. 145-170.), és például A sipsiricában még azt a narrat ívát is já tékba hozta, hogy őrült az, aki 
őrültekházába van zárva (vö. HAJDÚ Péter: i. m. 88.). Herczegnél szó sincs azonban az őrültség mé-
lyebb, episztemológiai elemzéséről, ő itt, a lektűr konvencióinak megfelelően, könnyed csalinak 
használja az őrültséget a szokatlan és komikus viselkedés magyarázatául, hogy aztán rögvest vissza-
vonja. így já r el REJTŐ J e n ő is az Egy bolond száz bajt csinál elején, ahol az egyik botrányokozóról rög-
tön, a másikról csak a regény végén árul ja el, hogy nem bolond annak ellenére, hogy éppen a sza-
natóriumból szöktek meg. 

r>4 A novella általában olyan forma, amely könnyebben ad teret kísérletezésnek, ú j t émák bevezetésé-
nek, mint A regény (Mary Louise PRÄIT : The Short Story: The Long and the Short of It. Poetics 10, 1981. 
187.). A novellákhoz képest Herczeg regényei formai, tematikus és szemléleti nézőpontból egy-
arán t sokkal konzervatívabbak, kevésbé nyitottak és, azt hiszem, érdektelenebbek is. 

FI5 KOCZTUR Gizella: Wells. In Világirodalmi lexikon. 17. köt., Akadémiai , Budapest, 1994. 477. 
66 Egyébként ez a novella Wells The Time Machine-jánál (1900) korábbi. 
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A kidolgozás könnyedsége, nagyvonalúsága egyrészt éppen az, ami a Herczeg-
novellákat vonzó olvasmánnyá teszi, másrészt akadálya annak, hogy a klasszikus 
modernség felé mutatónak tekintsük őket, még akkor is, ha a felvillantott, sugallt 
lélektani tartalmak alapján ez felvetődhetne, és ha a kortársak valami modernt 
éreztek is benne. Másfelől úgy látszik, Herczeg könnyed írása, amely egyszerű 
struktúráival képes volt (könnyen megoldható) lélektani rébuszok megfejtésére 
sarkallni olvasóit, és amely sok humoros hatáselemmel dolgozott,67 valóban a 20. 
századi magyar irodalom egyik nagyon fontos és színvonalas tradíciója felé készí-
tette elő az utat, mégpedig igen jó művekkel. Csak amikor az a tradíció nagy tel-
jesítményeket nyújtott a két világháború között, akkor Herczeg már egészen mást 
művelt, és a legkevésbé sem volt a korszerű szerzők közé sorolható. 

e 7 „[Az irónia] A lektűr híveit nagymértékben zavarja" - állítja LORÁND Imre (Herczeg Ferenc utókora. Je-
lenkor 14, 1971. 552.). Anélkül, hogy a h u m o r és az irónia fogalmát azonosítanám, ki kell fejez-
nem azt a gyanúmat, hogy a lektűrnek itt egy nagyon szűk koncepciója működik. Vannak komikus 
és ironikus lektűrök is, és azoknak is vannak hívei. 



Szolláth Dávid 

A FORRADALMI KÖLTŐTRIÁSZ 
- A PETŐFI-ADY-JÓZSEF ATTILA-KÁNON AZ ÖTVENES 
ÉS A HATVANAS EVEKBEN -

Az alábbiakban két diszkurzust fogok vázlatosan összehasonlítani: az ötvenes évek 
kommunista ideológiáját és a korai Kádár-korszak marxista irodalomtörténetét, 
e két diszkurzus egyik fontosabb közös tárgyát és termékét megvizsgálva. Ez tárgy 
a magyar forradalmi költészet triásza, avagy a Petőfi-Ady-József Attila-fősodor 
néven közismert kanonikus alakzat. 

Nem térek ki a kérdés előtörténetére, arra, hogy 1919 és 1945 között hogyan 
jelennek meg ezek a költők különböző baloldali irodalmi kánonokban, különösen 
Lukács György és Révai József munkáiban. Közismert és alaposan feldolgozott 
kérdés József Attila és a kommunista párt kapcsolatának enyhén szólva viszontag-
ságos története és József Attila megtagadással, elfogadással, kisajátítással, bűnbak-
kereséssel, sajátos gyászmunkával és önkritikával is tarkított kommunista recep-
ciótörténete.1 Szempontunkból elég itt annyit leszögezni, hog)' a kommunista 
pár t emigrációs vezetése általában nem ismerte József Attila munkásságát, vagy 
ha ismerte is valamennyire, akkor szektás gyanakvással és lebecsüléssel kezelte.2 

Az itthoni munkásmozgalmi kultúrának viszont szenes részévé váltak mozgalmi 
versei, bár József Attila '45 előtti kommunista recepciójának ez a rétegkulturális, 
n e m hivatalos spektruma jóval kevésbé feldolgozott, mint a párttal való konflik-
tusainak története. 

1 Lásd például HORVÁTH Iván: József Attila és a párt. In HORVÁTH Iván—TVERDOIA György (szerk.): „Miért 
f á j ma is". Az ismeretlen József Attila. Balassi Kiadó-Közgazdasági és Jog i Könyvkiadó, Budapest , 
1992. 297-324. TVERDOTA György: A komor föltámadás titka. A JózsefAttila-kultusz születése. Pannonica, 
Budapest , 1998; STANDEISKY Éva: A kommunistákjózsef Attila-képe a felszabadulás után. 1945-1948. Iro-
d a l o m t ö r t é n e t 1 9 8 5 / 4 . 8 2 5 - 8 5 1 . 

2 1945-ben egyedül H o r v á t h Márton volt tisztában a kommunis ta pár t ideológusai közül József Attila 
je lentőségével és nek i voltak a két v i l ágháború közötti munkáskul tú rá ró l és az i t thoni elkötelezett 
baloldali művészetről közvetlen tapasztalatai . Horvá th későbbi dicstelen Lobogónk: Petőfi!-könyve 
el fedi , hogy a közvet len a háború u t á n i kezdet kezdetén neki kevésbé szektás és a tényleges ittho-
ni lehetőségeket ta lán jobban f igyelembe vevő elképzelései voltak, mint ami a Moszkvából megér -
kezettek hamar felülkerekedő i rányvonalá t je l lemezte . Lásd minde r rő l STANDEISKY: i. m. (Standeisky 
Évának egy ébként hálával tar tozom e dolgoza t korábbi változatához fűzött tanulságos megjegyzé-
seiért.) 
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1945-re adott tehát egy kiterjedt elismertséggel és az értelmiség széles rétegeit 
érintő kultusszal rendelkező költő-alak, akit, mint proletárköltőt a hazai kommu-
nista mozgalom is (részben épp a költő népszerűsége miatt) a magáénak vall, noha 
a Moszkvából hazatérő pártvezetésnek súlyos adóssága van emlékével szemben. 

Ady Endre a magyar irodalom legfontosabb alakja volt a fiatal, még Vasárnapi 
körös Lukács és Révai József számára. A húszas-harmincas években mindketten 
eltávolodtak tőle. Lukács esetében Ady megítélésének radikális megváltozása része 
annak az önformálási folyamatnak, amelyben a filozófus leszámol még nem kom-
munista ifjúkora bálványaival. 1931-ben például elfogadja a Moszkvai Magyar Pro-
letárírók ítéletét Ady „kuruckodó kurtanemes ideológiájáról",3 1939-ben viszont 
egy komoly tanulmányban rehabilitálja költészetét.4 Ady Lukácsnál és Révainál is 
ellentmondásos, történelmi határhelyzetben lévő figura, akinek munkásosztállyal 
szimpatizáló forradalmisága megbicsaklik és nem juthat el a katartikus végkifej-
letig egv végóráit élő, még az 1867-es kompromisszumban fulladozó polgári világ 
szűkös keretei között. IVtőfi ezzel szemben tiszta képlet, Lukács többször leszögezi 
központi és megingathatatlan kanonikus helyét, az említett 193l-es platformterve-
zetben5 és a platformtervezet vitaszövegeiben pedig б az egyetlen szerző, akit nem 
bírálnak meg a moszkvai emigráció irodalmi potentátjai. 

1945 előtt tehát még nem alakult ki a három költő ideológiai konstellációja, 
hiszen József Attilával Révai és Lukács nem foglalkozott, de Petőfiről és Adyról írt 
szövegeikben kialakultak már a kanonizálás szempontjai.6 

A szempontok közül a legkézenfekvőbb a ntűnemek hierarchiájának meghatáro-
zása. Miért költők jutottak fel a kommunista Parnasszusra, és miért nem, mondjuk, 
Eötvös Józsefből, Móricz Zsigmondból és Nagy Lajosból állt össze a magyar iro-
dalom „fővonala", realista triásza? Hiszen Lukács a marxista esztétikájának súly-
pontját jelentő realizmus-elméletet prózai művek elemzésére és elemzése során 
dolgozta ki, s vajmi kevés mondanivalója volt a költészetről. 

Erre a kérdésre van néhány magától értetődő válasz: a legkézenfekvőbb ezek 
közül az, hogy a megjegyezhető, röplapra nyomtatható és megzenésíthető versnek 
nyilvánvalóan nagyobb az agitatív ereje, mint például egy történelmi regénynek. Épp-

3 LUKÁCS György: A régebbi magyar irodalomhoz való viszonyunk. (Hozzászólás) [Hozzászólás a moszkvai 
magy ar prole tár í rók „Platformtervezetéhez" (BARTA Sándor-HIDAS Antal et al: A magyar proletáriro-
dalom plattformtervezete - 1931, Moszkva - In József Attila Összes Művei III. Sajtó alá rendezte SZABOLCSI 
Miklós. Akadémiai, Budapest, 1958.), első megjelenés: Sarló és kalapács, 1931/ 11.] In SZIKLAI László 
(szerk.): Esztétikai írások 1930-1945. Kossuth. Budapest , 1982. 599-603. 

1 LUKÁCS György: Ady, a magyar tragédia nagy énekese (1939). In Magyar irodalom - magyar kultúra. Gon-
d o l a t , B u d a p e s t , 1 9 7 0 . 1 5 9 - 1 6 0 . 

3 BARTA Sándor-HIDAS Antal et al: A magyar proletárirodalom plattformtervezete (1931, Moszkva). In József 
Attila Összes Művei 111. 429-439. 

15 Agárdi Péter recepciótörténeti tanulmánya rámuta t , hog)' József Attila szociáldemokrata befo-
gadástör ténetében már a harmincas években megjelenik a fo r rada lmi költészet tr iászának 
nevezhető konstelláció. Ugyanez A gondolat megtalá lható , igaz, más és más hangsúlyokkal FEJTŐ 
Ferencnél és KASSÁK 1941 -es írói hivatás és politikai szerep című cikkében. At IÁRDI Péter: A szocializmus 
mint költészet. A két világháború közötti marxista kritika József Attila-képéről In Korok, arcok, irányok. Szép-
irodalmi, Budapest , 1985. 216skk 
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ilyen nyilvánvaló, hogy a modern magyar irodalom mindig is költészetcentrikus 
volt, a széppróza úgyszólván csak manapság, húsz-harminc évvel ezelőtt került a 
műnemek hierarchiájának csúcsára. A műnem-kánon tehát eleve adott. A költé-
szet választása mellett szól az is, hogy a két világháború közötti magyar munkás-
mozgalom kulturális életét mélyen áthatotta a közösségi, részben orális vers-
kultúra.7 

A forradalmi költőtriász-koncepció kialakulásának vizsgálatakor érdemes ki-
térni a költészet és a társadalmi cselekvés kapcsolatának az 1945 után kulcspozíció-
ba jutó ideológusok munkáiban kirajzolódó felfogására. A marxista irodalomfelfo-
gásban költészet (és általában bármilyen műalkotás, kulturális produktum, intézmény, 
tudományos munka) a politikai cselekvés szimbóluma. A művek hiánytalanul tar-
talmazzák azt (és csak azt) az ideológiát, amely létrehozta őket, kapcsolatuk osztály-
ideológiájukkal szükségszerű, és akkor is fennáll, ha az ideologikum jelenléte nem 
intencionált. Az ideológia ugyanis megkerülheti a szerzői tudatot, észrevétlenül 
befolyásolhatja az olvasót és csak egészen kivételes írók képesek felülemelkedni 
osztályérdekeik által meghatározott világnézetükön. Ha ilyen nagy, mondhatni 
döntő szerepe van az ideológiának a műalkotások konstitúciójában, akkor természe-
tes, hogy a művek társadalmi, politikai hatóereje sem lebecsülendő, „...gépfegy-
ver züm-züm a betű", írhatnánk József Attilát parafrazeálva. A két világháború 
közötti munkásmozgalom idején, az üldöztetés, a fél-legalitás és az illegalitás idején 
a kultúrmunkát az osztályharc harmadik frontjának tekintették, amely kiegészíti 
a politikai (pártmunka) és a gazdasági frontot (bérharc, sztrájk, szakszervezeti mun-
ka). A politika és a kultúra tehát egyugyanazon osztályharc két csatatere. E szoros 
összetartozást figyelembe véve érthető, hogy a költészet képes előre jelezni a tár-
sadalmi változásokat. Megint József Attilával szólva, a költő „tudatos jövőbe lát / 
s megszerkeszti magában, mint ti / majd kint, a harmóniát". Ennek a koncepciónak 
fényében meglepőnek is tűnhetnek azok a sorok, melyekben a háború előtti ma-
gyar irodalom ellenzékiségét kevesellve Horváth Márton azon sajnálkozik, bog)' 
a költészet csak pótszere volt a politikai ellenállásnak. Rezignációval és feddőleg em-
líti meg, hog)' az ellenállás költészete csak jobb híján emelkedhetett oly magasra. 
„Kicsit menekülés volt ez, a szó harca, amely nem kísérte, hanem helyettesítette 
a politika és a tettek harcait."8 

A progresszív irodalmi tendenciák általában forradalmakat jeleznek előre. Révai 
előszeretettel idézi Petőfi szavait, aki szerint „Ha a nép uralkodni fog a költészet-
ben, akkor közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék". Révai szerint Ffetőfi 
tájleírásaiban „a nép szétnéz saját országában" és a magyar nép birtokba veszi végre 
az őt megillető országot.9 így lehet Л Tisza, A puszta télen, a Falu végén kurta kocsma 

7 M. PÁSZTOR József: Adalékok az Ady-életmü továbbéléséről a magyar munkásmozgalomban (1919-1944) 
Párttörténeti Közlemények 1977/4. 105-129. 

8 HORVÁTH Márton: József Attila költészete. In Lobogónk: Petőfi. Szikra, Budapest , 1950. 26-27. 
9 RÉVAI József: A forradalom költője (1946). In Irodalmi tanulmányok. Szikra, Budapest , 1950. 65. 
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a politikai forradalom szimbóluma. A forradalmat megelőlegező és megjósoló 
költészet elméletét a politikai agitáció aprópénzére váltják Révai és Horváth 
Petőfi, Ady és József Attila aktualizálásával, amikor beszédeikben a kommunista 
párt és Rákosi ölti magára a költők rímekbe szedett álmait tettekkel beteljesítő 
hős szerepét. E rémlátomás elfogadtatására különösen sok alkalmat ad 1948-ban, 
a fordulat évében az 1848-as forradalom minden elképzelést felülmúló mértékű 
ünneplése.10 Horváth Márton József Attila című, 1950-es beszédében oly szorosra 
vonja a forradalmi költészet utópiái és a jelen politikai megvalósulása közötti 
kapcsolatot, hogy az ma már aligha olvasható másként, mint saját szemléletének 
karikatúrájaként. 

„A fegyverek, a j o g és a j ö v ő a n é p kezében vannak , a h a l a d ó Magyarország n e m vers-
l ábakon biceg valahol az á lmok b i r o d a l m á b a n , h a n e m b e t o n b ó l és acélból, egy szabad 
n é p verí tékéből épü l . [ . . . ] A célok, a m e l y e k é r t Petőfi és Ady élt és meghal t , megvalósul-
tak. A jobbágy ivadékok fe lszabadul tak és fö ldhöz ju to t t ak . A harci célkitűzéseket mái-
n e m csupán f o r r a d a l m i versek, h a n e m minisz te r i r ende l e t ek önt ik f o r m á b a . Tiszáék 
ú r i Magyaro r szágának utolsó morzsá i t e m é s z t j ü k meg. A páva m á r felszállott a vá rme-
gye házára , amely m a n a p s á g tudva levő leg a nemzet i b izot t ságok és a d e m o k r a t i k u s 
közigazgatás k ö z p o n t j a . A mutáló h a n g ú fiatal költők m á r n e m Ady nagy kezdőbe tűs 
szavaival fejezik ki u tánérzésüke t , a s zabadság kuruckodó keserűsége m á r n e m idősze-
rű , a b o r o s m á m o r és a f ranciás nosz ta lg ia m á r n e m kötelező e u r ó p a i viselet t öbbé . . . " 1 1 

A forradalmi költőtriász-koncepció a magyar irodalom követendő hagyományai-
nak végletekig szűkre szabott kényszerzubbonya volt. A Rákosi-rendszer idején, 
a Lobogónk: Petőfi korszakában ez a reduktív képlet még tovább redukálódott, Petőfi 
egy- ideig egymaga töltötte be a költői-történelmi példa szerepét, illetve Kossuthtal 
alkotott duumvirátust. Ennek természetesen már vajmi kevés köze van az irodalom-
történet-írás történetéhez, a korszak Petőfit tárgyaló szövegeit leginkább Rákosi 
személyi kultuszának historizálásaként érdemes felfognunk. E korszak sokat idézett 
szövege Révai Józsefnek az MDP 1951. februári, második kongresszusán elmon-
dott beszéde, melyben elmarasztalja Adyt és József Attilát. Ok - Petőfivel ellen-
tétben - nem voltak eléggé összeforrva koruk forradalmi népmozgalmával.12 

(A kommunista párttal való összeforrottságot persze József Attila esetében például 
a költő folyamatos mellőzése és elvtársi lefasisztázása sem segítette elő.) Révai, 
a „kultúrdiktátor", ahogy Standeisky Eva fogalmaz, csak 1955 után kezdett el foglal-
kozni József Attilával. 1956 és 1958 között írt József Attila-tanulmányai és vázlatai 
saját álláspontja utólagos felülbírálásának tekinthetők. Az 1956 utáni újraszektá-

10 Gerő András kötete bepil lantást nyújt az ünnepségekbe , és az ezekben megjelenő Petőfi- és Kos-
suth-kultusz szertartásaiba. Lásd erről: GERŐ András (szerk.): Az államosított forradalom. 1848 cente-
náriuma. Új Mandátum Kiadó. Budapest, 1998. 

и HORVÁTH Márton: József Attila. In Lobogónk: Petőfi. 62-63 . 
' 2 RÉVAI József: Az MDP II. kongresszusán mondott beszéd (1951). In Kulturális forradalmunk kérdései. Szikra, 

Budapes t , 1952. 65. 
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sodás idején Révai és Marosán György is már afféle kritikai bunkóként használja 
József Attila példáját (az utóbbi a költő halálának huszadik évfordulója alkalmá-
ból), amellyel le lehet dorongolni az emlékét eláruló, revizionistává lett kommu-
nista írókat (Háyt, Déryt).13 

A Bstőfi-Ady-József Attila-kánon, az ötvenes évek végére vált szilárd hagyomány-
értelmezési és kultúrpolitikai fundamentummá, amelyet aztán évtizedekig nem is 
lehetett megkérdőjelezni. 

Közkeletűnek mondható az irodalmi kánon forgalmának reprezentacionalista ér-
telmezése. Ez alatt azt értem, hogy a nemzet irodalmi értékeinek panteonja rész-
arányosait, mintegy a képviseleti demokrácia elveinek megfelelően reprezentálja 
a nemzetet alkotó etnikai, vallási csoportok irodalmát. A kritikai kultúrakutatással, 
a társadalmi nemmel foglalkozó kutatások nyomán kialakult konszenzuális felfo-
gás szerint, mely multikulturális társadalmak (Egyesült Államok, Kanada) tapasz-
talatait is hordozza, a kánon eg)' értelmezői közösség vagy bármely irodalommal 
rendelkező szociokulturális csoport önkifejezése, a csoport által megbecsült értékek 
szimbolikus megjelenítése, a csoportidentitás és -kohézió fontos tényezője. Ki-
sebbségi vagy kulturálisan perifériára szorított közösségek politikai feladata, hogy 
az őket reprezentáló irodalom teljes jogú része legyen a nemzeti kultúrának, a köz-
oktatásnak, a könyvkiadásnak, a médiának stb. 

Az irodalomnak ebhez hasonló képviseleti felfogása tükröződik a kommunista 
irodalompolitika népfrontos változataiban is. A politikai munkás-paraszt-szövetség 
biztosított több-kevesebb helyet a népi irodalomnak is a proletárirodalom mellett. 
Az antifasiszta egységfront, illetve a „békés egymás mellett élés" korszakaiban az 
ideológiailag elmaradott, de „becsületesnek", „szimpatizálónak" minősített pol-
gári szerzők vagy a humanistának nevezett polgári irányzatok is szóhoz juthattak, 
így nyerhetett viszonylagos létjogosultságot a polgári progressziót reprezentáló kri-
tikai realizmus a szocialista realizmus mellett vagy mögött. 

Ha ebből, a képviseleti elvű irodalomfelfogások (a költő népének szószólója) 
vizsgálatára kiválóan alkalmas irodalomszociológiai nézőpontból közelítjük meg 
a Petőfi-Ady-József Attila-kánont, akkor azt láthatjuk, hogy az valóban valamiféle 
népfrontos alapozottságú nemzeti egység leképezésére törekszik. Azokat a társa-
dalmi osztályokat kívánja reprezentálni, amelyeket a népfronteszme szövetségbe 
fog. A népfronteszme fontos része volt a KMP propagandájának a koalíciós évek-
ben, amikor a Petőfi-Ady-József Attila-kánon intézményesült és a bárom szerző 
körüli kultuszok integrálódtak a kommunista propagandagépezetbe. F, népfrontos-
ság nem mond ellent az egyes költők ellentmondást nem tűrő pártkisajátításában, 
illetve az irodalmi hagyományok államosításában megmutatkozó kommunista 
szektásságnak. A népfrontosság az ideológiát, a szektásság a hatalmi viszonyokat 
tükrözi. A forradalmi költészet triászának népfrontossága e képlet szerint a népi-

13 STANDEISKY Éva: Az írók és a hatalom, 1956-1963. 1956-os Intézet, Budapest, 1996. 300-301.; RÉVAI 
József-.JózsefAttila. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974. (Esztétikai Kiskönyvtár) 45. 
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plebejus Petőfi, a nagyvárosi-polgári Ady és a külvárosi-proletár József Attila össz-
társadalmi konstellációjában valósulna meg. Jellemző módon ennek a kanonikus 
sornak a történetisége nem irodalomtörténeti megalapozottságú.14 A fejlődéstör-
téneti ív nem a költők esetleges esztétikai, poétikai jegyei mentén rajzolódik ki, ha-
nem az osztályharcok történetében elfoglalt helyük alapján. Petőfi, Ady és József 
Attila saját koruk forradalmasíthatóságának maximumát jelenítik meg politikai 
magatartásukkal és költészetükkel. Ha tehát a fejlődéstörténetben Ady épp az át-
meneti hanyatlást képviseli, ezért nem Ady politikai nézetei vagy költői színvonala 
a felelős, hanem a korszak, amelyből nem adatott meg kitörnie. 

Révai kéziratos jegyzetei között olvasható a következő bejegyzés: „Petőfi: tézis, 
Ady: antitézis, József Attila: szintézis."15 Ezek szerint a hármas szerkezet kohézió-
ját a népfrontos-képviseleti elv és történeti dimenzió mellett annak dialektikus 
volta is erősíti. A dialektikus szerkezet a marxi történetfilozófia teleológiáját úgy 
adaptálja a konkrét magyar viszonyokra, hogy sikerül vele gyógyírt találni a ma-
gyar irodalmi élet több évtizedes megosztottságának problémájára. A József 
Attila-i szintézis megszüntetve-megőrzi a népi-urbánus ellentétet, nyugvópont-
hoz juttatja a vitát, egységesíti a megosztott irodalmi életet. 

Ez némi magyarázatra szorul. Révai a népi-urbánus ellentétben a kapitalizmus 
általános elidegenedésének egyik tünetét látta. Az ember elidegenedésének iro-
dalomtörténeti megnyilvánulása szerinte az individualista magányosság-líra elural-
kodása, történelmi és társadalmi alapja pedig a város és a falu, fizikai és szellemi 
munka elválása egymástól.16 Érthető tehát, hogy a népi és urbánus ellentétet 
meghaladó József Attila-költészet a kapitalizmus utáni új kort, új kollektivitást és 
új embert hirdeti. Nem nehéz továbbá ezt a koncepciót versidézetekkel vagy élet-
rajzi adatokkal alátámasztani és irodalomtörténeti érvek feltalálásával elfogadható-
vá tenni. „Valami forró, nyári éjszakán / gyárfüst ölelt át lomha földszagot / s a leg-
nagyobb lélek szökkent belém: / az utca és a föld fia vagyok" (A legutolsó harcos, 
1924). Éppígy felhasználható a származás és a gyermekkor színhelyeinek a ver-
sekbe beleivódott kettőssége: a ferencvárosi proletár-kültelek és a szabadszállási 
falu.17 Fontosabb azonban mindezeknél az a kiemelő, dekontextualizáló értelme-
zői művelet, amely a kánon középponti figuráját magányos óriásként állítja be. 
Nem elég azt bizonyítani, hogy a modern kori osztályharcok magyarországi tör-
ténetének minden szakaszához társítható egy reprezentatív költő, emellett azt is 
bizonyítani kell, hogy minden korszaknak csak egyetlenegy reprezentatív költője 

14 A három költő közötti kapcsolatok, hatások, hasonlóságok irodalomtörténeti lehetőségeit Németh 
G. Béla vizsgálta meg 1995-ben, többé-kevésbé abból az indíttatásból, hogy p r ó b á r a tegye, vajon a 
marxista ideológiai konstrukció nélkül vajon mennyi közös fedezhető fel e három, különböző kor-
ban élt, különböző habitusú, más nyelvszemléletéi, más formavilágú költőben. NÉMETH G. Béla: Pe-
tőfi - Ady - József Attila? In TASI József (szerk.): „A Dunánál". Tanulmányok József Attiláról. Petőfi Iro-
dalmi Múzeum, Budapest , 1995. 106-111. 

15 Idézi ERKI Edit: Révai József József Attila-képe. In RÉVAI József: József Attila. 7. 
'6 RÉVAI József: József Attila költészetéről (1956). In József Attila. 28. 
17 RÉVAI józsef: József Attila-problémák (1958). In JózsefAttila. 56. 
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van. Ezen a ponton megint látszani kezdenek a szektás vonásai ennek az ideoló-
giája szerint népfrontosnak nevezhető kánonnak. 

Az ötvenes évek ideológusainak írásaiban Petőfi, Ady és József Attila olyan fi-
gurák, akik kiüresítik a környezetüket, az ideológiai narratíva olyan főszereplői, 
akik mellett mellékszereplőknek is alig marad tér.18 Egyedül ők képesek koruk 
leghaladóbb irányzatainak áthagyományozására. Barátaikról és ellenfeleikről, 
szellemi társaikról és fegyvertársaikról sorra kiderül, hogy a költővel ellentétben 
felét sem ismerték fel a kor progresszív tendenciáinak, ezért befolyásuk a költőre 
általában visszahúzó volt.19 A József Attila-i szintézisnél maradva: egyedül ő volt 
az, aki a népi ideológiának csak a progresszív elemét sajátította el, mert a népi 
progresszivitás ugyan Illyésre vagy Erdélyi Józsefre is jellemző, de az már csak őrá, 
hogy eközben nem hitt az ellenforradalmi nacionalizmusnak és a bűnös Buda-
pestről szóló demagógiának, hanem felvállalta az ez időben Révai szerint méltó 
örökös nélkül maradt polgári forradalmár Ady-hagyományt is.20 József Attila el-
sajátította a korai Nyugat még haladó polgári demokratikus hagyományát, de Babits 
elleni támadásával szembefordult a Révai szerint a hőskorát megtagadó és a ha-
talommal egyezkedő Nyugatiak Eltanulta a Nyugat magas művésziségű versnyelvét, 
de nem osztozott annak far t pour fart-eszményében. Átvette Kassáktól és a francia 
szürrealistáktól a versforma forradalmi megújításának egy-két trükkjét, de idő-
ben megszabadult a Kassák-hatástól, és legfőképp nem követte Kassák kispolgári-
szociáldemokrata ideológiáját. Horváth Márton szerint21 ugyanazt jelentette József 
Attilának a Szép Szó köre, mint amit Adynak a Nyugat: egy többé-kevésbé haladó 
polgári-kispolgári csoportot, egy a költő által csak jobb híján elfogadott közeget, 
amely igyekszik a maga képére formálni és a saját szintjére lehúzni a korpa közé 
keveredett zsenii. A „forradalom nélküli forradalmár" képe is azt sugallja Adyról, 
hogy kortársai közül senki sem jutott a politikai tisztánlátásban olyan messzire, 
mint ő. A polgári radikálisok számára például érthetetlen volt Ady Dózsa-eszmé-
nye, amely Révai szerint egész egyszerűen azt jelenti, hogy a polgári forradalom-
nak parasztforradalomnak is kell lennie, amely elsöpri végre a feudalizmus ma-
radványait. A kortárs szociáldemokrácia pedig riasztóan hamis és nacionalista volt, 
írja hamisítatlan szektássággal a szöveg, így az Adv áhította forradalom hiába tar-
talmazta a polgárin túlmutató szocialista forradalmiság fontos jegyeit, ebben a 
törekvésében sem lelhetett táborra az akkori munkásmozgalomban. 

Ady antitézis voltát erősíti egyébként, hogy ő az egyetlen a három figura kö-
zött, akin környezetének visszahúzó, torzító hatásai valóban nyomot hagytak. 
Csak így tud ugyanis Lukács és Révai számot adni azokról az ideológiai és poétikai 
szeplőkről, amelyek egyébként más, kisebb költőknél nagyon súlyos elbírálás alá 

18 Vö. KÁLMÁN C. György: Az irodalomtörténet mellékszereplőiről című fejezet in uő: Élharcok és arcélek. 
A korai magyar költészet és a kánon. Balassi, Budapest , 2008. 186-208. 

IS RÉVAI J ó z s e f : Ady két telke ( 1 9 5 0 ) . I n Irodalmi tanulmányok. 112. , 1 2 1 - 1 2 2 . 
2(1 RÉVAI József: József Attila-problémák (1958). In József Attila. 56. 
21 HORVÁTH Márton: József Attila. In Lobogónk: Petőfi. 67. 
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esnének. Ady-tanulmányaikban a legnagyobb értelmezői feladatot az jelenti, hogy 
megmagyarázzák Ady „kétlelkűségét" a forradalommal kapcsolatban, azt például, 
hogy Ady csodálja ugyan Petőfi forradalmi tüzét, de egyúttal illuzórikusnak is tart-
ja azt.22 Komoly nehézségeket jelent az Ady-költészet individualizmusának, halál-
romantikájának, dekadens, franciás szimbolizmusának és szerelem-képének, kuruc-
kultuszos nemzetfelfogásának, továbbá istenes verseinek a magyarázata. 

Mármost ez a nemzeti reprezentativitását tekintve népfrontos szándékú, szűk-
markúságában viszont meglehetősen szektás kánon tanulsággal vizsgálható egy 
más, az irodalomszociológiait némileg kiegészítő kánonfogalom segítségével: szub-
jektumelméleti megközelítéssel is. Ez a klasszikus Bildung-fogalomra épülő el-
képzelés azt implikálja, hogy az esztétikai ítélkezés a kiválogatott műalkotások 
kánonjában tárgyiasítja a szubjektum önképzésének, önformálásának folyamatát.23 

Ha a hatalom szempontját is bevonjuk a vizsgálódásba, akkor azt mondhatjuk, hogy 
az irodalmi kánonok olyan diszkurzusok, amelyekben az egyén esztétikai önfor-
málásának gyakorlata, irodalmi szocializációja során válik etikai szubjektummá, 
önmaga fegyelmezőjévé. A kánon e felfogás szerint nem pusztán reprezentálja, ha-
nem normalizálja, saját képére alakítja a szubjektumot. 

Ezek alapján azt kockáztatnám meg, hogy a magára maradt, elvbarátai és fegyver-
társai által elárult, ugyanakkor a jövőt egyedül tisztán látni képes és a forradalmi 
radikalizmusért önmagát (és másokat) feláldozni kész költő képe a két háború 
közötti illegális kommunista párt önértelmezését közvetíti, és egyúttal intézmé-
nyesíti annak közösségi ethoszát. Az illegalitás aszketikus etikájának allegorizálása 
legtökéletesebben Petőfi alakjának megformálásakor sikerült. Amikor Révai hossza-
san sorolja, hogy ki mindenkivel fordult szembe Petőfi forradalmi elvhűségét a vég-
sőkig óva a legkisebb kompromisszumtól is, akkor a pártfegyelem, a párthűség 
aszketikus etikájának allegóriáját rajzolja meg a Petőfiről elmondott történetben. 
A legtöbbet hivatkozott esemény itt az, amikor Petőfi szakít az addig atyjaként 
tisztelt Vörösmartyval, mert az amellett szavaz, hogy a szerveződő magyar haderő 
osztrák parancsnokság alatt álljon. („Nem én téptem le homlokodról, magad tépted 
le a babért.") Ugyanebben a kérdésben került szembe s szakított Jókaival Petőfi, 
akiről ezért azt írhatja Révai, hogy „a baráti viszonyait is alárendelte a kérlelhe-
tetlen elvhűségnek".24 

Ady az elvhűség aszketikus etikájának képviseletében is, antitézis-szerepéhez 
méltón, kilóg a sorból. A saját forradalmiságát feladó, a magányos küzdelemben vé-
gül megtört figurát Révai el is marasztalja amiatt, hogy Petőfivel szemben Ady „nem 
vonta le a végső következtetéseket"25 azokkal a fegyvertársaival kapcsolatban, 
akik a forradalomról vallott elveit nem osztották maradéktalanul. József Attilát vi-

2 2 RÉVAI J ó z s e f : Ady két lelke ( 1 9 5 0 ) . I n Irodalmi tanulmányok. 1 4 1 - 1 4 3 . 
2 3 Lásd Ian HUNTER: Esztétika és kritikai kultúrakutatás. Fordította PÁSZTOR Péter. In WESSELY Anna 

(szerb.)-. A kultúra szociológiája. Osiris, Budapest , 1998. 71-95. 
24 RÉVAI József: A forradalom költője (1946). In Irodalmi tanulmányok. 76. 
2 3 RÉVAI József: Ady két lelke (1950). In Irodalmi tanulmányok. 122. 
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szont elismeri, mert a betegség és a magárahagyottság utolsó időszakában írt Flóra-
versek is a töretlen osztályharcos elkötelezettség példamutató dokumentumai. 
József Attila párttag-periódusa alkalmasnak mutatkozik az elvhűség és konkré-
tabban a párthűség aszketizmusának ábrázolására: „[...] tollát, zsenijét fenntartás 
nélkül a párt szolgálatába állította. [...] Lemondott minden irodalmi »érvényesü-
lésről« csak azért, hogy megalkuvás nélkül és teljes erővel a munkásosztály felsza-
badulásának ügyét szolgálhassa."26 

Az elvhűség aszketizmusa, az illegális kommunista párt tagjainak talán legfon-
tosabb személyiségformáló gyakorlata volt. Ez az aszketizmus már a kezdetektől 
megjelent a kommunistává válás, a rituális fordulópontok, a megtérések azon ese-
teiben, amelyekben a proletariátussal való sorsközösség vállalása, a polgári vagy 
nagypolgári családból származó, magasan kvalifikált értelmiséginél egybeesett a 
saját neveltetését alapjaiban meghatározó polgári értékrendtől való áldozatszerű 
megszabadulással. Közvetlenül a Tanácsköztársaság előtt és alatt a kommunistává 
váló Vasárnapi körösök, Lukács, Balázs Béla, Sinkó Ervin és Révai Dosztojevszkij 
Aljosa Karamazovjának és Szonyájának hatásától is vezérelve egy megváltó új kor 
reményében tagadták meg a mindennemű közösségvállalást a fennálló világgal, 
s egyben saját korábbi nézeteikkel. Hasonló rituális jellegű fordulatot produkál-
tak nem sokkal később a Kassákkal szakító fiatal maisták, Komját Aladár, György 
Mátyás Lengyel József, Barta Sándor, valamint az ehelyütt is említhető Révai és 
Sinkó, amikor átigazoltak a kommunista párthoz. A kommunista irodalmi kánont 
hosszú távon meghatározta, hogy a párt irodalmi értelmiségének első generációja 
milyen szellemi és irodalmi irányzatoktól különböztette meg magát új identitásá-
nak kimunkálásakor. Az elvhűség aszketizmusa ezekben a példákban leginkább 
csak elvi vitákban érhető tetten, az 1919 és 1945 közötti időszakban viszont ma-
gatartásformákat szabályozó, a mindennapi viselkedést meghatározó gyakorlatok 
ethoszaként jelent meg, s megerősítést nyert a pártfegyelem intézményes-szerve-
zeti gyakorlatában is. Az illegalitás körülményei között a párthűség, a pártfegyelem 
roppant szigorú éberségi és önfegyelmi technikák készletét jelentette. A párt-
munkának minimális követelménye volt a korábbi ismeretségek hirtelen megszakí-
tása, a név, a külső, a munkahely megváltoztatása. Az én átformálásának gyakorla-
ta létrehozza a kitaszítottság tudatát, hiszen a kommunista a pártmunka vállalásával 
törvényen kívülre helyezi magát és ettől kezdve minden ismeretlenben rendőr-
spiclit gyanít. A kitaszítottság ugyanakkor kiegészült egy a valóban csak a vallási 
szektákra jellemző kiválasztottság-tudattal. Itt már nem a kommunista kényszerű 
elszigetelődéséről, hanem az élcsapat-mentalitás öntudatosságáról van szó, amely 
minden más politikai elképzelés és magatartásforma megvetésében, de leginkább 
a szocdemek heves gyűlöletében mutatkozott meg. 

Révai és Horváth Márton irodalomtörténeti írásainak szektarianizmusa nem-
csak abban érhető tetten, hogy három költőnek néhány kiválasztott versére redu-
kálta a modern magyar irodalom követendő hagyományát. A társadalmi osztályok 

26 RÉVAI József: József Attila költészetéről (1956) In József Attila. 19. 
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szerinti hármas tagolás a népfrontos alapú nemzeti összefogás propagálója kívánt 
lenni. A szektariánus aszketizmus valójában az elveik miatt a teljes elszigetelődést 
vállaló Petőfi és József Attila portréiban rejlik. 

Végül visszatérnék a tanulmány elején beharangozott kérdésre, és a Petőfi-Ady-
József Attila-kánon példáján megpróbálom elhatárolni, összehasonlítani a két disz-
kurzus-típust, az ötvenes évek kommunista ideológiáját és a hatvanas évek mar-
xista irodalomtörténetét. 

A forradalmi triász képletének ideológiai kidolgozása 1956-1958-ban zárult le, 
az ekkor már beteg Révai két József Attila-tanulmányában. A hatvanas években 
irodalomtörténészek veszik át az '56 után megbukott vagy félreállított ideológusok 
munkáját. A Petőfi-, Ady- és József Attila-kutatás akadémiai tervmunkák feladata 
lesz. Révai, Lukács és Horváth Márton eddig tárgyalt írásainak legnagyobb része 
évfordulós ünnepi alkalmakkor hangzott el, majd napilapban, a Szabad Népben, 
illetve a párt központi kiadójánál, a Szikránál jelent meg tanulmánykötetek for-
májában. Természetesen a Kádár-korszakban sem tartózkodtak a pártvezetők a 
három költő propagandisztikus felhasználásától, de a kánon gondozása jórészt 
mégis szakmai feladattá vált, az előadásokat konferenciákon mondták el és nem 
tömeggyűléseken, a tanulmányok pedig az Akadémiai Kiadónál jelentek meg. Az 
Irodalomtudományi Intézet (eleinte még Irodalomtörténeti Intézet) többé-kevésbé 
ernyőt tudott tartani a tudományos kutatás fölé és felfogott valamennyit a kuta-
tásra közvetlenül irányuló politikai akaratból. 

Fontos legalább néhány szó erejéig kitérni arra, hogy a kánon intézményi át-
helyeződése milyen személyi változásokkal és szerepmódosulásokkal jár t együtt. 
A hatvanas évek legelejétől megjelenő Petőfi-, Ady- és József Attila-monográfiák 
szerzői Pándi Pál, Király István és Szabolcsi Miklós voltak. A három irodalomtör-
ténész az 1958-as népi írókról szóló, a Kádár-korszakbeli irodalompolitika egyik 
alapdokumentumának számító párthatározat előmunkálatai során Aczél György 
közvetlen tanácsadóiként került egymással rendszeres munkakapcsolatba. Többen 
közülük régi barátok voltak, de szoros, rendszeres kapcsolat ekkor jött létre a négy 
család között, s ez egészen addig tartott, amíg a személyi és elvi ellentétek szét 
nem vetették a társaságot a hetvenes évek elején.27 Több mint szimbolikus, hogy 
a Kádár-rendszer ideológiai megalapozása körüli munkában kovácsolódott össze 
az a triumvirátus, melynek tagjai a magyar marxista irodalomtörténeti kánon 
kulcsfiguráinak első számú szakértőjévé váltak a későbbiek során. Kellő távolságból 
nézve ez úgy is tűnhet, mintha a kultúrpolitikai kulcspozíciók és a tudományos 
érdemek tökéletes fedésbe kerültek volna a végtelenül gondos és körültekintő káder-
politikának köszönhetően. Mintha - mai, torzító hasonlattal élve - az egyes kuta-

27 A hármójuk, valamint Aczél közös történetét sok különböző nézőpontból mond ja el a PÁNDI Pál ha-
lála u tán megjelentetet t visszaemlékezés-kötet, a korszak kultúrpoli t ika-történetének egyik gazdag 
és fontos forrásgyűjteménye, A Rejtőzködő legendárium. CSÁKI Judit-KovÁcs Dezső (szerk.): Rejtőzkö-
dő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstörténetéből. Szépirodalmi, Budapest, 1990. 
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tási területek legtekintélyesebb professzorai másodállásban egytől-egyig államtitká-
rok is volnának. 

A Rákosi-korra jellemző, minden fronton rendelkezni képes, minden szakkérdés 
fölött álló és a legfelsőbb pártvezetés teljes hatalmát maga mögött tudó ideológus 
Révai-féle szerepköréhez képest a korai Kádár-korszak hatalmi struktúrája tagol-
tabbnak, áttételesebbnek mutatkozik. Jobban elkülönül egymástól az ideológusi, 
a kultúrpolitikusi és a szaktudósi szerepkör. Ám a szakmai feladatok és a kultúr-
politikai funkciók perszonálúniója, vagy a Királyra és Pándira jellemző funkció-
halmozás elbizonytalaníthatja ezt a benyomásunkat. Király vagy Pándi éppannyira 
volt kulcspozíciókat betöltő kultúrpolitikus, mint amennyire irodalomtörténész is 
volt, s mint láttuk, ideológusi szerepet is vállaltak, például a népi írókról szóló 
dokumentum létrehozásában végzett munkájukkal. Korszakváltásról és diszkur-
zusváltásról beszélhetünk, de ami a forradalmi költőtriász ideológiai alakzatának 
kérdését illeti, a kánon ideológiai alapstruktúrája lényegében később sem módo-
sult, annak ellenére, hogy tanulmányok százai és többkötetes monográfiák szü-
lettek a három költőről a hatvanas években. A három költőt kutató irodalomtör-
téneti munkák szerzői számos ponton korrigálják és cáfolják hajdani mestereik, 
Lukács és Révai írásait, de abban mindenképpen az ő munkájukat folytatják, hogy 
hőseiket a patikamérlegen kidekázott népfrontosság jegyében, a szembenálló 
kulturális hagyományok elfogulatlan összegzőinek tekintik. A költőtriász-alakzat, 
az osztályok összefogásának és a munkás-paraszt népköztársaságnak a szimbóluma 
maradt akkor is, amikor a három költő tanulmányozása a legmagasabb akadémiai 
és egyetemi szinten professzionalizálódott, és bizonyára szalonképtelennek mi-
nősüli az efféle leegyszerűsített analógiák hangoztatása. 

Az ötvenes évek ideológiai kánonkonstrukciójának, amint igyekeztem bemutat-
ni, a redukció volt az elve: egy adott korszakot egyetlen költő reprezentál, aki ma-
gába olvaszt, szintetizál minden progresszív eszmét, s ezzel kiüresíti környezetét. 
Király István, Pándi Pál és Szabolcsi Miklós monográfiáiban eg)' Horváth János-i 
hagyományokra is építő, filológiai megalapozottságú pozitivista irodalomtörténeti 
módszertan tölti fel a marxista történelemfelfogás szemléleti alapstruktúráját. Ter-
mészetesen nagyon fontos különbségek vannak például a biografikus elvű Szabol-
csi-monográfia között és lukácsi történetfilozófiai-esztétikai nézőpontot leginkább 
elsajátító Király-monográfia között. Abban mindenestre nagyon hasonlítanak egy-
másra ezek a munkák, hogy kumulatív, adathalmozó módszertanú monográfiák, 
amelyek filológiai, bibliográfiai, esztétikai stb. kutatásokat szintetizálnak. A mo-
nográfiák egyébként is műfaji sajátossága, hogy mérföldkőnek vagy határpont-
nak számítanak a fogadtatástörténetekben. Elődök több évtizedes kutatómunká-
ját összegezvén kiválogatják és súlyuknál, tekintélyüknél fogva kanonizálják a 
hagyománytörténet, a visszaemlékezések, az értelmezések egyes elemeit, máso-
kat pedig legendának, félreértésnek minősítenek. (Esetünkben például Bori Imre 
értelmezését az avantgarde, szürrealista József Attiláról.) József Attila hatástörté-
netében ez különösen hangsúlyos, hiszen Szabolcsi monográfiájának megjelené-
se az az időszak, amikor a József Attilát még személyesen ismerő kortársak elha-
láloznak (az első kötet 1962-ben, a negyedik 1998-ban jelent meg) s a közvetlen, 
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élő emlékezet (melyet egyébként lenyűgöző szorgalommal rögzítettek emlék-
könyvek, kiadványok és szöveggyűjtemények sorában részben Szabolcsi, részben 
a PIM munkatársainak közreműködésével) átadja a helyét szakmailag garantált, az 
irodalomtörténeti emlékezet szakszerű gondozására feljogosított intézményeknek. 

Visszatérve az életpályák monografikus feldolgozásának kérdéséhez, e munkák-
nak egyik legnagyobb érdeme az, hogy szakítanak azzal a végtelenül reduktív szem-
lélettel, amely ideológus-elődjeiket jellemezte. A központi hősöket mellékfigurák 
és néha már-már egyenrangú mellékfigurák serege veszi körül. Szabolcsi Miklós-
ról írt nekrológjában Szili József Balzac Emberi színjátékához, hasonlítja a négyköte-
tes József Attila-monográfiát.28 Ez a maliciózus és találó hasonlat elárulhat valamit 
a realista regényfolyam és a Szabolcsi-mű poétikai közösségéről, de számomra ez-
úttal csak az a fontos, hogy Szabolcsi is a Lukács módjára értett extenzív totalitás 
elvét választja az ember és a kor reprezentációjában. Az extenzív totalitás elve pe-
dig épp ellentéte az ideológiai redukciónak. A költő kortársait bemutató fejeze-
tekben plasztikus bemutatásban tűnnek fel a különböző mellékfigurák, akik sok-
szor talán épp attól érdekesek, mert másként alkottak és másként gondolkodtak, 
mint a főhős. Király és Szabolcsi monográfiájának az irodalmi kontextust hossza-
san tárgyaló fejezeteiből eg)' hagyományokban gazdag modern magyar irodalom 
képe rajzolódik ki. Babits, Kosztolányi vagy Kassák az 1945 és 1962-1963 közötti 
időszakban negatív főszereplők voltak a kommunisták által írt szövegekben, most 
pozitív mellékszereplőkké lépnek elő. A József Attila-kutatásról általában is igaz, 
hogy irodalomtörténeti húzóágazattá vált, a költő fiatalkori tájékozódásának és 
versnyelvének kutatása (a Bori-vita ellenére) nagyban hozzájárult például az avant-
garde-kutatás irodalomtörténeti emancipálódásához, ahhoz, hogy az avantgarde 
története kikerüljön a szocialista irodalom- és művészettörténet elnevezésű, politi-
kailag különösen terhelt diszciplína gyámsága, illetve elnyomása alól. „Szinte 
minden más problémám - akár az avantgárdról, akár az irodalomtudományi mód-
szerekről - így vagy úgy, mind a József Attila-kutatásból nőtt ki..."29 A három mo-
nográfusnak tehát valóban jelentős érdemei vannak abban, hogy visszahelyezték 
jogaiba az irodalomtörténet-írás kultúraközvetítő szerepét. 

Másrészről viszont ezek a monográfiák átvették a forradalmi triász koncepcióját 
(hiszen ennek alapján jöhettek létre) és olyan hatékonysággal igazolták annak ér-
vényességét, amire a Révai-típusú ideológiai diskurzus soha nem lett volna képes. 
Nemcsak arról van szó, hogy a tudományos apparátus, a forráskritika vag)' a mű-
elemzés dolgában messzemenően meghaladták elődeiket, hanem arról, hogy az 
akadémiailag intézményesített és igazolt tudományos objektivitás is hitelesítette 
irodalomtörténeti állításaikat, nemcsak a politikai hatalom fedezékében érvénye-
síthető ideológia. Révai, Lukács vagy Horváth Márton alaposan képzett marxista-

2 8 SZILI J ó z s e f : Szabolcsi Miklós (1921-2000). I n KABDEBÓ L ó r á n t - K U L C S Á R S z a b ó E r n ő - S Z E G E D V - M A S Z Á K 

Mihály (szerk.): Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Anonymus, Budapest , 2001. 315. 
29 SZABOLCSI Miklós: „Kész a leltár" - Költő és monográfusa. Szabolcsi Miklós József Attila-kutatásainak stációira 

emlékezik ( 1 9 9 8 ) . K é r d e z ő VALACHI A n n a . I r o d a l o m i s m e r e t 2 0 0 0 / 4 . 1 2 . 
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ként soha nem tagadta volna, hogy tudása nem függetleníthető elkötelezettségétől. 
Lukács egyenesen megvetette a tendenciamentes, akadémiai objektivizmust. Tisztá-
ban voltak azzal, hogy az ideologikus tudás csoportérdeket jelenít meg, amelyet 
az ideológus közvetít. Az ideológia tehát par excellence az a diszkurzus, amelyben 
a tudás nem elválasztható a tudás szubjektumától. Ám ez az ideologikus tudás 
történelmileg instabil, mert a csoport hanyatlásával vagy szétoszlásával a csoport 
ideologikus tudása is érvényét veszítheti. Röviden, a Lukács-Révai-Horváth ideoló-
gus-triász munkássága sokkal kiszolgáltatottabb annak a hatalomnak, amelyet kép-
visel. Ezzel szemben a hatvanas évek irodalomtörténete, amint láttuk, nem mond 
le a Fbtőfi-Ady-József Attila-kánon ideologikumáról, és természetesen nem mond le 
a marxista elkötelezettségről, a történeti dialektikus módszerről stb. Ehelyett arra 
tesz kísérletet, hogy egy ideologikus tudást egy áttételesebben ideologikus, tudo-
mányos-objektivista apparátusban alapozzon újra, amely nagyobb legitimitással 
fog rendelkezni. 

A forradalmi költők triászának képlete ennek ellenére elveszítette hitelét, érvé-
nyességét. „Aligha meglepő, bogy e sommás képnek - amely a fővonalnak tekin-
tett ITtőfi-Ady-József Attila-triász mellett csak keveseknek kegyelmezett meg- , nem 
volt sikere a különben igencsak megosztott magyar szellemi életben. Szélesebb 
körű hatásáról csupán addig beszélhetünk, amíg a hivatalos (pártállami) álláspont 
rangján volt, s koncepcionális keretét adta a kötelező iskolai tanterveknek."3 0 

A magyar államszocialista korszak hivatalos kultúrpolitikáját szimbolizáló kano-
nikus alakzat nem érte meg a rendszerváltást. 

30 Veres András: Olvasatok Heller Agnes Kosztolányi-könyvéről (Értelmezéstörténet hét tételben). In Távolodó 
hagyományok. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok. Balassi, Budapest, 2003. 218. 
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POUND-RECEPCIÓNK PIKANTÉRIÁI 

pikantér ia fn ..iát, ..iája = 1. <Szóbeli v. írásbeli megnyi la tkozásban > 
az a mozzanat , amely azt pikánssá (1) teszi. ( . . .) 2. Az érdekel te t kelle-
met lenül ér in tő , a kívülállókat ká rö römmel eltöltő, meg lepő , váratlan 

mozzanat , eset, botrányos érdekesség. [...] 
(A Magyar Nyelv Értelmező Szótára V, Bp., 1980. 744.) 

Kritikusi pályám el sem kezdődött, már lebőgtenr mint kritikus. Pestszentlőrincen, 
a gimnáziumban. Történt, hogy a nagyszünetben két alsós jött oda hozzám, nem 
közölnénk-e népszerű stencilezett hetilapunkban egy osztálytársuk rajzait. Meg-
néztem a repülőmodell-vázlatokat és megállapítottam: ezek nem repülnek. A fiúk 
elódalogtak. 

A rajzok? Az ifjú Kondor Béla rajzai. 
Egyéb fiaskóim közül kiemelkedik az, ahogyan Ezra Pounddal jár tam. Eliottal 

kell kezdenem. Egy pár éve Kappanyos András szóba hozta: érthetetlen, hogy két 
klasszikus Waste Land-fordítónk ugyanúgy érti félre a költemény végén a Ryd-darab-
ból vett idézetet: "Well, lie fit you". Weöres: „Majd illek hozzád." Vas: „Illek én 
hozzád." Bevallottam, hogy az ötvenes évek vége felé véres kardként hordoztam 
körül Waste Lanti-fordításomat, és náluk is megfordultam. Akkoriban ehhez a leg-
korábbi változatomhoz még nem kerestem meg A spanyol tragédia ban a megfelelő 
jelenetet, és így ez a mulasztásom bevonult a magyar műfordítás történetébe. Csak 
akkor kezdtem megint foglalkozni a szöveggel, amikor Lutter Tibor (volt tanszék-
vezetőm) az egyetemi Világirodalmi antológia szerkesztőjeként öszszeszedte a nála 
levő kézirataimat és megüzente, beveszi őket az Antológiába.1 Az idő tájt (1958) ho-
zott össze Charlie Coutts, a Rádió munkatársa, Hugh MacDiarmiddel. Első pesti 
látogatásakor őt kértem meg, nézze át velem sorról sorra a Waste Landet. A Laber 
Book of Modern Verse lapjaira ceruzával jegyeztem, kitörlésre szánva, észrevételeit. 
Megvannak, máig is. Eontos volt például a "When Lil's husband.. ." kezdetű rész-
nél, hogy "Not very heavy dialect, just not highly polished English".2 Talán sike-
rült megfogadnom a tanácsot. 

Nos ez a vehemensen skót nacionalista és szélsőbaloldali költő mondta nekem azt, 
hogy Pound nagyobb és fontosabb, mint Eliot. Ez meglepett. Itt mindenki Eliotra 
esküdött. 

1 Waste Lanti-fordításomból az V rész j e l e n t meg: LUTTER "ПЬОГ-GYERGYAI Albert (szerk.): Világirodal-
mi antológia VI/1. Tankönyvkiadó, Bp., 1962. 3 0 8 - 3 1 0 . 

2 „ N e m erős dialektus, csak é p p n e m nagyon csiszolt angolság." 
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MacDiarmid-tanulmányomnak3 köszönhettem, hogy bekerültem az Irodalom-
történeti Intézetbe. S azt is, hogy a Gondolatnál készülő Az amerikai irodalom a hu-
szadik században szerkesztői egy Pound-portrét írattak velem. 

Két évtizeddel később ez az írás egy bűnper tárgyi bizonyítéka lett. 

Cantos - nudi-körítéssel 

1984 nyarán felkeresett egy Forgách Rezső nevű fiatalember és az élettársa. El-
mondták, hogy Pesten ment egy műsoruk, benne némi nudizmus, de semmi baj 
nem volt, mígnem legutóbb Tolna megyei turnéjukon Hógyészen szerepeltek. Ott 
feljelentették őket, s a megyei ügyészség vádat emelt. A nudizmus vádja hagyján, 
de a show közben Forgách Rezső részleteket szavalt Ezra Pound 14-15. cantójából, 
a Pokol nevezetűekből. Az ügyész az én Poundról szóló írásomra hivatkozva állí-
totta, hogy a szöveg fasiszta.4 Fasiszta szöveg nyilvános előadása pedig „a közösség 
megsértése", ami akár nyolc évvel is büntethető. (A pornóért csak pár hónap jár-
na.) Ráadásul a rendező-előadó volt már büntetve. Kerítés miatt, de az iíjú hölgy 
tanúsítja, hogy ez csak a szerelmük iránt értetlen szülők vádaskodásának volt a 
következménye. 

Köpeczi Bélát, a Helikon akkor épp kultuszminiszterként is működtetett felelős 
szerkesztőjét hívtam fel, aki persze tudta, hog)' világbotrány lenne egy Pound-per, 
amilyenre még az Egyesült Államokban sem került sor. Tett ugyan egy frivol-kedvet-
len megjegyzést, hogy mért pont Hőgyészen kell így terjeszteni a kalcsört, de az-
tán azzal reagált, hogy Forgách keresse fel a minisztériuma egyik fő-fő illetékesét. 
Az És (Bata Imre barátomat kértem rá) azonnal lehozta idevágó nyilatkozatomat. 
Néhány hét múlva Forgách Rezső telefonon megköszönte a segítséget: az ügyész 
elejtette a politikai vádat. Persze közben másokhoz is fordult, aláírást gyűjtöttek, 
az írószövetség is lépett, beválasztották a JAK-ba, a Szabad Európa foglalkozott az 
üggyel, de a show-ért, a pornó-jellegre hivatkozva, hét hónapot kapott. 

1990-ben a Magyar Nemzet visszatért az ügyre „Ezért ültünk" Ezra Pound és Forgács 
Rezső címmel egy (-ányi) jelzetű cikkben. Ebből idézek: 

„Bűnügyi tudósításokból értesülhetett a nagyközönség öt esztendővel ezelőtt 
arról, hogy a K-bel színpad Ezra Pound Cantos című eposzának bemutatásáért a 
rendezőt, Forgács Rezsőt bíróság elé állították, el is ítélték. A vád még közösség 
megsértésének bűntette volt (ezért két évtől nyolc évig terjedő börtönt szabhatott 
volna ki a bíróság), végül is 'csupán' közszemérem megsértésének vétségével ítél-
ték el a rendezőt, s tény az, hogy egy színházi produkcióért a nyolcvanas évek kö-
zepén valakit még börtönbe csuktak Magyarországon. - A sajtóban az előadás 
születésének időszakában néhány rövid hír is megjelent. Ezekben Ezra Poundot 

3 Hugh MacDiarmid költészete I-II. Filológiai Közlöny 1959/3-4. 379-398. ; 1960/1. 37-66. 
1 SZILI József: F.zm fínind. In KARDOS László-SÍ:KÖSD Mihály (szerk.): Az amerikai irodalom a XX. században. 

Gondolat , Bp., 1962, 1965. 185-200. 
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mint világhírű amerikai költőt emlegették. Az Élet és irodalomban pedig Szili József 
irodalmárnak jelent meg 1984 szeptemberében egy rövid nyilatkozata, miszerint 
tévesek az Ezra Poundról 1962-ben megjelent ismertetésének 'azok az állításai, 
amelyek a Cantost a költő politikai nézeteinek és szimpátiáinak közvetlen kifeje-
zéseként minősítik. E vázlatos portré eredeti szándékának mondana ellent, ha ezek 
az állítások e világirodalmikig jelentős műalkotás hazai bemutatását akadályozhat-
nák'." - A magyar sajtóviszonyokat ismerők e rövid közleményből akkor kikövet-
keztethették, hogy valami készülőben van, a kultúrbotrány végezetül is bírósági 
ítélettel zárult, az ítélet ellen többen - a többi között Göncz Árpád - protestáltak, 
kegyelmi kérvényt nyújtva be az Elnöki Tanács elnökének, s a budapesti kulturá-
lis fórum egyik témája is lett Forgács Rezső elítélése.5 

Az ítéletről szóló tudósítás a Magyar Hírlap 1985. március 20-i számában megje-
lent cikkre hivatkozással belekerült az Egyesült Államok Joint Publications Research 
Service (JPRS) Foreign Broadcast Information Service hivatalos közleményébe: 

„Július 13-án este a Tolna megyei Hőgyészen a K-bel amatőr együttes Ezra Pound 
Cantosáпак színpadi változatát adta elő egy diszkóprogram keretében Forgács Rezső 
rendezésében és szavalatával a Csicsó nevű éjszakai klubban. A szín egy zárt elme-
gyógyintézet, s a téma: emberi esendőség, intenzív érzelmek, valamint a leszbikus 
szerelem, azaz nők egymás közötti természetellenes vonzódásának ábrázolása. 
A 'Csicsó-előadás' rendőrségi jelentése szerint a női szereplők meztelenül jelen-
tek meg a színpadon és szerepük szerint ténylegesen közösültek, illetve önkielé-
gítést végeztek. [...] A K-bel Színpad korábban több ízben előadta Budapesten a 
'Cantos'-t, a Fiatal Művészek Klubjában, a Magyar Optikai Művek Szakasits Árpád 
Művelődési Otthonában, a Metro Klubban és a pesti hangversenyteremben. A bot-
rányos Csicsó-féle produkcióval ellentétben ezek az előadások komolyabbak voltak. 
Ahogyan a törvényszék tényfeltárása leszögezi: 'Általában megfeleltek a színpad-
ra érdemesség mércéinek és nem okoztak megbotránkozást [...] Volt róluk vita a 
sajtóban és a rádióban, de bűntett kérdése egyszer sem merült fel.' A Csicsó-féle 
produkció azonban a közszemérem nyilvános megsértését jelentette a Büntető 
Törvénykönyv 272. paragrafusának megfelelően [...] A bíróság megtárgyalta, mi 
tekinthető a közszeméremsértés vádja tárgyának. A bíróság álláspontja szerint 
maga az előadás képezte ezt a tárgyat, mivel az előadás formája nem 'egy irodal-
mi mű illusztrálása volt, hanem nyilvánosan, közönség előtt bemutatott egyértel-
műen perverz cselekedet'."6 

5 Magyar Nemzet 1990. december 8. 11. 
6 "On the night of last 13 July in Hogyesz, Tolna County, the ama teu r performing g roup K-bel Stage 

presented a stage adapta t ion of American writer Ezra Bound's 'Cantos, ' directed a n d narrated by 
Rezső Forgács in a disco program at the Csicso nightclub. T h e setting is a closed mental institu-
tion. and the t heme is human frailty, intense emotions, and the portrayal of lesbian love, or the 
unnatura l sexual attraction of women to each other. According to the police repor t on the 'Csicso 
performance ' , the female performers appeared nude on stage and, according to their roles, actually 
had intercourse or masturbated. [...] K-bel Stage had on several occasions p e r f o r m e d 'Cantos' in 
Budapest, at the Young Artists Club, the Arpad Szakasits Hungar ian Optical Factory Cultural Center, 
the Metro Club and the Best Concert Hall. However, in contrast with, the flagrant Csicso production, 
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Utóhang: 1990-ben Ezért ültünk címmel sor került egy retrospektív előadásra, 
amelyet jeles irodalmár-meghívottak előtt a társulat egykori (hőgyészi?) előadása 
megismétlésének szántak.7 

Leszögezhetjük: a hazai Pound-recepcióban nagy szerepe volt a színpadnak. 
(T S. Eliotéban is: az eucharisztikus kongresszus idején műsoron volt a Murder in 
the Cathedral - aktuálisan A hit győzelme címmel.8 Utóbb a Macskák lett tömegsiker.) 

Külhoni Pbund-recepciónk 

Ez m á r nem is magyar mint Illyés népe 
Laci Pound és kissé Eliot 

Jóska Breton én inkább Yeats vagyok 
Gottfr ied Benn és Montale keveréke 

( ; ; ) 
De vallani magunka t hogy mivégre 

mártottuk tollúnkat nyugati égbe 
nem kell többé ilyfajta aratók 

működtek már Adalbert idejébe, 
S a puszták népe megrágta a szót 

(Horváth Elemér: Honfoglalás) 

A magyar irodalomtörténet-írásnak számolnia kell azzal a ténnyel, hogy a magyar 
avantgárd történetének jelentős eseményei külföldi színtérhez kötődnek. A leg-
főbb színhely Bécs. Annyira, hogy ha valaki belepillant a londoni British Library 
európai és amerikai gyűjteményeinek kurátorai közreműködésével összeállított 
Chronology of the European Avant Garde 1900-19379 című kiadványba, meglepődik: 
első tétele a magyarországi millenniumi ünnepség, amelynek a szerkesztők külö-
nösjelentőséget tulajdonítanak a modernizálás propagandájában. Utána azonban 
hosszú sorban következnek nemzetközi avantgárd-fejleményként számottevő ma-
gyar, de extra Hungáriám lejátszódó események. Jószerivel a magyar fbund-recepció 

these per formances were more serious. As stated in the court's f indings: 'They generally conform-
ed to the standards of stageworthiness and caused no dissatisfaction... They caused controversy in 
the press and radio, but the question of a c r ime never arose.' However, the Csicso production 
constituted the offense of public obscenity in paragraph 272 of the Renal Code [...] l i t e court deba-
ted the question of what could be considered the subject of the obscenity charge. In the opinion of 
the court, the subject was the per formance itself, since the form of presentation was not 'an illustra-
tion of the literary work, but an unequivocally perverted activity before a public audience. ' - ]PRS-
E P S - 8 5 - 0 5 9 2 3 MAY 1 9 8 5 HUNGARY ' O B S C E N E ' S H O W CENSORED, PRODUCER SENTENCED. B u d a p e s t M A -

WAR HIRUAP in Hungar ian 20 Mar 85 p 5" [Article by B. A.: " T h e Law Drew the Line"] 
7 „Ezért ültünk, A K-BEL Színpad bemutatója, Ezra Pound cantók." 1990. www.btm.hu/palyazat/plakat/ 

plakat .htm 
8 Lásd RÓZSA Olga : Т. S. Eliot fogadtatása Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bp., 1977. 62-63 . 
9 Az 1919 utáni emigráció folytán. Vö. Chronology of the European Avant Garde, 1900-1937. Compiled 

by Chris MICHAEI.IDES, with contributions from curators of European Sc American Collections British 
Library, December 2007. www.bl.uk/breakingtherules 
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is külföldön ment végbe. Tudtommal először 1922-ben az Egyesült Államokban élő 
Reményi József utalt egy Nyugat-közleményében Poundra és költészetének sajátos 
„klasszicizmusára".10 Ugyanebben az évben jelent meg Bécsben a Ma avantgárd 
képzőművészeti antológiája, az Új művészek könyve. Csaplár Ferenc szerint Kassák 
„Németh Andor műfordítói közreműködésére a ma Új művészek könyve címmel is-
mert antológia irodalmi anyagának összeállításakor is számított. Az eredetileg 
Karaván címmel tervezett és irodalmi-képzőművészeti antológiának elképzelt kötet 
szépirodalmi szövegei közé az Antipirin úr első mennybeli kalandjain és az egyik Cocteau-
fordításán kívül Németh Andor két Ezra Pound fordítását is beválogatta".11 

A magyar neoavantgárd ugyancsak korábban jelentkezett külföldön élő magyar 
irodalmárok körében és külföldi magyar folyóiratokban (Magyar Műhely, Új Symposion, 
Arkánum), mint itthon. Ezra Poundot illetően különösen Kemenes Géfin László 
szerepe jelentős: idetartozik Cantos-fordítása, Pound költészetének tudományos 
megközelítése, valamint a Pound-hatás asszimilálása saját költészetében egyaránt. 
Az Arkánum (1981-1996), amelynek egyik szerkesztője-kiadója volt, a hazai tájé-
kozódást megelőzve, a nemzetközi neoavantgárddal közvetlenül a „helyszínen", 
azaz Észak-Amerikában érintkezve igyekezett elvégezni olyan feladatokat, ame-
lyekre itthon nem akadt értő vállalkozó, sőt a tájékozódás nehézségei folytán még 
a szükségességük sem merült fel.12 Bár hazai irodalmárkörökben évtizedek óta 
visszatérő jelszó a magyar irodalom határok fölötti egysége, a gyakorlatban ez az 
igény a különböző hazai törekvések és csoportosulások szempontjai szerint diffe-
renciálódik. Az mindenestre kezdettől furcsa volt, hogy a magát a hazai modernség, 
sőt posztmodernség szószólójának tekintő, a nemzetközi lépéstartásra minden 
látszat szerint oly igen kényes kritikai iskola sem törekedett poétikai elméletét 
összhangba hozni ezzel a poétikai realitással. Lehetséges, hogy ez az a priori el-
határolódás a határon túltól nagyon is helyi, partikuláris, sőt parochiális érdekű 
volt. Mint Bezeczky Gábor tanulmányához13 kapcsolódva megjegyeztem, Kulcsár 

10 „Amerikának ez idő szerint nincsen egyetlen egy befejezett ér tékű költője sem, el lenben 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 érkeztek el, mint 
Vachel Lindsay, olyan költők, akik a j a p á n és kínai költészet f inom érzékenységének sűrítettségének 
utánzásával akat ják 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 [sic!] sűrítik versbe, mint Robert Frost, olyan költők, akik lelkük palet tájáról le-
csalják a rendkívüli színeket s belekeverik versükbe vagy a «vers libre»-hez fordulnak expresszionista 
hatásokkal, mint Alfred Kreymbourg, olyan költők, akikben úgy szólal meg a klaszszicizmus, ha a 
fo rma és hang újszerű is Amerikában, mintha acélkirályról és automobil fe jedelemről sohasem hal-
lottak volna, mint Ezra Pound, minden bizonnyal annak az igazolására szolgálnak, hogy a handa-
bandázó és öklöző életben sem lettek hűtlenek a költészet hivatásához." REMÉNYI József: Edgar Ize 
Masters. Nyugat 1922. 17-18. 

11 CSAPLÁR Ferenc: Kassák és Németh Andor. Európai kulturális füzetek 16. http://www.c3.hu/~eufuzetek/ 
index_16.php?nagyra= 16/16_Csaplar.html 

12 Vö. TOMKISS Tamás: Arkánum non coronat: Az Arkánum című észak-amerikai magyar avantgárd irodalmi 
folyóirat története és szerepe. Vár Ucca Műhely 2003/3. 

13 BEZECZKY Gábor: Irodalomtörténet a senkiföldjén. Kalligram, Pozsony, 2008. 
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Szabó Ernőnek az 1945 utáni magyar irodalom történetét összefoglaló munkájá-
ban ez a nézőpont dominált: „A nyugati magyar költészetet, noha az avantgárd és 
a posztmodern kiemelése, a periféria-centrum viszony szemléltetése formálisan 
is megkívánta volna, nem igyekezett egyértelműen előnyös helyzetben láttatni -
egyedül Határ Győző kapott portrényi helyet. A Magyar Műhely és az Új Symposion 
köréről szót ejtett, de egy olyan protokoll határain belül, amilyennek akkoriban 
már igen korlátozott volt a hatóköre. Jóval nagyobb hangsúlyt érdemelt volna egy 
olyan eszmefuttatásban, amelynek fő célja a hazai és a világirodalmi fejlődés kap-
csolatának és a centrum vonzásának naprakész bemutatása."14 

A neoavantgárd bármely megnyilvánulásának megítélését tehát ennek a kon-
cepciónak a dogmái szabályozták. S persze az olyanok is - amelyek a Bezeczky 
Gábor által kimutatott sokértelmű kódolás következtében - inkább csak dodonai 
kijelentések módján hatottak: „Nem világos például az ilyesmi: az 'énsokszorozó 
látásmód' megteremtése közben vag)' után hogyan lehetséges, hogy Kemenes 
Géfin László Fehérlófia című kötete, amely Kulcsár Szabó Ernő szerint 'sok tekin-
tetben Ezra Pound Cantóira emlékeztető versvilágot alkot', végül is 'a szólamok és 
a motívumok, valamint a jelhasználat attraktív sokrétűségét a lírai szubjektum 
olyan beszédpozíciójával ellensúlyozza, amely - csak a rekonstruálhatóság szint-
j én bár, de - határozottan kötődik az én egységébe vetett hit értéktávlatához'. Az 
állítás jelentése talán felismerhető volna, ha ismerhetnénk a 'rekonstruálhatóság 
szintje', a 'látásmód' és 'a hit értéktávlata' kife jezések jelentését, s a célzatot, bog)' 
helyeselhető-e, ha a költő a Cantosra emlékeztetést ilyes bitbéli értéktávlattal ké-
pes megzavarni."15 

Hog)' a magyar glóbusz ennyire csak a trianoni határok közötti légkörbe fojt-
va globalizálódik, nemcsak a naprakész nemzetközi tájékozottság hiányának vagy 
valamilyen „hagyományos" ízléselfogultságnak köszönhető. A minap Kukorelly 
Endre, amikor felkérték, hogy összegezze, mi a véleménye „az utóbbi negyedszá-
zad magyar irodalmáról", azt hangsúlyozta, hogy az ilyen feladatra csak olyasva-
laki vállalkozhat, aki tudja többek között azt, hogy „mit jelentett az Új Symposion 
Tolnai Ottóval, az Echinox Szőcs Gézával, hogy mit tett a Papp Tibor, Nagy Pál, 
Bujdosó Alpár alapította-szerkesztette párizsi Magyar Műhely Kassák, Szentkuthy, 
Weöres vagy Füst Milán irodalmi nyilvánosságba való visszavezetése, és a neoavant-
garde, elsősorban Erdély Miklós bevezetése érdekében. Hogy a Kemenes Géfin 
fordításában а Magyar Műhelynél már 1978-ban megjelent Ezra Pound magyar-
országi kiadását Vas István élete végéig (1991) akadályozta".16 

Ez az akadályozás is a hazai befogadás pikantériája. Eliot igen, Pound nem? Ez 
lett volna az „extra Hungáriám non est vita" elvének modernista kiterjesztése a 
posztmodernre, illetve a neoavantgárdra? 

14 Vö. SZILI József: Periféria a senkifóldjén. BUKSZ 2009. tavasz. (21. évf. 1. sz.) 26. 
15 I. m. 28.' 
16 KUKORELLY Endre. In BODOR Béla (szerk.): Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma и Petőfi Iro-

dalmi Múzeumban. 2006. szeptember 14. Szépírók Társasága Kiadása, Bp., 2007. 207. 
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Pound ketrecében 

Ami Pound befogadását illeti, Kulcsár Szabó Ernő óvatosan bátor, vagy inkább 
bátran óvatos Fehérlófia-értékelését ráérthetjük a Cantos egészére is. A Cantos-egészt 
pedig egy biográfiai, poétikai és politikai Pound-egészre vezethetjük vissza. Ez 
ugyebár Kulcsár Szabó Ernő szerint végül is egy olyan világot alkot, amely „a szóla-
mok és a motívumok, valamint a jelhasználat attraktív sokrétűségét a lírai szubjek-
tum olyan beszédpozíciójával ellensúlyozza, amely - csak a rekonstruálhatóság szint-
jén bár, de - határozottan kötődik az én egységébe vetett hit értéktávlatához".17 

Az én egységébe vetett hit? Milyen, mikori énbe? Milyen egységbe? Kinek a hi-
te? - A z az éjszakánként rivaldafényben úszó acélketrec, amilyen máig használat-
ban van az USA guantanamói támaszpontján,18 s amilyenben Ezra Poundot teljes 
kiszolgáltatottságban tartotta az amerikai hadsereg a pisai különleges fogolytábor 
közepén, egy mai magyar költő empátiájának tárgya lett Bogdán László Pound a 
ketrecben című ciklusában.19 

Az a ketrec az embersors végső ellehetetlenülésének jelképe. A 19-20. század 
fordulóján ezt még csak egy olyan zárthelyi dolgozat előlegezte, mint amilyen 
A readingi fegyház balladája. A múlt század közepén már mérhetetlen sok példája 
lett a valóságban. Olyan példái, mint egy magyar olimpikoné, akit a januári fagy-
ban meztelenül kikötve addig öntöztek vízzel, amíg megszűnt létezni. Mint azé a 
költőé, „kit végül is megölnek, / mert maga sosem ölt". Mint a Halálfúga szituá-
ciója. Mint századokkal korábbról Jézusé, Szókratészé. Mint mindig és minden-
kor mindenfajta igazságos és igaztalan háborúk, törzsi torzsalkodások, gyilkos iz-
musok, szent és barbár hivatalok sok millió ártatlan és tehetetlen áldozatáé. 

Poundnak ez a legteljesebb emberi-poétikai igényű poétikai befogadása nem 
specifikusan magyar jelenség. Érdekessége inkább csak újsága, hog)' a kilencvenes 
évek előtt nálunk ennek nem sok jele volt. Most pedig olyan nem jelentéktelen 
művekre gondolhatunk, mint Kovács András Ferencé, a Lázbeszéd (Ezra Pound Velen-
cében),20 mint Korpa Tamástól az Ezra Pbund-nak mondd meg kérlek 21 Kovács András 
Ferenc három ritmusgyakorlata, a Trittico Pöundano 22 s persze a már említett Pound 
a ketrecben. 

Ezeknek a költői tiszteletadásoknak vagy azonosulásoknak (helyenként a brow-
ningi, poundi „persona" értelmében és stílusában) majd minden esetben igényes 
filológiai hátteret, történelmi jelentőséget szánnak a szerzők, helyenként a vers-
hez fűzött jegyzeteik is erről tanúskodnak. 

17 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum, Bp. 1993. 131. 
18 „Am 24. Mai [1945] wird er in das Militärstraflager bei Pisa über führ t u n d drei Wochen lang im 

Freien in e inem eigens verstärkten Käfig aus Maschendraht , wie er noch heute bei d e r US Army 
in Guantanamo in Gebrauch ist, gehalten." Ezra Fbund Personae Sämtliche Gedichte 1908-1921. Deutsch 
und mit e inem Nachwort von Eva HESSE. Arche Literaturverlag, Zür ich-Hamburg , 2009. 434. 

19 BOGDÁN László: Pound a ketrecben. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004. 
ГО H e l i k o n 1 9 9 4 / 5 . 
21 Napút 2007/2. 
22 Forrás 2005/1. 
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Legegyenesebben Bogdán László mutat rá olyan tényezőkre, amelyek e sajátos 
kultuszt létrehozzák, táplálják. A Pound a ketrecben ciklus 25. darabja, A kultusz ör-
vényei, erélyes retorikai fogásokkal hárítja el legalapvetőbb gondjainkat: 

T ö b b f é l e m a g a t a r t á s létezik Ezra megí té lésé t i l le tően. 
Az e l fogul tságokat , os tobaságokat m á r i s f igyelmen kívül 
hagyha t juk . Az előí téleteket , r ögeszméke t is. 
A h a n g elszáll. Ki emlékszik m á r a r á d i ó r a ? 
A r o m m e g m a r a d . 

A vers gyönyörű. Az érvelés, ez a visszafogott, szordinóval befogadó közösségte-
remtés (mondjuk éppen ezzel a két szóval, hogy „Ki emlékszik?" - közösség közte, 
köztetek, köztük, köztem és valamennyi köztem között. Az érvelés lassú vízként 
mossa a partot és elmossa. Alapja a Cantók nagyra értékelése, Pound költészettör-
téneti fordulata, amelyben kiiktathatatlan része volt és marad a költő „szerepeinek, 
álarcainak". S még valaminek: annak, hogy ehhez a történelmi életfeladathoz végig 
ragaszkodott: „mindvégig - a szörnyű pisai ketrecben is - őrizve a hűség szellemét". 

Mert mit hozhat fel az elfogultság, az ostobaság, az előítélet, a rögeszme Pound 
ellen? Hogy fő érdeme a minden adalékot magával görgető, morénaként lerakó, 
majd egyedülálló konglomerátumként zárványosító „hosszú vers", terv- és ötlet-
szerűen a befejezetlenség, beláthatatlanság és befejezhetetlenség Guinness-rekord-
ja? Még ahol a régi költészet módján is szívhez szóló fordulatokkal, passzusokkal, 
szentenciákkal, átható retorikával ér el poétikai hatást, ott is ott leskelődik a hát-
térben valamilyen elfogultság, netán ostobaság, előítélet, rögeszme. Az Uzsora mel-
lett...(Canto XLFj-részlet mögött a Douglas-féle „társadalmi hitel" tana, az állami 
központi bank intézményének elvetése, a szociális érveléssel is aláhúzott szélsősé-
ges antiszemitizmus (Pound rádióbeszédeiben az "usurocracy" egyértelműen zsidó 
finánctőke-uralmat jelent) kísért. Az Amit szeretsz az megmarad...(Canto LXXXI) 
„ami"-ja éppenséggel ezt az eszmekört is jelentheti. Lehet ez egyetemes érvényű 
kijelentés, Pál apostol szeretet-himnuszának kései visszhangja. Lehetne. Bogdán 
László 1972-ben megjelent verseskötetében Beethoven, Bartók, Füst, Radnóti, Che 
Guevara, Majakovszkij. Csontvári Kosztka, Martin Luther King voltak emlékező 
versek megszólítottjai.23 Közülük egy a sírjába vitte cantóit, onnan bányászták ki; 
egy másik örökül hagyta, hogy addig otthon róla ne, míg Hitlerről, Mussoliniról 
igen. Pound elfogult Mussolini-képéről számos híradásból, saját szövegéből, a saját 
hangján (youtube!) tudhatunk. De álljon itt egy fél figyelmeztetés-féle John Lukács-
tól: „Amikor azt olvasom, hogy Mussolini 1933. január 30-án fogadta Ezra Poundot 
— a költő élete legboldogabb napjának nevezte ezt a napot, s a meghívólevelet 
élete végéig szobája falán tartotta bekeretezve - ugyanazon a napon tehát, ami-
kor Hitler Németország kancellárja lett..."24 

2 3 BOGDÁN László: Matiné. Kriterion, Bukarest, 1972. 
2 1 J o h n LUKÁCS: Egy eredendő bűnös vallomásai. Fordította BARKÓCZÍ András. Európa Kiadó, Bp., 2001. 22. 
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Még abból a régi írásomból is, amelynek kerete, bevezetése és záradéka, na-
gyobbrészt angol-amerikai szerzők nyilatkozatai alapján, minden mentő-felmentő 
körülményt kizárva végletesen ítélte el Pound politikai magatartását, még abból 
a régi Pound-portréból is, amelyben azután főleg költészetének különös vonásait 
próbáltam megvilágítani, érződnie kellett, ha másból nem, fordítástöredékeimből, 
elemző iparkodásomból letagadhatatlan szimpátiámnak. De ki vagy mi iránt? 
Antit ő nem választott szét, azt a kritikus, a fordító-befogadó szétválaszthatja? S ha 
az Egyesült Államok törvényszéke nem kényszerült ítélkezésre, miért ítélne más? 
Ha a megosztottság akkora volt, hogy egy szakértő bizottság, vélhetően az ő ér-
dekében, kissé poétizálva értelmezte a szakértelmezés feladatát, mit tehetnénk 
mi mást? Utólag bár - többet, jobbat az ő és/vagy az igazság érdekében? 

Bogdán László versében a személyes és elkötelező műélvezet első forrása idézet 
formájában is megjelenik, megízleltetik. Tárgyi bizonyíték, talált tárgy ez, erede-
ti formájában átnyújtva az olvasónak. Eredeti formájában? Eredeti, de minek az 
eredeti formája? Már Pound is a másodlagos forrást (Andreas Divus 16. századi 
latin fordítását) fordítja angolra, ezt Kemenes Géfin László magyarra, ezt idézi 
Bogdán László. De hát ez a világ sora: világunk szövegvilág - a szövegvilág pe-
dig kölcsön-szövegvilág. 

Már a legelső cantó nyi tósorai elbűvöltek: 
»akkor l e m e n t ü n k m i n d a ha jóhoz , 
hu l l ámra löktük, az isteni t enge r r e , 
Árbóc föl, vi torla bomlo t t szét fekete h a j ó n . . . « 

Engem is elbűvöltek. Akkor még egyelőre angolul, nem ismerhettem ezt a fordí-
tást. De ha magyarul, akkor miért nem az Odüsszeia Tizenegyedik éneke bűvöl el, 
Homérosz szavával a görög eredetiben, vagy, ha másképpen nem adatik, Devecseri 
Gábor szavaival? Vagy a Cantos-féle bűvölethez Andreas Divus latinja hiányzott, 
s nem a görög eredeti vagy az eredeti magyar fordítása? Honnan ezek az áttételek? 
Honnan a forrásnak és eredetiségnek ez az elbűvölő cseréje, tagadása? Szabad-e 
így szeretni a tükörképet, a másodlagost? Szabad-e így szeretni a tükörkép tükör-
képét? Miféle bűvölet a bűvölet bűvölete? A bűvölet igazi forrását a légi semmi-
re áttevő bűvészet? S ha mégsem a Tizenegyedik ének zanzásításával kezdődik a 
Cantos, hanem az eredeti intenció szerinti szöveggel, a Sordello-utalással, akkor 
nincs bűvölet? 

Macska a tükör előtt. Figyelmesen belenéz, gondosan mosakodni kezd, frizu-
rát igazít. Tűnődik, érdeklődése fokozódik. Elkezdi körüljárni azt A MÁSIKAI. Mert 
ő is filológus. 

Nézzük hát Andreas Divus Justinopolitanus latinját: 
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At p o s t q u a m ad n a v e m descend imus , et mare , 
Navem q u i d e m p r i m u m d e d u x i m u s in m a r e d i u u m , 
Et m a l u m p o s u i m u s et vela in navi n igra : 
In t ró a u t e m oues accipientes ire fecimus, in t ró et ipsi 

5 Iu imus do len tes , huberes lachrymas f u n d e n t e s : 
Nobis au t em a t e rgo navis n ig rae p r o r a e 
P r o s p e r u m v e n t u m imisit p a n d e n t e m velum b o n u m a m i c u m 
Circe b e n e c o m a t a gravis Dea a l t i loqua. 
Nos a u t e m a r m a s ingula e x p e n d i e n t e s in navi 

10 Sedebamus : b a n c a u t e m ven tusque g u b e r n a t o r q u e d i r igeba t : 
Hu ius at p e r t o t u m d i em extensa sunt vela p o n t u m transient is : 
Occidi t tunc Sol, o b u m r a t a e sun t o m n e s viae: 
Haec a u t e m in l ines perveni t p r o f u n d i Ocean i . . . 

Mondják, ez a szöveg nagyon hű az eredetihez (a göröghöz). De most lássuk De-
vecseriét: 

És miu t án o d a é r t ü n k m á r a ha jóhoz , a vízhez, 
ott legelőször az isteni vízre k ivontuk a bárkát , 
á rboco t is r a k t u n k bele , vásznat a b a r n a ha jó ra , 
fog tuk a kost, a juho t : be le rak tuk; u t á n a m a g u n k is 

5 íölszáll tunk keseregve, szemünkbő l hul l t a kövér könny. 
És a sö té tkékor ru h a j ó mögü l íme kisérő 
j ó szelet is kü ldö t t az u tunkra , v i tor ladagasztót , 
s zépha ju Kirké, fé le lmes, zengőszavu isten. 
E l rendez tük egészen a b á r k á n k fölszerelését, 

10 s ü l tünk : szél m e g a kormányos vit ték csak a bárká t . 
Rajta egész n a p o n át feszesen d u z z a d t a vitorla. 
S m á r a n a p is lebukot t , á rnyékba boru l t ak az utcák, 
ekkor elért a h a j ó n k is a mélyvizü Ókeanoszhoz . . . 

Látjuk, hogy Devecseri fordítása nagyon hű Divuséhoz. Annyira, hogy egyszerre 
és egy ként lehet mind a kettőnek, Andreas Divus és Homérosz szövegének a ma-
gyar megfelelője. Bogdán László költeménye óhatatlanul nyitva hagyja a kérdést, 
vajon Ezra Pound angol szövege vagy Kenrenes Géfin László magyar szövege okoz-
ta a bűvöletet. A közvetlenül, a maga egynyelvűségében adott költemény szövegé-
ből csak az utóbbi következik. Próbájaként ennek az anyanyelvi bűvöletnek helyet-
tesítsük be Bogdán László költeményében az idézett sorokat a Géher István által 
készített fordítás soraival. 

»Es akkor a bá rkához , le a p a r t r a , 
Ger inc a h u l l á m ellen, az isteni vízre, és 
Árbocot a d t u n k , vásznat a b a r n a ha jónak . . .« 
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Ez egy másik, az előbbitől különböző magyar szöveg. Vajon szabadon helyettesít-
hető-e vele a másik fordítás? Talán igen, hiszen lehetséges, hogy az is csak jelzés-
szerűen áll az „eredeti" angol helyett. Olvasás közben arra kell gondolnunk, hogy 
úgy istenigazából csakis a Cantos igazi, Pound-féle angol kezdése válthatta (volna) 
ki a magyar költőben az elbűvölő hatást. Ha radikálisan az a válasz erre, hogy nem, 
akkor zavar támad. Akkor érdemes józan ésszel megfontolni, vajon nem kellene-e 
magyarra cserélni az egész első cantót, vagy legalábbis azt a pár sort, amely - magya-
rul - az egész helyett fel tudta idézni, vagy jelezni - ez nem mindegy - ama bűvö-
letet. Vagy - megfordítva - nem kellene-e a Devecseri-szöveg angol változatával, 
pontosabban egy latinra Divus-módján fordított változatával helyettesíteni az első 
Canto jelenlegi angolját a magyar fordítás elbűvölő hatásának megőrzése érdekében? 

Ezen a ponton kénytelen vagyok megvédeni Pound szövegét. Állítom, hogy Pound 
angoljának megvan a maga bűvös hatása. Ebben a legelső tényező az a szabad 
vers, amely helyenkénti spondeus-szerű, daktilus-szerű (noha persze hangsúlyos) 
lüktetésével képes a legtávolabbról a legközelebbre kerülni (az angol verselésmódok 
távolságából) a görög-latin hexameterek szótaghosszúságon alapuló hangzásvilágá-
hoz. Ezt a szemfényvesztő, hangelhangoló áttételezést Pound teljes filológusi tu-
datossággal gyakorolja. Tanúja ennek a korai Homérosz-fordításokkal foglalkozó 
tanulmánya. Ebben a maga Divus-fordítását, ezt az akkor még a harmadik (!) 
Cantóba iktatott fordítást is elsüti. Csak a "so that:" hiányzik a végéről.25 

Ez a fordítás-típus új. Az Iliászt és az Odüsszeiát előbb hangsúlyos angol ál-hexa-
meterekben, a "heroic couplet" (hősi páros) tíz, illetve tizenegy szótagos, hangsúly-
talanhoz hangsúlyos szótagot ragasztó „jambusában" fordították, majd ennek helyé-
be a blank verse (ötös-hatodfeles, ugyancsak hangsúlytalan és hangsúlyos szótagokkal 
lábadozó) ritmusképlete lépett.26 Az ilyen blank verse karakterű fordítás, amilyen 
William Cooperé, a maga rímtelenségével jól hat, jobban, mint a heroic couplet to-
lakodó páros rímelése, kétsoronként le-lezáródása. 

A r r i v i n g o n t h e s h o r e , a n d l a u n c h i n g first 

O u r b a r k i n t o t h e sac red D e e p , w e se t 

O u r m a s t a n d sails, a n d s tow 'd s e c u r e o n b o a r d 

T h e r a m a n d ewe , t h e n , w e e p i n g , a n d w i th h e a r t s 

S a d a n d d i s c o n s o l a t e , e m b a r k ' d o u r s e l v e s . 

A n d now, m e l o d i o u s Ci rce , n y m p h d i v i n e , 

25 Ezra POUND: Translations of Greek: Early Translations of Homer. In Literary Essays of Ezra Pound ed. with 
an Introduction by T S. ELIOT. Faber and Faber Ltd, London , 1954; Repr. 1960. 249-275. Pound 
ebben a tanulmányban közli Divus latin Odüsszeia-fordítását és a magáét, ahogy a Cantos (akkor 
még) ha rmad ik darabjában elhelyezte. 

2 6 Magyar párhuzamként gondolhatunk MÉSZÖLY Gedeon páros r ímű tizenketteseire: Ulisszes azaz Ho-
mérosz Odüsszeiája magyarul. Terra, Bp., 1959; illetve korábban DUGONICS András (Gyöngyösi-strófákban, 
1780), CSENGERY János (páros r ímű alexandrinusokban, 1937), VÉRTESY J e n ő (rímtelen alexandri-
nusokban, 1909) fordításaira. 
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S e n t a f t e r u s a c a n v a s - s t r e t c h i n g b r e e z e , 

P l e a s a n t c o m p a n i o n o f o u r c o u r s e , a n d w e 

( T h e d e c k s a n d b e n c h e s c l e a r ' d ) u n t o i l i n g sa t , 

Whi l e m a n a g e d ga les s p e d swift t h e b a r k a l o n g . . . 

Erre következett a Pound-féle ritmikai találmány. Ajambikus, spondaikus, dakti-
likus lábféléket szinte-szinte kötetlenül váltogató, összefűző szabad versnek már 
megvolt a kidolgozott előzménye a Sextus Propertius tiszteletére írt versek moder-
nizáltságában. Ez a Divust (is) idéző verssor-típus azonban más: ez mindenek felett 
annak a jelzése, hogy az egész Iliászt vagy az egész Odüsszeiát így lehetne igazán 
angolosítani s vele az eredeti dallamát, ritmushangulatát, gondolatsúlyozását a 
legmesszebbmenőkig újjáteremteni. Angolabbul minden eddiginél. 

Michael Roberts The. Faber Book of Modern Verse 1936-os első kiadásához írott 
Bevezetőjében oldalakon keresztül idézi Arthur Hugh Clough Amours de Voyage (1849) 
című költeményének „társalgási hexameterben" írt sorait, amelyek Roberts sze-
rint hasonlítanak ritmus, hanglejtés, hangulat, lendület és önirónia tekintetében 
a Cantókhoz, illetve Pound, Eliot vagy távolabbról Jules Laforgue hangvételéhez, 
íme Michael Roberts Bevezetőjének egy passzusa, magyarul, csak mutatóba: „Nyil-
vánvaló a hangzás- és intencióbeli hasonlóság Mr. Pound Cantóihoz, és megvan 
benne ugyanaz a távolságtartás, a közönségesen vallott felelősségnek ugyanaz a 
tagadása, mint ami megvan a Mauberle1yben és a Prufrockban: Dulce de persze de-
corum is hősen halni hazáért, / Szabadságért ontani vért, elveszni Ügyért, de / Hát 
a privát kultúra se semmi... És a távolságtartás könnyűszerrel átsiklik egy olyan 
csak félkomoly ócsárló hangnembe, amely abból az érzületből fakad, hogy az álta-
lánosan elfogadott kódex teljességgel rossz, de nincs egy másik, amit a helyébe te-
hetnénk: Kész vagyok életein adni a brit úrnő-ideáért? / Úgy-e? ki tudja? A bók, 
a szöveg, a természetes izzás / Fokról fokra apadt s vele hűlt ki a lovagi lélek. / Ah, 
konform ki-ki, ám illemből mégse halunk meg..."27 

Michael Roberts a legfőbb különbséget abban látja, hogy ezek a modern szerzők 
tömörek, tömények, semmit sem eresztenek hosszú lére, mint Clough, vag)' akár 
mint Whitman vag)' Browning, akik „nem sűrítik a helyzetet egyetlen emlékeze-
tes képbe" - jegyzi meg, és áttér az imagizmus tárgyalására.28 

27 "The resemblance to Mr. Pound's Cantos, in tone and intention, is obvious, and there is the same 
detachment , the same denial of commonly-accepted responsibility that is found in Mauberley and 
Prufrock: 'Dulce it is, and decorum, no doubt, for the country to fall, - to / Offer one's blood an obla-
tion to Freedom, and die for the Cause; yet / Still, individual culture is something. . . ' and the 
detachment passes easily into a kind of semi-serious raillery, which springs from a feeling that the 
generally-accepted code is all wrong, and yet that there is no other to take its place: 'Am I prepared 
to lay down my life for the British female? / Really, who knows? O n e has bowed and talked, till, 
little by little, / All the natural heat has escaped of the chivalrous spirit. / Oh, one conformed, of 
course; but o n e doesn't die for good manners ' . . . " Michael ROBERTS: The Faber Book of Modem Verse. 
Faberand Faber, London, 1936, 1951 12-13. 

28 I. m. 14. 
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Ez a ritmus, e hangnem mintegy csak ötlet, absztrakt váz. Amihez járul egy 
másik szintén absztrakt struktúra: az óangol hangsúlyos alliteratív ritmus „áttört" 
(„szimultán") jelenléte ebben a szabadon ritmizált versben. S m é g valami: itt a 
bőbeszédűségnek, amely még a legtisztább eredeti (görög, latin) monoton kötött 
ütemezésben is kísért, árnyékemléke is eltűnik. 

A tömörítés számszerűen is nyilvánvaló: a Tizenegyedik ének első tizenhárom 
sora Pound verziójában tizenegyre apad. 

Egy másik, az óangol idomra erősen utaló eszköz a sorok következetes felezése, 
és persze az erőteljes alliteráció, bel- és élrím (ezeket kövér, KIS KAPITÁLIS, aláhúzott 
betűkkel jelzem). A fél- és egész sorok szinte mindenüt t két szótagos egységekben 
végződnek: két hangsúlyos (spondeus-szerű), illetve hangsúlyos + hangsúlytalan 
(trocheus-szerű) szótagegységben. 

A számozott szavak, szólamok a Pound-féle űjjáteremtés leghatékonyabb poéti-
kai összetevői: a képszerű felvillantás, tömörítés, "le mot juste" (a találó kifejezés) 
nyelvi poétikai eszközeit alkalmazza, az eredetiét többszörösen megha ladó tö-
ménységben. 

A n d t h e n w e n t d o w n (1) t o t h e sh ip , 

Set keel (2) t o b r e a k e r s (3), / f o r t h (4) o n t h e g o d l y sea , a n d 

We s e t u p m a s t a n d sai l o n / t h a t swar t (5) s h i p . 

Bore s h e e p a b o a r d her , / a n d o u r b o d i e s a l s o (6) 

5 H e a v y w i t h wEEping, / so w i n d s f r o m s t e r n w a r d i i i: i i 

B o r e u s o u t (7) o n w a r d / w i t h be l ly ing (8) c a n v a s , 

C i r c e ' s t h i s c r a f t , / t h e t r i m - c o i f e d (9) g o d d e s s . 

T h e n sa t w e a m i d s h i p s , / w i n d j a m m i n g t h e t i l l e r (10), 

Thus w i t h s t r e t c h e d sai l , / w e w e n t ove r s e a till day ' s e n d . 

10 S u n t o h i s s l u m b e r , / s h a d o w s o ' e r all t h e o c e a n (11) 

C a m e w e t h e n t o t h e b o u n d s o f d e e p e s t w a t e r . 2 9 

Ezek a stiláris nyelvi különlegességek: 
(1) a személyes névmás elhagyása 
(2, 3) speciális hajóalkatrész és hullámtípus megnevezése, együttesen olyan ki-

netikus kép, amelyben a parti sekélyen megtört hullám sodrának szegezett hajóéi 
kap szerepet, igazi hajósfelfogás je leként 

(4) igei állítmány nélkül, felkiáltásszerűen igei jelentés („előre, rá a tengerre") 
(5) egy olyan „barna" színt - ba rna (bőrű, napbarnított), sötét (arcbőr), kreo-

los - jelölő nem szokványos szó, amely a görög „barna" szóra utal, de kissé ide-
genül (Divus szövegében „fekete" áll) 

(6) „közölés" 

2 9 GÉHER István fordítása: „És akkor A bárkához, le A par t ra , / Gerinc A hul lám ellen, az isteni vízre, 
és / Árbocot ad tunk , vásznat a barna ha jónak , / Dobtuk a kost a palánkra, testünket a padra . / Sí-
rástól nehezülve, sodorta hátszél / Már a hasas vitorlát, útravalónak / Küldte az istennő, fr izurás 
Circe. / Aztán csak ültünk, szél feszítette a kormányt, / Vitt vízen át a duzzadt vászon egész nap . / 
Hálni a Nap hullt, árnyba az óceán... / És értünk akkor a mélységek határán / Kimmeri földet.. . 
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(7) ez a „kivitt" az "onward"-dal megtoldva igen érzékletes mozgásjelensé-
get idéz 

(8) ez a „hasas" vitorladagadás egyesíti a "bellying"-et a "swelling" hangulatával 
(9) modern fodrászati kifejezés a merev, jól fésült frizurára 
(10) amikor még abban a hiszemben voltam, hogy elkezdem fordítani a Cantost, 

ezt találtam ide: „a szél maga vonta a kormányt". Ami egy ókori latin-vitorlás vízi 
járműnél erős hátszéllel természetes lehetett, egy mai siklóhajónál háromnegyed 
szélben a jól építettség jele. Mellesleg sem a latin, sem a görög szöveg nem tud 
arról, hogy a szél olyan erővel vitte a hajót előre, hogy a kormányt nemcsak hogy 
egyenesen tartotta, de annyira „fogta", hogy alig lehetett más irányba elmozdíta-
ni. (Kinesztéziás kép.) 

(11) mint (6), de a „közölésből" az igei állítmány kimarad. 
Tehát: a talált tárgy bűvölete. 
De mi ebhez az a nyelvi kavalkád, hangsúly-tobzódás, megkapó szólelemény, 

mondattani rétegezettség, sőt annak is a megcsuszamlása, ami előhozza ezt a másod-
lagos, harmadlagos nyelvi forrású bűvöletet? Pound valósággal lubickol a nyelvi 
közegben, fejjel lefordul, bukfencezik, delfinezik, levegővel bírja, de vizet taposva 
kiemelkedik, kilebben a vízből. Otthon van, minden ötlete „bejön". Hanghordozá-
sa természetes, kemény, férfias. Hozzá képest Cooper sima lejtésű, egysíkú; nélkü-
lözi az erőt feltorlaszoló gátakat, széthúzó feszültségeket, szinte unalmasnak mond-
ható. Pound stúdió-felvételeinek skandáló előadásában teljes mértékben érvényesül 
ez a sűrített hangzás, a hangsúlyt hordozó rövid szavak egymásra tipró sokasága, 
a cezúrákkal visszafogott statikus erő.30 

Az elbűvölésnek ezek a nyelvi - angol! - forrásai. Mindehhez járul a „sztori", 
amely olyan, mint egy Böcklin-kép, a Halottak szigetéhez közeledés, az ismert vi-
lág és a nemlét határán lebegő jelenés. 

Pound Divus-fordításának utánköltése a latin és a görög eredetiken túlmenően 
sűrít, modernizál, a szakszerű technének megfelelően technizál. Pound „il miglior 
fabbro" T S. Eliot szerint, mint Dante szerint Arnaud Dániel (Purgatórium XXVI, 
140.). Ez a műves művész, a tökéletes mesterember „fog meg" bennünket a Sextus 
Propertiusnak kijáró „tiszteletadásban" is. Nézzük meg: a latin és annak magyar-
ja disztichonjait, s az angolt, amely egészen elkerüli a disztichont (persze a vers-
sorok, szakaszok, szavak rendjét is), de fölkelt bennünk valami érdemi részvételt 
abban a szerelemben, amely látszólagos szószaporítással állandóan felvonultatja 
mozzanatainak előzményeit a római mítoszokból, de amikor Pound ezt a nyelvi 
faragatlanságot a szabad vers és a disztichon-emlékezete között navigálja, meg-
történik a Változás. 

Sőt az is különös, mintha ez az egész tiszteletadás nem angolul menne végbe. 
Valami köztes ez Propertius latinja és Pound angolsága között. Egy harmadik nyelv, 
amely magyar füllel is kihallható Pound szövegének a magy ar fordításából úgy, 

3 0 http:/ /www.youtube.com/watcli?v=UsX2omolnzE&feature=related 
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ahogy az eredetiből készült kitűnő magyar disztichonokból nem. S ha nem, hát nem, 
de valamiképp ott van Pound nyelve, egy olyan hiányként, amilyen nemcsak a 
nyelven kívüli természetben nem lehetséges, nem lehetséges a nyelv, a nyelvek, a nyel-
viség természetében sem. A költészet nyelve ezúttal is a maga erős, létezni akaró, 
valós valóságigénye szerint az angyalok nyelve. 

így azután nem is juthat az eszünkbe, s nem is kell, hogy az eszünkbe jusson: 
az Ezra Pound-nak mondd meg kérlek költője semmiképp nem egy tolmácsszerű 
üzenetvivőhöz fordul. S egyáltalán ezek a magyar Pound-personák nem űgy állítód-
nak Pound mellé vagy elé, mint mondjuk a Petőfi-kultusz elé a „Petőfi koszorúi" 
személyisége. 

S valóban: a bűvölet, a végtelenség sugallata a végtelen sok végességen keresztül. 
Bogdán László: „Szerepek és maszkok végtelen haláltánca. / Víziók ereje ragad ki 
az unalomból. Nem hagy nyugodni. / A halál sejtelmes igézetében, a kudarc tuda-
tában, / naivnak tűnő megigazult jámborságában / mindég igazi fenség nyilatko-
zik meg. Elbűvöl." Elbűvöl. Angolul, németül, olaszul, franciául, spanyolul, észtül, 
finnül, hindiül, urduul, héberül, jiddisül, magyarul. 

Ideérthetők a Cantos egyértelműsítésének, depoétizálásának, direkt autobiográfiai 
felfogásának a költeményben mint költeményben bennfoglalt nehézségei, több-
értelműségei. Tört képek balladája. Nosztalgikus futurizmus-vorticizmus. 

A figyelmes olvasás nemigen tudja alátámasztani azt a feltevést, hogy a Pisán 
cantos Pound önkritikáját, a fasizmus itáliai formájával való azonosulásának meg-
bánását tartalmazza. Lehet, hogy hangulati tényezők megengednek ilyen haso-
nulást adott befogadói várakozásokhoz, de első fokon inkább Pound önsajnálatát, 
a személyes legyőzetés és az Ügy veszte miatti fájdalmát fejezi ki. Legfeljebb, ha 
egyes kiemelt idézetekkel azonosítjuk a költeményt, akkor adódik a feltételezés, 
hogy az „alázd meg hívságodat" mindenestül önmegszólító fogantatású vag) je-
lentőségű. De ki is az a párizsi Monsieur Paquin? Pound = Paquin? Egyáltalán: 
az „én" szót nagybetűvel ("1") író, az „eredeti" tegezés ("thou") intimitásától meg-
szabadult angolban a második személyű önmegszólításnak grammatikailag igen 
síkos a terepe.31 Ugyanig)' az „uzsora" egyetemes érvényűnek tetszik, Pound is 
annak szánja, prózai írásaiban is, csakhogy azzal az alapvető feltétellel, hogy jel-
legzetesen és mindenkor egybeesik antiszemita gazdaságelméletével. Az pedig 
könyörtelen. Ennek az egyetemességnek - ti. hogy kapitalizmus egyenlő a zsidó 
plutokráciával, s valami összeesküvésszerű világhatalom jelenik meg a középkori 
kölcsön-uzsora elemi formájában is - nemcsak Pound gazdasági-politikai írásai-
ban, idevágó rádióbeszédeiben, s persze a Cantos nem egy szakaszában van nyoma: 
Pound kemény-fasiszta amerikai barátja, a McCarthy-bizottság egykori szakértő-
je, Pound egyik, talán legbefolyásosabb kiszabadítója, Eustace Mullins könyve, 

31 Egyszer önmegszólító verstípust keresve á tnéz tem néhány huszadik századi angol versantológiát, 
de alig akadt számba vehető nyoma. Egyértelműnek látszott pé ldáu l Henry REED Judging distances 
(Távolságbecslés) című versének első felében, d e a 18. sor u tán kiderült , újoncokat szólít így a törzs, 
avagy az űjonc hallja így vissza magában, esetleg második személy általános alanyként, esetleg - ez 
sem kizárható - végül is ironikus önmegszólítás formájában. 
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The Biological Jew32 groteszk szélsőségekig, azaz ad absurdum viszi ezt az elgon-
dolást. Abszurd felfogására példa a múltból az is, hogy országos kampányt foly-
tatott a Salk-oltás ellen, mert Amerika-ellenes zsidó összeesküvésnek tartotta. 

Ami Pound, a költő bűnbánatát illeti, figyelemre méltó Bogdán László Ginsberg-
átirata, a Pound a ketrecben című ciklus utolsó darabja, a Találkozás az élet végén 
(Ginsberg-apokrif). 

S hát igen: az első Card óval megkezdődött a közeledés a velencei Halottak szi-
getéhez, az életfogytiglani Cantos vázlata, a Százhuszadiké (Notes for Canto CXX) 
ott teljesedik ki, ott készül teljessé: Pound sírja mélyén. íme e „vázlat": 

1 h a v e t r i e d t o wr i t e P a r a d i s e 

Do n o t m o v e 

Let t h e w i n d s p e a k 

t ha t is p a r a d i s e . 

Le t t h e G o d s fo rg ive w h a t I 

h a v e m a d e 

Let t h o s e I love try to f o r g i v e 

w h a t I h a v e m a d e . 3 3 

Egy Pound-idézet vertikuluma 

Pound jól idézhető. Tanulmányai, sőt még könyvismertetései is, proklamációk, 
manifesztumok, szentenciózus szövegek. Már a címük is hirdetményszerű, a feje-
zetcímek valóságos csatakiáltások. 

A 21. század első éveiben a poundi mű szövegtengeréből kiemelkedett egy mon-
dat, hogy a magyar nemzet sorsára nézve egy új herderi fenyegetést sugalljon. 

„ H a egy n e m z e t i r o d a l m a h a n y a t l i k , a n e m z e t e l s o r v a d és f e l b o m l i k . " 3 4 

Sokan idézték, terjedt hólabdaszerűen. Egymás könyvéből, könyvismertetésből vet-
ték, élvezték, ajnározták, továbbgondolták ezt a mély bölcsességet. Az idézet szöveg-
környezetét senki sem nézte meg. Ebben a tájékozatlanságban tenyésztek a lel-
kes, kiváló értelmezések. Pedig egyáltalán nem mindegy, mikor mit idéz nálunk 

32 Eustace MULLINS: The Biological Jew. Faith and Service Books, Aryan League of America, Staunton, 
Va. 1968. 

3 3 „A Paradicsomot próbál tam megírni // Ne mozdul j / Hadd szóljon a szél / Ez a Paradicsom. // Az 
Istenek bocsássák meg / tet teimet / Azok, akiket szeretek próbál ják / megbocsátani tetteimet." 
(KEMENES Géfin László fordítása) 

34 "If a nation's literature declines, the nat ion atrophies and decays. " ABC of Reading (1934). Penguin 
Books, 1960. 32-33 . 
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valaki Ezra Poundtól. Pláne nem, ha nem „tisztán" költészeti összefüggésben he-
lyezkedik el az idézet; nem egyszerűen a modernizmus-avantgárd történetére, 
alapító atyáira, hanem a magyar nemzet sorsára, a nemzetlét mai értékelésére vo-
natkozik. A kérdés nyilván az, lehet-e, értelmes-e egy magyar ügyben olyan világ-
tekintélyt idézni, aki magyar ügyekben legfeljebb a húszas-harmincas években 
volt „első kézből" tájékozott. A zeneműveket is alkotó, Rapallóban hangversenyeket 
rendező Poundot érdekelte Bartók, magyar zenészek egész sorával találkozott, és 
különösen Serly Tiborékkal volt összejáratos. Nóvák György angol nyelvű tanul-
mányában megjegyzi, hogy amikor 1976 novemberében Serly Tibor utolsó buda-
pesti látogatásakor interjút készített vele, „Serly arra utalt, bogy közte és Pound 
között heves vita vagy veszekedés tört ki a fasizmusról és Mussoliniról, a politikáról. 
»Es akkor elbúcsúztunk, és ez volt a vége, a többit tudjuk.« [...] Serlyék ezután 
már nem találkoztak Pounddal."35 Ez a kapcsolat tehát éppen a politikai állás-
pontok különbsége miatt szakadt meg 1939-ben. 

Ettől még igaz lehet az idézett bon mot. 
De nézzük meg közelebbről, mit jelent valójában. Ha a szövegkörnyezetet meg-

vizsgáljuk, ilyesmit olvashatunk: 

„ N e k e m e g é s z e n e l f o g a d h a t ó n a k t e t sz ik az, hog) ' az i r o d a l o m n a k m i n t o l y a s v a l a m i n e k , 

a m i m e g b e c s ü l é s r e é r d e m e s e r ő t ge r j e sz t , é p p e n s é g g e l az a funkc ió ja , hog) ' az élet folyta-

t á s á r a s e r k e n t s e az e m b e r i s é g e t , m e g s z a b a d í t s a f e s z ü l t s é ge i t ő l az e l m é t , é s h o g y t áp lá l -

j a - e z e n h a t á r o z o t t a n azt é r t e m , l iogy az impulzivitás tápláléka l e g y e n . - Ez a g o n d o l a t 

z a v a r h a t j a a r e n d kedve lő i t . M i n t a h o g y g y a k r a n a j ó i r o d a l o m z a v a r j a ő k e t . Veszedel-

m e s n e k , k a o t i k u s n a k , f e l f o r g a t ó n a k l á t j á k . M i n d e n óc ska id ió ta , l e a l a c s o n y í t ó t r ü k k ö t 

b e v e t n e k , h o g y m e g j u h á z z á k . " 3 6 

S aki Poundnak az irodalom sorsára, fejlődésére, közéleti funkciójára, nemzeti mi-
voltára vonatkozó szavait idézi, légüres térből hozza az idézetét, ha nem tudja, 
vagy nem veszi tudomásul, hogy Pound csak ezek után, ilyen összefüggésbe he-
lyezve teszi fel azt a kérdést, vajon van-e az irodalomnak funkciója az államban: 

35 VÖ. NÓVÁK György: "Before November One. " Ezra Pound and Tibor Serly. In Pipers in English and American 
Studies. Vol. 2. J ATE, Szeged, 1987. 195-225. "He ment ioned a hea ted argument o r quarrel bet-
ween Pound and himself about fascism and Mussolini, on politics. »And then we said good-bye and 
that was the end, we know the rest.« [.. .] T h e Serlys would never meet Pound again." 

:,fi "It appears to me quite tenable that the funct ion of literature as a generated prize-worthy force is 
precisely that it does incite humanity to continue living; that it eases the mind of strain, and feeds it, 
I mean definitely as n utrition of impulse. - This idea may worry lovers of ol der. Just as good litera-
ture does often worry them. They regard it as dangerous, chaotic, subversive. They try every idiotic 
and degrading wheeze to tame it down. " - How to Read. In Literary Essays oj Ezra Pound ed. with an 
Introduction by T S. ELIOT. Faber and Faber Ltd, London, 1954; Repr. 1960. 20-21. A fordítás tőlem. 
Sz. J . (A kiadás jegyzete szerint a cikk ("How to Read") a New York Herald "Books" rovatában jelent 
m e g 1928-ban vagy 1927-ben.) 
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,Уап-е az i roda lomnak funkciója az á l lamban, ember i lények gyülekezetében, a respubli-
kában , a res publica [a közügy] t e rü le tén , aminek a k ö z j a v á t kellene j e l e n t e n i e (a bürok-
rácia szennye és az u ra lkodó i t választó népesség fö r t e lmes ízlése e l lenére)? Van. - S ez 
a funkc ió nem az, hogy a népe t erőszakkal , érzelmi megdolgozássa l vagy megfé leml í -
téssel kényszerí tsék a r r a , hogy e l f o g a d j o n egyet len vagy akár hat vé l eményrendsze r t 
egyetlen, vagy akár egy fél tucat m á s vé leményrendsze r re l s zemben . " . 3 7 

Ezután részletesen kifejti, hogyan érvényesül ez a funkció történelmi méretekben: 

„A plasztikus művésze tek , va lamint a ma tema t ika kivételes esetei től e l tekintve szavak 
nélkül az egyén n e m k é p e s sem gondo lkodn i , sem a g o n d o l a t á t közvetí teni , a kormány-
zó és a tö rvényhozó n e m tud h a t é k o n y a n m ű k ö d n i , illetve törvényei t megfoga lmazn i , 
és ezeknek a szavaknak a szilárdsága és érvényessége az elátkozott és megve te t t litterati 
g o n d j á r a van bízva. H a az б m u n k á j u k m e g r o h a d - ezen n e m azt é r t e m , amikor i ldom-
talan gondola toka t fe jeznek ki, h a n e m amikor m u n k á j u k tu la jdon közege, a maga lénye-
ge, a szónak a do loghoz való hozzáillesztódése rohad el, vagyis s lendr ián lesz, ponta t lan , 
túlzó vagy fe lduzzadt , - akkor a t á r sada lmi és egyéni g o n d o l k o d á s és r e n d teljes gépe -
zete m o n d j a fel a szolgá la to t . " 3 8 

Példái itt igen nagy léptékűek. Nem egyszerűen egy impérium, hanem egy egész 
civilizáció alapozódott Homéroszra, mondja. Viszont a szofisták megjelenése 
után emelkedett fel és növekedett nagyra a macedón uralom, de nyomban el is tűnt 
velük együtt.39 

Ezt követi az a szakasz, ahol precízen, sőt iskolásán formulázza meg, milyenek 
a „nagy irodalom" művelői. Hat osztályt különböztet meg: (1) a feltalálók, (2) a 
mesterek, (3) a „felhígítók", (4) egy többé-kevésbé j ó korstílus többé-kevésbé jó 
munkásai, akik közül még a legtermékenyebbek is olyan kétes esetek lehetnek, 
mint Vergilius vag)7 Petrarca, noha az ilyenek talán kolosszus-számba mennek 
a kevésbé igényes befogadók előtt, (5) a belletrisztika képviselői: Longus, Prévost, 
Benjamin Constant: nem éppen „nagy mesterek", de egy s más módozatot nagyon 
magas szintre tudtak emelni, (6) az irodalmi őrületek kezdeményezői, az ossziános 
McPbersonok, a Gongorák.40 

3 7 "Has literature a function in the state, in the aggregation of humans , in the republic, in the res 
publica, which ought to m e a n the public convenience (despite the slime of bureaucracy, and the 
execrable taste of the populace in selecting its rulers)? It has. - And this function is not the coercing 
or emotionally persuading, o r bullying or suppressing people into the acceptance of any one set 
o r any six sets of opinions as opposed to any other one set or half-dozen sets of opinions." I. m. 21. 

3 8 "Save in the rare and limited instances of invention in the plastic arts, or in mathematics, the indi-
vidual cannot think and communica te his thought , the governor and legislator cannot act effec-
tively or f rame his laws, without words, and the solidity and validity of these words is in the care of 
the d a m n e d and despised litterati. When thei r work goes rotten - by that I do not m e a n when they 
express indecorous thoughts - b u t when their very medium, the very essence of their work, the 
applicat ion of word to th ing goes rotten, i.e. becomes slushy and inexact, or excessive or bloated, 
the whole machinery of social and of individual thought and o rde r goes to pot." Uo. 

89 Vö. i. 111. 21. 
10 I. m. 23-24. 
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Ez a poundi példálózás bizony nem tipikusan a magyar irodalomhoz, a magyar 
nemzetsors mai vagy holnapi követelményeihez szabja az irodalom közösségi 
szerepét. 

De nézzük Anglia példáján a nemzet és a nemzeti irodalom viszonyát. Hova 
jutott Pound szerint Anglia, az angol nyelv és az angol irodalom a 20. század első 
évtizedére? 

„. . .a nyelv f enn t a r t á sa írek (Yeats és Joyce) kezében van; Yeatset n e m számítva H a r d y 
halála ó ta a köl tészetet amer ika iak művelik. Az a n g o l vers m i n d e n ú j f e j l eménye 1910 
óta m a j d n e m kizárólag amer ika i aknak köszönhe tő . Yalójában m á r semmi sem indoko l -
j a , hog)' a neve angol vers legyen, s j e l en l eg egyál ta lán már a r r a sincs elég ok, hogy 
Anglia az e szünkbe jusson . Egy olyan nyelvet beszé lünk , amely csak volt a n g o l . " 4 1 

Világos, bogy Pound nemzet- és irodalomfogalma nem ösztönöz különösebben sem 
a hazafias líra, sem a nemzetérdekű szociográfia művelésére. Ami az irodalom 
fejlődése iránti nagylelkű, de azonnali kívánalmakat illeti, megszívlelendő az 
efféle szigorú figyelmeztetés: 

„Mint m á r az én rendszer te len és töredékes k ö t e t e i m b e n több he lyen k i fe j t e t t em: ko-
r o n k é n t csak egy-két géniusz talál és fejez ki va lami t . Lehet , hogy ez csak egy-két sor, a 
lejtés egyfa j ta minősége ; s ezu tán két tucat, kétszáz, két- vagy t ö b b ezer követő isméte l , 
fe lold és módos í t . " 4 2 

Egy-két géniusz egy-két sornyi írása az „újítsd meg" jegyében? Ez volna égetően 
szükséges a nemzethalál hívői szerint? Nem hiszem, hogy ilyen avantgárd meg-
újulást proponálnak. 

S ami a „módszert" illeti, a How to Read, ahonnan a fenti idézet való, azt is elő-
rebocsátja, hogy előadásmódja teljességgel független olyan meggondolásoktól, 
hogy vajon a közöltek hatására a befogadóból „jobb republikánus, monarchista, 
monista, dualista, Rotary-klubtag vagy egyéb szektariánus válik-e".43 

A nemzet, a törzs, a faj irodalmának javulásában vagy romlásában Pound nem 
közvetlen vagy kis áttételű köznevelési eszközt látott, még ha volt is direkt elkép-
zelése arról, hogy milyen politikai, nemzet-, törzs-, fajfejlesztő irányt tart minden 
másnál célravezetőbbnek. Az egy nációra szabott tudást nem tartja nagyra. 

41 " . . . the language is now in the keeping of the Irish (Yeats and Joyce); apar t from Yeats, since the 
death of Hardy, poetry is being written bv Americans. All the developments in English verse since 
1910 are due almost wholly to Americans. In fact, there is no longer any reason to call it English 
verse, a n d there is no present reason to think of England at all. - We speak a language tha t was 
English." I. m. 34. 

42 "As I have said in various places in my unorganized and fragmentary volumes: in each age one or 
two men of genius find something, and express it. It may be in only a line or in two lines, or in 
some quality of a cadence; and hereaf ter two dozen, o r two hundred, o r two or more thousand 
followers repeat a n d dilute and modify." I. m. 19. 

4 3 Uo. 
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„Az emberi bölcsesség teljét n e m tartalmazza egyet len nyelv sem: egyetlen nyelt' sem KÉPES 

rá, hogy az e m b e r i ér tés m i n d e n f o r m á j á t és foká t kifejezze. - Ez igen-igen m e g e m é s z t -
hetet len és keserű doktr ína . De ezt n e m h a g y h a t o m ki. - Az e m b e r e k ese tenként szinte 
fanat izmust fe j lesz tenek ki az egye t len nyelvben 'megszi lárdul t ' e szmék mellet t i küzde-
lemben. Al ta lánosságban ezek 'a n e m z e t e lő í té le te i ' (bármely n e m z e t é ) . " 4 4 

Erre sem árt figyelmezni öt perccel vagy ezer évvel a nemzethalál előtt: 

„Lehet, hogy bizonyos eszmék h i rde tő i magasabbra értékelik azokat az írókat, akik egyet-
é r t enek velük, m i n t azokat, akik n e m ; lehet, s g y a k r a n így is van , hogy a saját p á r t j u k 
vagy vallásuk rossz íróit magasabbra értékelik, m i n t m á s pártok vagy vallások j ó íróit. - De 
van egy olyan a l ap , amely a lka lmas az ér tékelésre és függet len m i n d e n olyan kérdés tő l , 
amely a n é z ő p o n t r a vonatkozik. - S azok jó írók, akik a nyelvet ha tékonnyá teszik. Vagyis 
megta r t j ák p o n t o s n a k , t isztának. N e m számít, h o g y hasznos-e a k a r lenni a j ó író, vagy 
hog) kárt a k a r - e okozni a rossz. - A nyelv az e m b e r i k o m m u n i k á c i ó fő eszköze. H a egy 
állat idegrendsze re nem közvetíti az észleleteket és az ingereket, az állat elsorvad. Ha egy 
nemzet irodalma hanyatlik, a nemzet elsorvad, tönkremegy. [Az én k iemelésem. Sz. (.] Nyelv 
nélkül a t ö r v é n y h o z ó nem tud tö rvény t hozni a k ö z j a v á r a , a p a r a n c s n o k n e m tud pa -
rancsolni, a n é p (ha az ország demokra t ikus) n e m tud ja irányítani a 'képviselőit ' ."4 5 

Pound össz-szövegében nyomatékos helyet foglal el egy olyan gazdaság-, társada-
lom- és humánpolitikai irány militáns képviselete, amelyet bármely ponton köny-
nyecl gesztussal állíthatott volna be a nvelv tisztasága, egyértelműsége, szó és dolog 
egybeillősége stb., stb. egyetlen és egyetemes példájaként. A Római Rádió adásai-
ban hetenként kétszer szólt 1942-1943-ban arról, hogy' az angolok, amerikaiak 
félre vannak vezetve, bog)' az igazság és eredményesség követelményei Hitler és 
Mussolini programjában és eredményeiben fejeződnek ki. Hogy alkalmasint irodal-
mi teljesítményét is a politikai propaganda részének tekintette, kiderülhet abból, 
hogy a 46. cantót teljes terjedelmében beemelte az 1942. február 12-i adásba.46 

44 " The sum of h u m a n wisdom is not contained in any o n e language, a n d no single language is 
CAPABLE of expressing all forms and degrees of human comprehension. - This is a ven unpalatable 
a n d bitter doctr ine. Hut I cannot omit it. - People occasionally develop almost a fanaticism in com-
bat ing the ideas ' f ixed ' in a single language . These are generally speaking ' the prejudices of the 
nation' (any nat ion) ." The ABC of Reading. 34-35. 

4 5 "Partisans of par t icu lar ideas may value writers who agree with them more than writers w h o d o not, 
they may, and o f t en do, value bad writers of their own par ty or religion more than good writers of 
ano ther party o r church . - But there is o n e basis susceptible of estimation and independent of all 
questions of viewpoint . - Good writers are those who keep the language efficient. That is to say, 
keep it accurate, keep it clear. It does n o t matter w h e t h e r the good writer wants to be useful, of 
whether the bad wri ter wants to do h a r m . - Language is the main means of human communica-
tion. If an animal 's nervous system does not transmit sensat ions and stimuli, the animal atrophies . 
If a nation's l i terature declines, the na t ion atrophies and decays. - Your legislator can't legislate for 
the public good, you r commander can't command your populace (if you be a democratic country) 
can't instruct its "representatives " save by language." 1. m . 32. 

46 "Ezra Pound Speaking" RADIO SPEECHES OF WORLD WAR II. Ed. by Leonard W. DOOB. Greenwood, Westport, 
Conn. , 1978. 
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Az „uzsora", a korlátlan kamatú hitel elleni harc, a központi állami bank függet-
lenségének tagadása, a termelt érték központi elosztásának elve, a hivatásrendi tár-
sadalmi berendezkedés, a zsidók örökös világ-összeesküvésébe vetett hit, Mussolini 
és Hitler rezsimének mindenek feletti ártatlansága, sőt egyedül üdvözítő volta al-
kotta megingathatatlan antiszemita meggyőződésének fő tételeit, s együttesen 
egy olyan nézetrendszert, amelynek logikája - kihagyásaival együtt - rendkívül 
imponáló lehet a mindenkori antiszemita hívő számára. Ma, a teljes elérhető 
adásanyag közzététele után ez is beleérthető, vagy talán bele is értendő Pound 
irodalom-hitébe és irodalmi teljesítményébe. Azaz beletartozik bármely egyetemes 
érvényűként átvett Pound-idézet szövegösszefüggésébe. Átvezet azokhoz a szöve-
gekhez is, amelyek az antiszemita, Mussolini-hívő Pound antiszemita, fasiszta hívei-
nek szent szövegeihez tartoznak. Aki idéz, akarva, nem akarva, ezt a Pound-szel-
lemet is megbolygatja... Ha nem ez a célja, akkor illik erre utalni. Ennek semmi 
jelét nem látom ennek a Pound-idézetnek a hazai szövegkörnyezetében. 

Költői teljesítménye, a Cantos a maga kétségkívül propagandaszerű részleteivel 
együtt, azok megkülönböztetésével vagy hellyel-közzel a költő Pound által intonált 
emberi-költői tágkeblűséggel fogadva pedig alighanem olyan, hogy az emberi 
nemzetet megmentheti a hanyatlástól anélkül, hogy olvasójából szükségképpen 
jobb republikánus, monarchista, kommunista, fasiszta, nacionalista, internacio-
nalista, Douglas-hívő, Rotary- vagy Pound-klubtag válnék. 



Veres András 

POÉTIKA, NYELVÉSZET ÉS BÖLCSELET 
NÉMETH G. BÉLA MŰELEMZŐ MUNKÁSSÁGÁBAN1 

Németli G. Béla irodalomtörténészi indulása nem mondható szokványosnak. Pályá-
ját nyelvészként kezdte, az 1950-es évek elején-derekán nyelvhelyességi tanulmá-
nyokat írt, nyelvtörténeti kérdésekhez szólt hozzá.2 Irodalomtörténészi működése 
politikai ellenszéllel találkozott, s ez arra kényszerítette, hogy olyan területek vizs-
gálatára vállalkozzon, amelyek akkor kevéssé voltak népszerűek. Régi idők folyó-
iratainak szerkesztési elveit és teljesítményét tekintette át,3 a 19. század dereká-
nak olyan - hasonlóképp elhanyagolt, az akkor érvényes kánonból kilógó - íróit 
értelmezte, mint Arany László vagy Asbóth János.4 Nyilván nem egészen függet-
lenül Barta Jánostól és Komlós Aladártól, akiket mestereinek tekintett, s akik tőlük 
telhetően egyengetni próbálták szakmai útját. Az ötvenes-hatvanas évek forduló-
ján elvállalta, bogy sajtó alá rendezi Arany János összes művei kritikai kiadásának 
két prózakötetét,5 és ez sem számított népszerű feladatnak. De éppen a látszólag 
periférikus pozíció vált utóbb előnyére. Amikor az Akadémia Irodalomtörténeti 
Intézetének erőltetett iramban kellett előállítania hatkötetes magyar irodalom-
történetét, a negyedik kötetet szerkesztő Sőtér István számára kapóra jött, hogy 
Németh G. Béla menetrendszerű pontossággal és magas színvonalon tudta szál-
lítani az Arany Lászlóról, Toldyról, Asbóthról, Péterfy Jenőről és az utolsó század-

1 A Magyar tanárok Egyesülete által r endeze t t Irodalom és bölcselet. In memóriám Németh G. Béla c í m ű 
konferencián 2009. november 22-én e l m o n d o t t e lőadásom javított és bővített változata. 

2 Lásd például Gúnynév, szólás, szállóige. Magyar Nyelv 1952. 1. szám, 402-420 . ; Egy dunántúli falu ke-
resztnévanyaga 1790 óta. Magyar Nyelvjárások 2. Szerk. KÁLMÁN Béla. Tankönyvkiadó, Bp., 1953. 
120-133., illetve Ellenzéki folyóirat a századvégről. Hozzászólás IJlrincze Lajos A nyelvművelés elvi kérdései 
című előadásához. Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és I roda lomtudomány i Osztályának Köz-
leményei 1952. II. kötet, 1-4. , 402-420 . ; Hozzászólás a „Nyelvmüvelésünk főbb kérdései" vitáján. Magyar 
Nyelvőr 1954. 3 - 4 . szám 154-156. Nyelvészeti írásait N é m e t h Géza néven publ ikál ta . 

3 Vö. Három ellenzéki folyóirat a századvégről. Havi Szemle, Magyar Szemle, Új Nemzedék, és A Koszorú. Az 
irodalmi ellenzék egyik folyóiratáról. Mindke t tő az I roda lomtör téne t 1954-es évfo lyamában. 

4 Egyik első i rodalomtör ténet i tárgyú írása: A próza zeneiségének kérdéséhez. Asbóth János regénye, az Almok 
álmodója. Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és I roda lomtudomány i Osztá lyának Közleményei 
1958. XIII. kötet, 1 ^ . , 355-392 . 

5 AranyJános összes művei. Szerk. KERESZIURY Dezső. 11-12. kötet . Prózai művek, 2-3. Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1963., illetve 1968. Saj tó alá r endez te NÉMETH G. Béla. (A 3. kötet j e l en t m e g előbb.) 
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negyed irodalomkritikájáról szóló fejezeteket.6 Arany János értekező életművé-
nek alapos tanulmányozása pedig jótékonyan hatott saját irodalomkritikai gon-
dolkozásának kiépítésére. 

Az 1960-as évek elején-derekán aratta első komoly szakmai sikereit. A magyar 
klasszikusok két kötetéhez, az Arany László- és a Péteríy Jenő-válogatáshoz írt ter-
jedelmes bevezető tanulmányt, amelyek egyszerre adtak pályaképet és pszicho-
portrét, s kitűntek finom lélektani megfigyeléseikkel, imponáló bölcseleti tájékozott-
ságukkal.7 Az Arany Jánosról írt 1967-es esszéjének8 talán az volt legfőbb újdonsága, 
hogy egy sajátos társadalomlélektani jelenséget emelt középpontba: szerep és sze-
mélyiség tragikus konfliktusát. A nemzeti költő mandátumát teljesítő s ugyanakkor 
annak béklyóitól szenvedő Arany ironikus-rezignált attitűdjét, illetve sorsát mu-
tatta fel nagy megértő-beleélő erővel. Érdemes lenne számos részletét idézni, itt 
álljon legalább egy - az, ahol a hosszú ideig elhallgató költő kései megszólalását, 
az Oszikéket alkotó emberi szükségletét értelmezi: „Halála előtt néhány esztendővel, 
midőn hivatalát lerakta, újra megszólalt. Nem azért, mert volt már ideje, hanem 
azért, mert nem volt már hivatala. »Szabad« volt immár, nem volt megbízatása. 
A klasszikusok erkölcsi tanítványa, a puritán parasztból lett »polgár«, a mandátu-
mos ember, a nagy lélekismerő tudta, hogy a halál és »szabadság« kettős szorítá-
sában csak a »munka« védheti meg."9 

Csak később, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján eszméltem rá az Arany-esszé 
igazi jelentőségére, amikor Németh G. Béla vezetésével posztgraduális szeminá-
rium létesült az Irodalomtudományi Intézetben, s ennek tagjaként én is Arany 
János nagykőrösi líráját kezdtem tüzetesen tanulmányozni.10 A hatvanas évek de-
rekán, egyetemi hallgatóként egyáltalán nem érdekeltek az effajta költői válság-
helyzetek. Németh tanár úr monoton hangon előadott, némiképp ódivatúnak tűnő 
előadásai sem nyerték el tetszésemet. Merőben más volt a helyzet az általa veze-
tett speciális verselemző szemináriumokat illetően, amelyek egyedülállóak voltak 
az ELTE magyar szakán. Már a témaválasztása is rendhagyó volt. József Attila ké-
sei korszakát vizsgálta, amelyet akkor még (vagy már) nem tartottak akkora becs-
ben. A hatvanas évek elején az számított nagy felfedezésnek, hogy a Téli éjszaka 
vagy az Eszmélet milyen nagy mű. Németh tanár úr viszont leszólta a Téli éjszakát, tisz-
telettel beszélt az Eszméletről, és hosszan méltatta a Tudod, hogy nincs bocsánat vagy 

6 VÖ. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Szerk. SŐTÉR István. Akadémiai Kiadó, Bp., 1965. 
3 6 9 - 3 7 7 . , ' 4 0 6 - 4 6 9 . , 4 8 3 - 4 9 2 . , 5 6 5 - 5 8 9 . , 9 4 0 - 1 0 1 8 . 

7 Arany László válogatott művei. Magyar Klasszikusok. Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1960. 7-109. , illetve 
Péterfy Jenő válogatott művei. Magyar Klasszikusok. Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1962. 7 -135 . Mindkét 
kötetet NÉMETH G. Béla válogatta és rendezte sajtó alá. 

8 Először a Kritika 1967/l-es számában je lent meg . 
9 Kötetkiadása: Mű és személyiség. Irodalmi tanulmányok. Magvető Kiadó, Bp., 1970. 36. 

10 Közös munkánk e redményekén t jelent meg Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első 
szakaszából című tanulmánykötet (Szerk. NÉMÉI H G. Béla. Akadémiai Kiadó, Bp., 1972.), amely nem-
csak strukturalista-fenomenológiai megközelítésmódjával keltett feltűnést, hanem azzal az akkor 
nem kevésbé szokatlannak számító fellépésével is, hogy mintegy kinyilvánította: ú j irodalomértel-
mező iskola született (születhetett) egy egyetemi tanár vezetésével. 
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a Talán eltűnök hirtelen... kezdetű verseket, végigkóstolva minden egyes ízületüket. 
Hasonlóképp járt el Pilinszky esetében is. Már magával Pilinszkyvel foglalkozni sem 
volt akkoriban annyira magától értetődő. De ha már, akkor a Harbach 1944 vagy 
a Trancia fogoly számított elismertnek. Németh tanár úrnak volt bátorsága olyan 
ismeretlen szövegeket vizsgálni nagyítóval, mint az Egy arckép alá vagy a Télmúlt. 
Az utóbbit egyáltalán nem hitte tökéletes műnek, kivéve a felütését, amit már ön-
magában is elegendőnek tartott ahhoz, hogy figyelemre méltassa a vers egészét.11 

Németh tanár úr a szemináriumon próbálta ki először számos később publikált 
verselemzését, amelyek közül az első az Irodalomtörténeti Közlemények 1966-os év-
folyamában jelent meg, azzal a címmel, hogy Az önmegszólító verstípusról. Különös 
tekintettel JózsefAttilára ,12 A publikált változatok alapján következtetni lehet rá, mi-
lyen módszerrel élt elemzéseiben. Mindenekelőtt az akkori túlideologizált világ-
ban igyekezett megszabadulni minden ideológiai sallangtól. Ami azt is jelentette, 
hogy minden üres általánosságtól. A szövegértelmezés mindig konkrét megfigye-
lésekből indított, nyelvi és retorikai sajátosságokat vetett fel, mutatott ki. Már ma-
ga az „önmegszólítás" is különös nyelvi-retorikai alakzat, amelynek előfordulása 
típusképző jegy lehet. Németh G. Béla mindenekelőtt a mű poétikáját kívánta föl-
deríteni, a poétika volt legfőbb kulcsszava. E terminus az ő felfogásában nem annyi-
ra a műfaj elméletét, mint inkább az elmélet műfaját jelentette: annak a célsze-
rűségnek kimutatását, amely megszervezi és összetartja a mű nyelvi-retorikai és 
kompozíciós-szerkezeti alkotóelemeit. Németh tanár úr nem volt strukturalista. 
Úgy emlékszem, az orosz formalisták eredményeit csak a nyugat-európai recep-
ciójuk nyomán, némi késedelemmel és ellenérzéssel fogadta. De nem is volt rájuk 
szüksége ahhoz, hogy az irodalmiság mibenlétét hangsúlyozza. Hajdani nyelvészként 
eleve megkülönböztetett figyelmet fordított a nyelvi alakzatokra és struktúrákra. 
Jól ismerte a kortárs német és angolszász líratörténeti munkákat, például Hugo 
Friedrichre és Susan Langerre ő hívta fel a figyelmemet. De Arany János értekező 
munkáiból kiindulva, az „idomteljesség" fogalma és kompozíció-felfogása alap-
ján is kialakíthatta a maga strukturalizmussal rokon felfogását. (Mint ahogy egyik 
tanítványa, Dávidházi Péter később Aranyt megtette a „magyar strukturalizmus 
atyjának".13) 

Nyilván érdemes lenne egybevetni Németh G. Bélának a hatvanas-hetvenes évek 
fordulóján született munkáit Hankiss Elemérnek ugyanebben az időben írt tanul-
mányaival, amelyeket hívei és ellenfelei egyaránt strukturalistának minősítettek.14 

11 Csak jóval később nézett szembe a Pilinszky-életmű csúcsteljesítményével: Az Apokalipszis közelében. 
Egy ősi műfaj mai rokona. Pilinszky: Apokrif Kortárs 1982. 9. szám. 1455-1465. Köte tben: nő: Század-
utóról - századelőről. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. F.lvek és utak. Magvető Kiadó, Bp., 
1985. 432-452 . 

12 I rodalomtörténet i Közlemények 1966. 5 - 6 . szánt. 546—571. Kötetben: Mű és személyiség. 621-670. 
13 Vö. DAVIDHÁZI Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Argumentum Kiadó, Bp., 1992. 

2 9 5 - 3 1 7 . 
14 Mindenekelőtt A népdaltól az abszurd drámáig és az Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia 

köréből című kötetekben (F.lvek és utak. Magvető Kiadó, Bp., 1969., illetve 1977.) összegyűjtött írá-
sokra gondolok. 
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Hankiss is a szövegek poétikai üzenetére kérdezett rá, a művek komplexitásából 
indult ki, de előtérbe állította a kvantitatív aspektust, és nevezetes „négyszintes" 
modelljében az egyes szintek nagyfokú elválasztottságát feltételezte.15 Talán ezzel 
függ össze, bogy ritkán vállalkozott egyetlen mű vizsgálatára, szívesebben mutatott 
be egy-egy elemzési szempontot, amely művek valamely csoportjára alkalmazható 
eredményesen. Németh tanár úrtól teljességgel idegen volt a kvantitatív szemlé-
let. A tipizálást csupán eszköznek tekintette az adott mű megfelelő pozícionálása 
érdekében. A poétika fogalmának hangsúlyozása nem a vizsgálódás lehatárolására 
szolgált, hanem a különböző lehetséges aspektusok összehangolására. Elemzése 
soha nem ragadt le a nyelvi-retorikai szinten. Hiszen akadtak mások is, akik fel-
figyeltek József Attila nyelvi sajátosságaira. Például Török Gábor 1968-as könyve 
hasonlóképpen vette számba a tagadás szókincsének feltűnő gyakoriságát vagy a 
kötőszavak nélküli mondatfűzést.16 De nem lépett tovább, nem rendelt hozzájuk 
valamilyen konkrét jelentéssel szolgáló magyarázatot.17 Ezzel szemben Németh 
G. Béla verselemzéseiben az „önmegszólítás" vagy az „időszembesítés" terminusá-
hoz szorosan hozzátartozik a „számadás", illetve a „létösszegzés" gesztusa is. 

Később többször is megkíséreltem szembenézni a József Attila-elemzések mód-
szertani újdonságával. Először a Kortárs 197l-es évfolyamában megjelent, a Mű 
és személyiség című kötetet bemutató terjedelmes recenziómban.18 Már az Arany 
János-tanulmányban is azt emeltem ki legfőbb érdemeként (a magyar értekező 
irodalomban domináló historizáló és esztétizáló megközelítésekkel szembeállítva), 
liogy „szakít az uralkodó gyakorlattal, amely a műalkotás szövegének stilisztikai 
és retorikai leírását közvetlenül egybeilleszti a lélektani és szociális értelmezéssel. Itt 
megjelenik a közvetítő ideológiai és poétikai mező, amelynek feltárása nélkül nem 
feleltethető meg egyetlen esztétikai (érték-) kategória sem egyértelműen a valósá-
gos művészi jelenségnek". Úgy véltem, ezen az úton lépett tovább József Attila-
elemzéseiben: „nemcsak kifejtik és egymásnak megfeleltetik az esztétikai-poétikai 
és a filozófiai-ideológiai dimenziót, de a kettő középpontba állításával meggyőző 

13 Legjobb összefoglalása: HANKISS Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Elvek és utak. Magvető 
Kiadó, Bp., 1885. 251-276. Bírálatára vállalkoztam az Irodailomértelmezés és értékorientáció c ímű ta-
nulmányomban, lásd in A strukturalizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. 
Szerk. SZILI József. Akadémiai Kiadó, Bp., 1992. 269. 

16 TÖRÖK Gábor: A líra: logika (József Attila költői nyelve). Elvek és utak. Magvető Kiadó, Bp., 1968. 34-51. , 
58-66. 

17 A nyelvi-stiláris sajátosságokat Török Gábor úgy értelmezte, hogy közvetlenül rendelt hozzájuk álta-
lános (elvont) ideológiai-világnézeti tartalmakat. 

18 A műelemzés új útjain (Németh C. Béla tanulmánykötetéről). Kortárs 1971. 8. szám. 1301-1306. Németh 
G. Béla neve akkor még n e m volt ismert az egyetemi szférán túl. Ezért az б jelentőségét má r írá-
som terjedelmével is hangsúlyozó recenzió csak nehezen, több hónapos késéssel jelent meg (jóllehet 
másik tanárom, egyúttal bará tom, Török Endre, aki a Kortárs rovatvezetője volt, minden tőle telhe-
tőt megtett A publikálás érdekében) . Állítólag A pozitív végkifejlet azon múlt : A főszerkesztő SIMON 
István rádöbbent , hogy Németh G. Béla a földije. Utóbb Németh G. Béla egy meleg hangú, elis-
merő emlékezéssel igyekezett meghálálni Simon hajdani jóindulatát (vö. Egy gazttag táj gazdag költő 
fia. Személyesen is, tárgyiasan is Simon Istvánról. Kortárs 1982. 4. szám. 634-640.) . 



4 8 4 Veres András 

kapcsolatot tudnak találni a műalkotás legelemibb texturális és a legbonyolultabb 
eszmei rétege között."19 

2005-ben két tanulmányomban is visszatekintettem mesterem József Attila-
elemzéseinek irodalomtörténeti jelentőségére20 - itt és most csak ezek konklúzió-
já t ismételhetem meg. Németh G. Béla megközelítésében József Attila utolsó ver-
sei a személyiség ellehetetlenülésének, szereplehetőségei kimerülésének végső 
stációját rögzítik. A megnyilatkozó én még egyszer, utoljára rákérdez léte értel-
mére. Válságos helyzetét vizsgálva, mintegy kívülről és felülről szemléli önmagát, 
felismeri korábbi viselkedésének tarthatatlanságát, és új magatartás kialakítására 
szólítja fel magát. Németh G. Béla kérdésfelvetése nem életrajzi érdekeltségű, 
nem is pszichologizáló - hanem éppen ellenkezőleg, erkölcsi és bölcseleti irányú, 
a sztoikus és egzisztencialista hagyományokkal rokon, s ezért kizárja az érzelmesség 
és az önsajnálat jelenlétét. A „vallomás" szót következetesen kerülte. Úgy találta, 
az utolsó versek önvizsgálata mindig megtörik annak a paradoxon helyzetnek be-
látásán, hogy az énnek bűntelenül is bűnösnek kell lennie, ha már ilyen elviselhetetlen 
és megvált(oztat)hatatlan sors méretett rá. Az utolsó versek szerkezetükben távol 
állnak az Eszmélet vagy akár az Oda polifon struktúrájától, egyetlen szólamuk van, 
amely csak a tragikus irónia vagy a tragikus elégia hangnemét viseli el. A versek 
én-je szembenéz kikerülhetetlen pusztulásával, s az elkerülhetetlen közeli halál 
perspektívájából elhibázottnak ítéli életét. 

Kézenfekvő volt a német egzisztencialista bölcselőnek, Martin Heideggernek 
a „halálhoz mért lét" koncepciója keretei közt értelmezni József Attila kétségbeesett 
válaszkeresését arra, hogy hol hibázhatta el - nem egyszerűen az életét, hanem -
a kiteljesedett, autentikus létezésre való rátalálását. (Igaz, csupán ma tűnik annyira 
„kézenfekvőnek" nevezni Heidegger kategóriáinak alkalmazását, akkoriban ko-
rántsem volt az. 1968-ban úgy fejeztem be tanulmányaimat az egyetem filozófiai 
szakán, bog)- Heidegger-szöveggel csak az utolsó évben találkoztam egy speciális 
szemináriumon.) 

Az utolsó versek megítélésének tétje persze messze túlmutatott az efféle engedet-
lenségi gesztusokon. Németh G. Béla megközelítése ugyanis egyszerre érvényte-
lenítette a József Attila-kultusz marxista és nem marxista változatát. A heideggeri 
terminológia ugyanis nemcsak az osztályharcos költőt favorizáló felfogásnak üzent 
hadat. A nem marxista kultuszképződésnek az volt az alapja, hogy a korábban 
megbotránkoztatóan harcias, a mindenkori aktuális nézetét radikálisan vállaló 
költőt elhatalmasodó betegsége fegyvertelenné tette, és erkölcsileg fölmentette 
őt, méghozzá visszamenő hatállyal. De Németh G. Béla szemében a kései korszak 

19 E megállapításokat megismételtem a Németh G. Béla első három kötetét átfogóan ismertető 1972-es 
írásomban. Kötetben: Mű, érték, műérték. Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére. Elvek és utak. 
Magvető Kiadó, Bp., 1979. 459-460 . 

20 Számvetés és ítélkezés (József Attila utolsó verseinek megítéléstörténete). Élet és I rodalom 2005. 14. szám. 
[április 8.] 15. és 20., illetve Száz éve született József Attila. A kései korszak verstípusairól. Magyar Tudo-
mány 2005. 11. szám. 1415-1430. 
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költészete éppen nem a „tékozló fiút" dokumentálja, hanem a „tékozlással" ma-
gát (alaptalanul) vádoló személyiséget, a halál felől nézve egyszerre könnyűnek 
és mégis súlyosnak talált életút szenvedő alanyát. Egyúttal új perspektívába he-
lyezte a József Attila-életművet is, az „önmegszólító verstípus" révén a magyar 
líratörténet egyik fő áramához kapcsolta. Valójában új kánont állított fel, amikor 
szembefordult a nemzeti és társadalmi megváltást propagáló irodalomértelmezés 
valamennyi változatával,21 s „nagy létösszegző, elégikus alkotások láncolataként 
rajzolta elénk a magyar líra történetét".22 Az a bölcseleti meggyőződés vezette, 
hog)' minden jelentős alkotás a létezés megkerülhetetlen tragikumával való szembe-
nézésen alapul - ezért válik valamennyi „az elégikus belátás, a metafizikai szituált-
ság elviselésének költészetévé".23 E tragikusan hangolt irodalomértelmezés radikáli-
san kizárta az üdvtörténeti magyarázatokat, ugyanakkor fenntartotta a művészet 
jelentőségtudatát. 

Természetesen távolról sem fogtam fel mindezt ilyen tisztán akkor, Németh tanár 
úr szemináriumán, 1965-ben és 1966-ban. De koncepciója újszerűségét és erejét 
valamennyien éreztük. Később, az Irodalomtudományi Intézetben megalakult 
Arany-szemináriumon már nyilvánvalóvá vált: az általa javasolt műelemzés-
metodika lényege éppen az, hogy a szövegek értelmezése egyszerre egyedi és ön-
magán túlmutató. A Kertben vagy a Visszatekintés című versek különbözősége nem 
fedhette el a nagykőrösi líra egészére utaló jegyek közösségét. S a vizsgálódás tétje 
természetesen nem állt meg ezen a szinten, az életmű e, korábban kevésbé becsült 
és értelmezett korszakának, szó szerint is korszakos teljesítményének újraértékelé-
sénél, hanem fontos következtetéseket sugallt az életmű egészére és a századközép 
magyar lírájának egészére is. 

Egy 1974-es előadásában (Interpretáció és elemzés) Németh G. Béla igen határo-
zottan mutatott rá az elemzés eszköz-voltára, és elutasította önálló műfajként való 
felfogását: „Az elnevezés nemcsak pontatlan, de - abban a jelentésben, ahogyan 
ma használják - értelmetlen is. Származása a pars pro toto ismert, ez esetben 
azonban megengedhetetlen eljárásának jegyében jött létre. [...] Az elemzés min-
den tudományos tevékenység elengecihetetlen része. Minden következtetést és állí-
tást a vizsgált anyag elemzésével, a vizsgált anyagból kihozott érvek zárt rendszeré-
vel kell megalapoznunk és igazolnunk. Mégpedig tisztázott célkitűzésű, tisztázott 
értékvonatkoztatási központú, tisztázott fogalomkincsű és módszerű, szigorú rend-

21 Nem véletlenül választotta legfőbb vi tapar tnerének N é m e t h Lászlót és Lukács Györgyöt - m i n d -
kettő hatását a magyar kultúrára fölöt tébb kártékonynak tartotta. Németh tanár ú r kezdetben en-
gem is fenntartással fogadott, minthogy egyetemista éve imben erősen kö tőd tem a lukácsi esztéti-
kához. Ugyanakkor - meglepő m ó d o n - én (vagy legalább részben én) közvetítettem felé azt a 
Kosztolányit, aki (mint szkeptikus és u r b á n u s lélek) hevesen kikelt mind a nacionalista, mind az in-
ternacionalista világmegváltás ellen. 

2 2 Ma is találónak érzem KULCSÁR SZABÓ Ernő jellemzését, vö. Történetiség - Megértés - Irodalom. Univer-
sitas Kiadó, Bp., 1995. 95. 

2 3 Uo. Kiemelések a szerzőtől. 
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szerbe fogott elemzéssel. E nélkül minden megállapítás valamely anyagról csupán 
alkalmi észlelet-rögzítés, intuitív fölismerés vagy szubjektív önmegnyilvánítás."24 

О valóban így gondolta, s nemcsak verselemzéseiben törekedett erre, hanem 
akkor is, amikor például a 19. század végi magyar tragikum-vita szereplőinek na-
gyon különböző felfogását mutatta be.25 A tragikai vétség mibenlétére és súlyára 
vonatkozó elképzeléseket vizsgálta Beöthy Zsoltnál, Rákosi Jenőnél és Péterfy Jenő-
nél, s igyekezett őket elhelyezni a korabeli magyar politikai és világnézeti kontex-
tusban. Rendszeres és pontos fogalmi hálóval közelítette meg felfogásuk egyedi 
és közös jellemzőit, egyszerre tudta érzékeltetni igen eltérő arculatukat és ugyan-
akkor a beszédhelyzetükben fennálló közösséget. A nagyságot és dicsőséget ker-
gető korszak ugyanis hárítani-elhallgatni igyekezett a tragikumot. 

Beöthy úgy próbálta meg szalonképessé tenni, hogy a fennálló, a „kiegyenlí-
tődésre" törekedő világrendnek mintegy igazolásaként mutatta fel a mindenkori 
lázadás elbukását. Moralizáló álláspontját Rákosi is, Péterfy is elutasította. Rákosi 
szemében a világrend szükségképpen tökéletlen és elégtelen, ám fönntartása fö-
löttébb szükséges. Ugyanis „a halál az emberiség köztragikuma", a társadalom 
pedig „az egyén védelmére, a halál elleni küzdelmében alakult" képződmény. így 
jut arra a konklúzióra, hogy a „közepes" embernek (aki a világrend alkotója és tá-
masza) csodált és ugyanakkor elrettentő mintaként van szüksége a tragikus hősre, 
a „nagy" emberre, aki nem fogadja el a kompromisszumokat, inkább elébe megy 
a halálnak.26 Péterfy viszont az antik hagyomány modernizálására vállalkozott, 
s a világrend fölöttébb nyugtalanító alapadottságaként számolt a sors kiszámítha-
tatlanságával és az igazságtalanság elviselésének kényszerével. A tragikus bukásnak 
csupán azért feltétele a nagyság, hogy felfokozott módon, példázatszerűen álljon 
előttünk az ember kiszolgáltatottsága. 

Németh G. Béla nagy erudícióval jelenítette meg mindhárom álláspontot (ta-
lán csak Beöthyével szemben volt némiképp elfogult).2 ' De amikor pozícionálni 
próbálta őket a korabeli társadalmi-politikai térben, éppen azért, mert „tisztázott 
fogalomkincsű és módszerű" elemzésre törekedett, ki volt szolgáltatva a rendel-
kezésére álló kategóriáknak, amelyek túlzottan leegyszerűsítve jelölték a lehetséges 

24 Lásd (köte tben ) Küllő és kerék. Tanulmányok. Elvek és utak. Magt ető Kiadó, Bp., 1981. 316 -317 . Ere-
detileg dz irodalomtudomány elméleti kérdései című tudományos ülésszakon hangzott el 1974 novem-
berében. 

25 Tragikum és történetfelfogás. A századvégi tragikum-vita. Irodalomtörténeti füzetek 71. Akadémiai Kiadó, 
Bp.. 1971. 

2 6 Rákosi J e n ő tragikum-felfogása egyes elemeiben Nietzsche vele egykorú elképzelésére emlékeztet . 
Mindketten az átlagember, a „gyöngék" hi tbizományának fogják fel az igazságosságot. Amit Rákosi 
a halál el lenében kialakított világrendről mond, pá rhuzamba állítható Nietzsche kereszténység-kriti-
kájával. De nézőpontjuk a szembeállítás ellentétes pólusaihoz kapcsolódik: Rákosi részvéte elsősorban 
mégiscsak a kisembernek szól, Nietzsche együttérzése viszont csaknem kizárólag a „nagy" embernek . 

27 Élénken emlékszem arra a v i tára az I rodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalmi Osztályán, 
ahol megbeszél tük Németh G. Béla későbbi könyvének kéziratát. A hozzászólók mindegyikének 
megvolt a m a g a kedvence: SZAUDF.R József a Beüthy-fejezetet dicsérte leginkább, MARTINKÓ András 
a Péterfyről, én pedig a Rákosiról szólót. (Talán azért is, mert az ifjú Lukács György drámakönyvében 
egyedül az ifjú Rákosi Jenőt tar to t ta érdemesnek a magya r szerzők közül, hogy hivatkozzon rá.) 
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hatalmi viszonyokat. így minősült aztán Beöthy elképzelése a már hatalmon lévő, 
Rákosié a hatalmat megragadni kívánó, Péterfyé pedig a hatalmon kívül maradó 
reprezentatív nézetévé. Ebben az esetben Németh G. Béla nem számolt eléggé 
azzal, hogy milyen hátrányokkal járhat a műben megjelenő általános érvényű at-
titűdök lehorgonyzása a történeti kontextusban. Abban természetesen igaza volt, 
hogy az irodalom immanenciája viszonylagos, az esztétika mint normatív érték-
tudomány pedig maga is determinált valamely társadalmi szubjektum léte és tuda-
ta által. De az irodalom effajta társadalmi megfeleltetése több gondot okozhat, mint 
az elmaradása. A mából visszatekintve úgy tűnik, hogy talán ez volt az a romlékony 
elem Németh G. Béla elemzéseiben, aminek a hetvenes években széles körű el-
ismerését köszönhette, később viszont éppen ellentétesen hatott. 

Természetesen ma már József Attila-értelmezésében is látok kritizálható pon-
tokat. A heideggeri kategóriákkal történő leírás metaforikus inkább, mint fogalmi.28 

Ugyanakkor a heideggeri nézőpont érvényesül abban, hogy Németh G. Béla 
nem az életrajziság minden formáját utasítja el, hanem annak a mindennapiságban-
önfeledtségben megrekedő változatát, a „das Man" (akárki) világát. A szenten-
ciózus előadásmód mögé húzódó, önmagát is eltávolító, számvető gesztust olyannyi-
ra sztoikusnak ítéli, hogy úgy véli: kizár minden érzelmességet és mentes az 
életrajzi utalásoktól. Én viszont nem gondolom, hogy az utolsó versekből hiá-
nyozna akár az egyik, akár a másik. Igaz, a teljes életcsőd sorsmodellként való fel-
mutatása eleve általánosít, azaz elvonatkoztat, ugyanakkor a személyes érintettség 
annyira erős e versekben, hog)' az olvasó óhatatlanul fölépíti magában a megnyilat-
kozó személyiséget. Némely esetben közvetlenül tetten érhető az önsajnálat jelenlé-
te is. A kétségtelenül domináló irónia és önirónia nemritkán vált át fájdalmas-
panaszos hangnembe: „Bánat szedi szét eszemet, / ha megtudom, mire jutottam."; 
„és most könnyezve hallgatom, / a száraz ágak hogy zörögnek" (Talán eltűnök 
hirtelen...). 

Talán a pszichologizálás elleni hév az oka, hog)' Németh G. Béla nem számolt 
eléggé a freudi mélylélektan meghatározó hatásával József Attila kései költészeté-
ben. Holott nyilvánvaló, hogy az érett, felnőtt én ellen forduló múltbeli élmények 
szorongató beszédhelyzete mögött a költő pszichoanalitikus terápiás tapasztala-
tai húzódnak. A számvetés itt leírt módja legalább annyi joggal származtatható, 
illetve rokonítható a mélylélektannal, mint az egzisztencialista bölcselettel. Abban 
persze Németh G. Bélának igaza volt, hogy József Attila soha nem adta fel ifjú-
kori pszichologizmus-ellenességét. A dilemma megoldásához nyilván az a kulcs, hogy 
József Attila közeledése a freudizmushoz nem jelenti korábbi álláspontja feladását, 
mert a - szigorúan tudományos módszertani alapon álló - pszichoanalitikus el-
mélet maga is elutasította a mindent önkényesen lelki okokra visszavezető pszi-
chologizmust. 

28 Elvileg persze választható bármifa j ta ér te lmező keret, de a választás heurisztikai é r tékét az adja, 
hogy ennek alapján a mű milyen mértékben válik megvilágíthatóvá. 
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Ezek a kritikai megjegyzések természetesen nem kisebbítik Németh tanár úr 
fellépésének történeti értékét, fordulatos jelentőségét a magyar irodalomtudo-
mányban s tágabban, értekező prózánk történetében is. A nehezen induló pálya 
a hetvenes években jutott el zenitjére. Jól emlékszem, hogy akkoriban valóságos 
divatláz lett minden második versben fölfedezni az önmegszólító vagy a létösszeg-
ző szerkezetet. Valamennyien adósai vagyunk, nemcsak a szűkebb tanítványi kö-
re, hanem a hetvenes-nyolcvanas években induló nemzedékek is. Sőt azok a ma 
végző bölcsészhallgatók is, akik úgy alkalmazzák az ő közkinccsé vált elgondolá-
sait, hogy közben nem is tudják, kinek köszönhetik. 



Műhely 

Finta Gábor 

BABITS NYELV-, IRODALOM- ÉS KULTÚRAFELFOGÁSÁRÓL 

Szegedy-Maszák Mihály Babits nemzetfelfogásáról írt dolgozata Babits pályájának 
hosszmetszetét vizsgálva számos olyan szöveghelyre hívja fel a figyelmet, melyek 
alapján Babits nemzetfelfogásának nem egységes voltára vonatkozó következteté-
sét nehéz volna vitatni.1 Az azonban, hogy Babits a magyar irodalomnak értékei 
alapján elvárható (és nem tényleges) világirodalmi helyét vizsgáló Magyar irodalom 
című esszéjének a nemzet és kultúra kérdésétől nem függetleníthető állításait 
negyedszázaddal később megismétli A magyar jellemről írt dolgozatában,2 azt jelzi, 
hogy felfogásának bizonyos (valószínűleg nem mellékes) összetevői végigkísérik 
gondolkodói pályáját. 

Ha egymás mellé helyezzük a két állítást, mely szerint „[mjindenhez az irodalom-
ban, mely nem külsőleges és technika, köze van a nyelv géniuszának - és lefor-
díthatatlan", illetve, hogy „[az] irodalom mindig kultúrának a kifejezése a szó leg-
tágabb értelmében: érzelmi és gondolati kultúrának, és a világirodalom kifejezője 
annak, ami több nemzet kultúrájában közös, valamely nagy internacionális 
kultúrfolyamatnak",3 valóban juthatunk olyan következtetésre, hogy Babits eltá-
volodik a „[gjondolkodni és beszélni voltaképpen egy. [...] Miért beszélnek az 
emberek ily sokféle módon? Mert sokféle módon gondolkodnak." gondolatától, 
és alárendeli az irodalmat a kultúrának. Azonban a „gondolkodni és beszélni vol-
taképpen egy", illetve a „nyelv géniuszá"-ról tett kijelentések felől olvasva „az iro-
dalom érzelmi és gondolati kifejezése a kultúrának" állítást olyan következtetésre 
is juthatunk, hogy a „kifejezése" itt nem eszközszerű használatra vonatkozik. Az 
állítás ugyanis a kultúra megszólalásait nem korlátozza az irodalomra, azt viszont 

1 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Babits nemzetfelfogása. K o m m e n t á r 2008/6. 60-68 . 
Miközben persze jelzi , hogy a tö r téne t i há t tér megvál tozot t . (Vö. BABUS Mihály: A magyar jellemről. 
In В. M.: Esszék, tanulmányok. Összegyűjtöt te , a szöveget gondozta , az utószót és a jegyzeteket írta 
BELLA György. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1978. И. 652.) (A továbbiakban: A magyar jellemről, a gyűj-
temény a továbbiakban: Esszék, tanulmányok.) Épp ezért Schein Gábor j o g o s a n hívja fel a figyelmet 
а Magyar irodalom és Az európai irodalom történetének zárlata közti különbségre. (SCHEIN Gábor: Regényes 
idő. Babits Mihály: Az európai irodalom története. In S. G.: Traditio -folytatás és árulás. Ka l l i g r am, 
Pozsony, 2008. 93.) 

3 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Babits nemzetfelfogása. 62-63 . 
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jelentheti, hogy amennyiben irodalmi, annyiban nyelvi ez a megnyilatkozás. Nem 
véletlen, hogy Babits már 1913-as tanulmányában is az eredeti nyelven olvasott 
szövegeket tartja számba vehetőnek,4 mint ahogy az sem, hogy a „külföldi magyar 
sikerek"-et „technikasikerek"-nek tartja,5 vagyis olyanoknak, melyekhez „a nyelv 
géniuszának" nincs köze. így teliát valóban nem elképzelhetetlen, hogy a „kife-
jezője" szót a Babits-idézetben nem értjük pontosan. A szó jelentheti azt is, hogy 
a nyelv arra van, hogy valamely tartalom, gondolat helyet kapjon benne, de azt 
is, hogy annak kifejezése egészében csak a nyelvben lehetséges, így fordíthatat-
lan. Kérdés tehát, hogyan látja Babits a kultúra, a nyelv és az irodalom viszonyát. 

Az 1939-es Keresztül-kasul az életemen tanúsága szerint Fogarason tapasztalta elő-
ször, hogy saját felfogásával szemben, mely „a magyarságban kultúrát lát''-ott, „más 
nézőpontok is vannak".6 Az igazi haza című esszéjében 1919-ben a hazát, a nem-
zetet nem a területtel, hanem a közös emlékekkel, a szellemi levegővel, a művelt-
séggel, vagyis a kultúrával azonosítja,7 ami egyben azt is jelzi, hogy Babits gondol-
kodásában nemzet és kultúra nem teljesen szétválasztható fogalmak, ami azért is 
lehet meglepő, mert Babitsot szokás az európaisággal azonosítani, aki a kultúrát 
és az irodalmat is csak annyiban ismeri el értékesnek, amennyiben európai is. Az 
a következtetés azonban, mely szerint Babits ,,[a]ttól az időtől számította a nemzet 
történelmét, amikor a Kárpát-medencében letelepült közösség maga mögött hagy-
ta a pogányságot és a rovásírást",8 árnyalható volna, hiszen Babits a fennmaradás-
hoz szükséges belátást éppen a magyarság akkori kultúrájának és józan belátásá-
nak tudja be, s korábban kiemeli, hogy „[a] magyar kultúra ezer év óta nyugati; 
de a nyelv - és a lélek - ma is keleti".9 Érvelése szerint a magyarság „az új vallás-
ban elejétől fogva inkább új kultúrát látott [...] Valamelyes kultúrája neki is volt; 
legalább istenei", ezek az istenek aztán „elbújtak a nyelv zugaiba, a lélek tudatta-
lan rejtekeibe, s a hódító új vallás ráncai alá".10 

Majd ezt a folyamatot az irodalomtörténetre is alkalmazza,11 vagyis, úgy tűnik, 
Babits a nyelvet a kultúrának nem rendeli alá, sőt, úgy gondolja, „[kjezdetibb fokon 
a kultúra maga a nyelv".1- A népek rendszerint több fajta egyesüléséből keletkez-

4 BABITS Mihály: Magyar irodalom. In B.M.: Esszék, tanulmányok. I. 363. (A továbbiakban: Magyar iro-
dalom.) 

5 Magyar irodalom. 362. 
6 BABITS Mihály: Keresztül-kasul az életemen. Pesti Szalon Könyvkiadó, Bp., 1993. 37. Publicisztikájában 

azonban mindez t csak a háború után kényszerült végiggondolni , jó l lehet jelzései korábban is van-
nak, például a ntég háború előtt írott Magyar irodalomban. 

7 BABITS Mihály: Az igazi haza. In В. M.: Esszék, tanulmányok. I. 551. Egyike volt ez később azon pon-
toknak, melyek Hatvany számára vörös posztót j e len te t tek . 

8 VÖ. SZEGEDY-MASZÄK Mihály: Babits nemzetfelfogása. 66. 
9 BABITS Mihály: Tanulmány a magyar irodalomról. In В. M.: Esszék, tanulmányok. II. 186. (A továbbiak-

ban: Tanulmány a magyar irodalomról.) 
10 Tanulmány a magyar irodalomról. 186. 
11 ,,[A]z irodalomhistória minden ú j korszaka új veresége a régi isteneknek, akik mégsem hagyják ma-

gukat végképp megverni; sőt makacs bosszúval asszimilálnak minden idegent , formálnak át min-
denjövevényt , szűrnek meg m i n d e n új hatást . . ." Tanulmány a magyar irodalomról. 186. 

12 Л magyar jellemről. 639. 
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nek, s a nyelvi problémát is különbözőképpen oldják meg. „A magyarnál győzött 
a gy őztes törzs nyelve",13 mely idegensége okán nem tudott más nyelvekkel keve-
redni. Ennek köszönhető szerinte az, hogy, jóllehet a „szóból idővel klisé lesz, 
[...] már csak jelent, de nem ábrázol",14 a magyar nyelv szavai még közelebb állnak 
a képszerűséghez, mint a nyugati nyelvek. Az ebből az állapotból alakuló nemze-
ti irodalom kapcsán a nemzetit - nyelvet és kultúrát szétválasztva - „nyelvi és kul-
turális közösségeként1 5 határozza meg, és úgy látja, ,,[m]inden művészet annál 
értékesebb, mennél jobban differencializálódott minden irányban, a nemzeti irá-
nyában is. S az irodalom, a nyelv művészete annál értékesebb, mennél nemzetibb 
a nyelve".16 Kezdetben tehát a kultúra maga a nyelv, amely eredendően nem je-
lölő funkciójú, hanem tropikus működésű, majd a történelem során a soknyelvű 
közösség egynyelvű nemzet lesz, ahol a kultúra megőrzi a korábbi soknyelvűség 
emlékét. Ezt a nyelvhez kötött sokféleséget („amalgám"-ot17) érti Babits nemzeti 
alatt, vagyis nyelvi és kulturális közösségként. 

Úgy látja, „a magyar kevert és állandóan keveredő faj",18 így az időben tekintve 
„egyik sem teljes arca a magyarságnak", „némelyik szinte idegenül néz ránk".19 

A magyarság „[tjartalma a nemzeti hagyomány, [...] Külső megjelenése pedig a 
magyar jellem", melynek azonban „ezer arca van, [...] folyton hullámzik a társa-
dalmi osztályok és nemzedékek között. A hagyomány szétágazik, s olykor maga 
magának ellentmond".20 Kétségtelen azonban, hogy Babits ebben a sokféleségben 
az egységet keresi („Mi biztosít ennek az egész sokrétű jelenségcsomónak egységé-
ről és összetartozásáról?"21). A Pajzzsal és dárdával-ban, Németh Lászlónak felelő 
esszéjében a magyar kultúrát eredetében és alkatában nemesi kultúrának neve-
zi,22 ami olyan következtetés levonását is lehetővé teszi, hogy az egységes törté-
net kedvéért az irodalomban és a kulturális hagyományban is hajlik a sokféleség 
felszámolására, és így például Ignotuséval ellentétes következtetésre jut. Az azonban 
tanulmányai példaanyagából valószínűsíthető, hogy amikor Babits ilyen értelem-
ben kultúráról beszél, akkor azon az átörökíthető, vagyis a ható, írásos kultúráról 
beszél.23 Éppúgy a hagyomány folytonosságát keresi világirodalmi vizsgálódásai 
alkalmával is, így érdemes a válaszkeresést azon a szövegen folytatni, mely beve-
zetője szerint éppen az egységes történetet igyekszik reprezentálni. 

13 Л magyar jellemről. 640. 
14 Vagyis a szó - Babits szerint is - e redendően t rópus . 
15 Magyar irodalom. 368. 
16 Magyar irodalom. 362. 
17 Tanulmány a magyar irodalomról. 186. A korszak i rodalomkri t ikájában gyakran használt szó a kultu-

rális sokféleség leírására. 
18 A magyar jellemről. 628 
19 Л magyar jellemről. 629. 
20 Л magyar jellemről. 630. 
21 A magyar jellemről. 630. 
22 BABITS Mihály: Pajzzsal és dárdával. In В. M.: Esszék, tanulmányok. II. 621. 
23 Párhuzamként felidézhető Horváth János teóriája, aki azért n e m veszi figyelembe az ún . népiro-

dalmat, népköltészetet, mivel formája rögzítetlen. 
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Az irodalomértés hagyományát tanulmányozó24 Kulcsár Szabó Ernő szerint, 
jóllehet Babits „felfogásában inkább Bergson tartamként meghatározott időbeli-
sége szolgált alapul a kultúra folytonosságának", rá ,,[l]egjellemzőbb [...] az érték-
nek az időbeliségtől való szándékos, már-már programos elválasztása".25 Ezért 
Kulcsár Szabó úgy látja, „a tradíció Babits értelmezésében [Az európai irodalom tör-
ténetében is] jellegzetesen azt a fajta folytonosságot testesíti meg, amely - az idő 
»esetlegességével« szemben felértékelt - lényegibb történelemnek a formája. A tra-
díciónak ebben az »önmozgásában« lesz azután megalapozva az örökség olyan 
autoritása, amely voltaképpen nincs kiszolgáltatva az időnek. A mindig jelenlevő 
kiemelkedő értékek párbeszéde teszi viszonylagossá a hagyományképződés tempo-
ralitását. Babitsnál nem a hagyomány függ a történetiségtől, hanem a történeti-
ség az időtlen klasszicitástól: »Homérosz felébreszti Vergiliust, Vergilius Dantét és 
a századok nem számítanak.«"26 

Babits bevezetője alapján irodalom-felfogását valóban tekinthetjük szubsztan-
cialistának, mivel a hagyománnyal mint meglevővel és változ(tat)hatatlannal lát-
szik számolni. Máshol azonban Babits arra figyelmeztet, hogy minden mű, amely 
„a nemzeti közvéleményben érvényesülni tud", először átmegy egy „természetes 
kiválogatódás"-on, s ezt „irodalmi erők eszközlik". Végül fölteszi a kérdést, hogy 
„melyik kritikus olvashat el mindent".2 7 Talán nem tévedek nagyot, ha Babits 
fenntartásait a kánonképzéssel hozom összefüggésbe. Úgy látja, ez a kiválasztódás 
a világirodalomban is lezajlik, itt már azonban - a nyelv közbejöttével - a váloga-
tás nem feltétlenül tisztán irodalmi értékeken alapul: ha a nyelvet nem bírom, a 
fordítás közbejöttével, a korábban idézett állítás szerint, a szöveg tisztán irodalmi 
értékét elveszíti. Épp ezért lehet Babits szerint csak az eredeti nyelven olvasott 
szövegről bírálatot mondani. Kulcsár Szabó Ernő megállapításaival ez úgy hoz-
ható összefüggésbe, hogy kérdésként merül fel, ha a szöveg már eg)7 irodalmi ér-
tékek szerinti válogatás és hagyományozódás alapján jut el hozzám, a tradíció 
szavának átsajátítása (a hagyományozott jelentés szöveghez rendelése) feltétlenül 
az időbeliség felfüggesztését jelenti-e. 

Maga a tény, hogy az írástól meglehetősen ódzkodó Osvát Ernő Az írástudók 
árulásának megjelenése után levelet írt Babits Mihályhoz, jelzi, hogy Babits „könyv-
ismertetése" a kor fontos problémáira kérdez rá. Osvát levelét Babits az 1928. de-
cember 1-jei Nyugatban jelentette meg, és a hozzá fűzött jegyzetben azt ígéri, mi-
vel sok minden maradt kimondatlan, hamarosan visszatér ezekre a kérdésekre.28 

Levelében Osvát három dolgot kifogásol: 1. Babits nem mondja meg, mit ért igaz-

24 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát? (Az esztétikai hatás-
funkciók és a történeti irodalomértelmezés). Iii K. Sz. E.: Irodalom és hermeneutika. Akadémiai Kiadó, Bp., 
2000. 26-53. 

2 5 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát? 38. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát ? 39. 

27 Magyar irodalom. 363. 
2 8 OSVÁT Ernő: Az írástudók árulása. Levét Habits Mihályhoz. In OsvÁr Ernő: Összes írásai. S. a. r. OSV.ÁI 

Kálmán. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt, Bp., 1945. 261. 
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ság alatt, 2. mintha lebecsülné az írástudók igazsága és cselekedeteik „közötti el-
térés erkölcsi visszahatásait", 3. nem derül ki, kik is az írástudók. Úgy látja, két-
féle írástudó kétféle árulásáról beszél Babits, akinek gondolatmenetét kritika alá 
vetve, arra a következtetésre jut, hogy „[...] meg kellene mondanod, mit tartasz 
olyan igazságnak, olyan erkölcsnek, melyet az írástudónak hirdetnie kell, hogy ne 
legyen áruló. Mert ha nem mondod is, hogy az írástudó hűségét a régi írástudókkal 
való szolidaritása jelenti - az б idealizált idealizmusukban tükrözöd a maiak áru-
lását. Ha a hirdetettek között nincs egy az igazságok fölött álló igazság s az igaz-
ságkereső meggyőződése nem kritérium, - akkor az igazság és hirdetése csak annyi, 
hogy van egy biztos, de előttünk bizonytalan igazság, hogy van egy biztos, de előt-
tünk bizonytalan erkölcs, s a gondolkodónak magát mindettől függetlenítve tovább 
kell azt keresnie, tekintet nélkül az indokok összességére, tekintet nélkül arra, hogy 
a kultúra mit veszíthet ebben a keresésben. Semmi sem félteni valóbb az igazság-
nál s ha az igazságkeresés még nem az igazság, de a legelengedhetetlenebb kultúr-
igény. Ha meggondolom, hogy inkább elnézed az írástudónak, hogy hitvallása el-
len cselekedjék, mint azt, hogy ebben az esetben megszűnjék hirdetni igazságát 
és annak hitelét rontani - úgy találom: valami másodrendű szerepet: az idealiz-
mus lélektelen, csak technikai ápolásának másodrendű és kétes szerepét szánod 
neki, s hogy evvel valami gyakorlatit: haladást, kultúrát kellene szolgálnia. 

Hát kik az írástudók? Csak annak a hirdetői, hogy a gondolat az igazság felé tör? 
Vagy az igazság felé törő gondolat hirdetői? Vagy a gondolattól féltett igazság 
hirdetői?"29 

Tudomásom szerint Babits végül a jegyzetbeli ígéret ellenére Osvát kérdéseire 
nem ad választ. Dolgozatának elején azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
könyvismertetés választott műfaja nem jelenti, hogy ne akarná vállalni, amit leír, 
és visszautal korábbi írására, A veszedelmes világnézetre, melyben „már ugyanarról van 
szó".30 Babits azonban a két írás megjelenése közt, de már a világháború és Tria-
non után még egyszer visszatér a kérdésre, s ennek válaszai mintha az Osvát kérdé-
seire adható feleleteket előlegeznék. A Filozófia és irodalom 1923-ban az Aurora című 
folyóiratban jelent meg. 

Ez az írás - apróbb változtatásokat leszámítva31 - egy rövid bevezető után teljes 
egészében megismétli A veszedelmes világnézetei, majd, miután emez azzal zárul, 
hogy „a modern tudást és érzést nem lehet megtagadni és egy előzetes stádium-
ba visszatérni", de egy „szerencsés hangsúlyváltozás" után a „racionalizmus győz-
ni fog", oly módon, hogy „a legyőzött világnézet értékeit nem semmisíti meg",32 

2 9 OSVÁT Ernő: Az írástudók árulása. 262-263. 
3 0 BABITS Mihály: Az írástudók árulása. In В. M.: Esszék, tanulmányok. II. 207. (A továbbiakban: Az írás-

tudók árulása.) 
31 Az első két bekezdést összevonja és hozzákapcsolja a bevezető gondolatmenetéhez, az időviszonyo-

kat aktualizálja, az egyes szám első személyt többes elsőre változtatja, és néhány monda to t átír, pár 
jelzőt elhagy. 

32 BABITS Mihály: A veszedelmes világnézet. In В. M.: Esszék, tanulmányok. I. 517. (A továbbiakban: A ve-
szedelmes világnézet.) BABITS Mihály: Filozófia és irodalom, a szöveget az első megjelenés a l ap j án közli 
GÁL István, Vigília 1975/9. 591. (A továbbiakban: Filozófia és irodalom.) 
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fölteszi a kérdést, hogy ,,[m]i hozhatja meg ezt a szerencsés fordulatot".33 Babits 
válaszkísérletének vizsgálata előtt érdemesnek tűnik a Filozófia és irodalom beveze-
tőjének, illetve Az írástudók árulásának néhány pontját felidézni. 

A Filozófia és irodalom az ötödik bekezdéstől kapcsolódik Л veszedelmes világné-
zethez szövegszerűen. Korábban is úgy látta, bogy „a történelem logikátlan, s ügy-
nevezett mélyebb okai a világháborúnak sincsenek. A világháború a történelem 
legmonstruózusabb véletlensége: amennyiben véletlenség minden, ami nem mesz-
szebbrelátó szándék és ten- szerint, hanem apró okoknak időben találkozásából 
és egymásrahatásából származik".34 

A dolgozat gondolatmenete, mely az ész trónfosztásának folyamatát igyekezett 
rekonstruálni Kanttól Bergsonig, ugyan feltételezi, bogy nem ok-okozati viszony-
ban írja le az. antiintellektualizmus kialakulását, az említett bekezdésben azonban, 
melynek második fele már (jelöletlenül) idézi A veszedelmes világnézetet, azt olvas-
suk, hogy „ebből a szomorú XX. századból visszanézve [...] a XIX-ediket eg)' olyan 
eseményen keresztül látjuk, mely nem is a XIX-ikben történt, hanem már ebben 
a XX-ikban",35 vagyis azt állítja, hog)' a folyamatot az. utólagos rekonstrukció raj-
zolja ki folyamatként, tehát a megértés az okozathoz utólag rendel okokat. Ez ma-
gyarázza Л veszedelmes világnézet tapasztalatát: „Egyszerre csak azon kapjuk magun-
kat, hogy könyvben, eszmékben, kultúrában is a háború csíráit keressük: s aki keres, 
talál. Ó, legkedvesebb könyveink is megvannak már fertőzve. Minden gondolat, 
amit a háború előtt elírtak már bölcseink, költőink, jelentőssé válik: mintha min-
denkiből oly lelkiállapot, világnézet leselegne elő, mely a háború mélységes okai-
nak kifejezése."36 

Az írástudók árulásában Babits megismétli, bog)" nem a 18. század racionalizmu-
sát kívánja visszaállítani,37 és a történelmet nemcsak logikátlannak írja le, mint 
korábbi dolgozatában, de egyértelműen leválasztja az üdvtörténeti távlatról.38 

A ,,[m]it tegyen az írástudó" kérdésre adott lehetséges pragmatista válaszról úgy 
gondolja, „talán nem mondanék neki ellent": „Én úgy küzdök az antiintellektua-
lizmus ellen, mint aki magával küszködik. S nem ignorálhatom az Igazság fogal-
mának azt a kitágulását sem, amit a pragmatisták hoztak. S ha nem akarok mai 
lenni: az még nem jelenti, hogy tegnapi akarnék."39 

33 Filozófia és irodalom. 591. 
34 Filozófia és irodalom. 587.; A veszedelmes világnézet. 510-511. 
35 Filozófia és irodalom. 587. 
3fi Filozófia és irodalom. 587.; A veszedelmes világnézet. 510. (A veszedelmes világnézetben Babits E/ l -ben fo-

galmaz, és kiemelést is alkalmaz: „a háború csíráit keresem".) 
37 Az írástudók árulása. 228. 
3 8 „.Akinek még köze van az Igazsághoz, annak először is abból a babonából kell kigyógyulnia, mely 

szerint a je lenkor mind ig »nagyszerű«, s modernnek lenni nemcsak hasznos, hanem dicsőség is; 
mintha oly biztos lenne, hogy az Emberiség folytonosan és egyenes vonalban halad valami Jobb felé. 
.Akit nem gyógyított ki ebből a Tö r t éne l em - örökös, szörnyű visszaesései, népvándorlásai s kultúra-
pusztító háborúi és for radalmai - , azt kigyógyíthatta m á r az is, amin mi m a g u n k á tmen tünk . " 
(Az írástudók árulása. 230-231.) 

39 Az írástudók árulása. 233. 
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Dolgozatát pedig azzal zárja, hogy, ha el is veszti minden hitét „a Morál és Igaz-
ság erejében", ha nem bíznék is abban az Észben és Morálban, mely „állat voltunk 
őserkölcse óta" annyi mindent „vitt már végbe", s „micsoda győzelmeket aratott", 
„bizonnyal akkor is inkább illik az írástudóhoz a Világítótorony heroizmusa".40 

A Filozófia és irodalom zárlata pedig mintha arra a kérdésre keresne feleletet, hogyan 
hangolható össze a pragmatista válasz a világítótorony heroizmusával. 

Azt a már idézett kérdést teszi fel tehát, ,,[m]i hozhatja meg azt a szerencsés for-
dulatot", mely „az észbe vetett bizalmunkat visszaadja, noha nem belőle származik". 

„Ez az érzés, ez a bit, ez a bizalom mindenesetre vallásos érzés és vallásos hit, 
éppen mert az Ismeretlenre támaszkodik és abból kell kapnia erejét is, a titkos For-
rásból, melyből az egész világnak minden ereje fakad. Mondom, vallásos bizalom 
és tulajdonképpen valami gondviselésben való hit, valami eleve elrendeltetésben, 
valami meggyőződöttség az egész rendjéről, melybe az egyesek minden szabadsá-
ga bele van számítva, s amelynek megítélésére az a fogalmunk, amelyet úgy mon-
dunk, hogy »jó«, éppen olyan kicsi talán mint az, amit úgy mondunk, hogy »rossz«!"41 

Babits tehát a transzcendens vonatkoztatási pontot nem számolja fel, de, mint 
láthattuk, a történelmet nem tekinti valami időn kívüli akarat megnyilatkozásának. 
Úgy látja, a „Gondviselés nagy problémája", hogy „minden ember a saját külön 
gondviselését keresi a Gondviselésben", „ezt az önzést [pedig] az egyén egyén-
volta legmélyében hordja". Ez az önzés „a világ egységének és végtelenségének" 
azon a „posztulátumán alapul", „melyet az anyagi világra nézve a fizikai gondolko-
dás már rég elfogadott, s amelyet a matematikus talán így fejezne ki: »a végtelen-
ben minden pont középpont«; a fizikus pedig így: »minden pont hat minden más 
pontra s minden erőközpont az összes többi erőközpontok eredője«. Ennek a fi-
zikai igazságnak az analogonja megvan az erkölcsi világban is, s minden igazán 
vallásos lélek úgy érzi, mintha az Isten az egész világot őkörüle forgatná [,..]."42 

Mivel Babits gondolkodásában a Gondviselésbe vetett bizalom nem j á r együtt 
történelmi garanciákkal, abban már nem a Logosz megnyilatkozását látja, így az em-
beri beszéd értelméért sem szavatol valamely jelenlét. Valószínűleg ezzel hozható 
összefüggésbe az is, hogy az ágostoni-kanti hatásból ez utóbbi43 erősödik fel 44 

Az időbeliség f elfüggesztését illetően hasonló következtetésre juthatunk Babits 
irodalomtörténetének recepciója alapján is. Szegedy-Maszák Mihály véleménye 

40 Az írástudók árulása. 234. 
41 Filozófia és irodalom. 591. 
42 Filozófia és irodalom. 591-592. 
4 3 Vö. SZÉNÁSI Zoltán: Vallás és vallomás. Kereszténység és irodalom Babits Mihály életművében —filozófiai-teoló-

giai olvasat. https://www.mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Babits_Szenasi.pdf, 4 -6 . 
44 Azt, hogy Az írástudók árulása írásakor Babits a Filozófia és irodalom egészének gondolatmenetét is figye-

lembe vette, az bizonyíthatja, hogy a „végtelenben minden pont középpont" állítást Az írástudók 
árulásában megismétli. „A magyarok Istene kilencszáz éven át a keresztény Isten volt, e lég hatal-
mas arra, hogy minden n é p n e k külön is istene t u d j o n lenni, mint ahogy a Végtelennel szemben 
minden pont középpontnak érezheti magát. De ma már elégedet lenek a nemzetek ezzel a közös 
vallással, még az Istent sem találják elég nagynak, hogy nyugodtan megosztozzanak raj ta . (,4z írás-
tudók árulása. 223.) A matematikai metafora itt a r ra a folyamatra mu ta t rá, ahogy a nemze tek igaz-
sága eltávolodik az Igazságtól, vagyis az egyes igazságok mögé a Logosz nem lesz odaér the tő . 
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szerint Babits, aki a „szövegközöttiséggel társítja az irodalmiságot", ,/lz európai 
irodalom története utolsó fejezeteiben már cáfolja azt a vélekedést, hogy az egyszer 
megírt műveknek maradéktalanul befejezett, állandóan létező azonosság tulajdo-
nítható. [...] [A] szerző eljut az irodalmi műnek mint átértelmezhető összefüggés-
rendszernek a szemléletéhez és ennyiben megkérdőjelezi a kánon állandóságát 
[ . . . ] " « 

A történetiség zárójelbe tétele46 így az első részt jellemzi. Szegedy-Maszák szerint 
a Babits-szöveg belső ellentmondásai arra vezethetők vissza, hogy a szerző „nem 
tudott megnyugtató választ találni" az olyan kérdésekre, hogy ,,[m]iként tehető kü-
lönbség értelmezés és értelmezett között, megtarthatja-e a műalkotás önazonossá-
gát az idők folyamán, és milyen mértékig változhat a kánon a történelem során".47 

Az európai irodalom történetének48 második része 1760-nal kezdődik, a tárgyalt szer-
zők azonban nyilvánvalóvá teszik, hogy a Babits a határt nem éles választóvonal-
ként tartja meghúzhatónak.49 Eredeti tervei szerint a 19. századnak, „amely kez-
dődött már a tizennyolcadik közepén",50 sem szentelt volna nagyobb teret, mint 
a korábbi korok irodalmának. Azért nem, mert e század gyermekeként nevelkedett, 
s azon át ismerte meg a régebbit is.51 Másik oka, hogy a jelentéktelenebb írókat 
a századok már kiselejtezték, míg itt magának kell ezt elvégeznie, és döntéseinek okát 
kell adnia.52 A 19. században a „koncert sokhangú lesz", és „ez a komplikálódás 
megakadályozza", hogy megtartsa „az egyvonalú elbeszélés eddigi keretét".53 

Babits bevezetője két fontos tanulsággal szolgál. Az egyik az, hog)' a második 
könyv elején jelzett korszakhatár egybeesik azzal, amit (mások mellett például)54 

Matei Calinescu a klasszicizmus alapvető előfeltevései elleni reakcióként, a modern 
kor kezdeteként ír le:55 a korábbi korok a szépséget transzcendáltként gondolták 
el. Babits tehát e tekintetben meglehetős éleslátásról tesz bizonyságot. A másik, 
hog)'jóllehet a klasszikus szövegek esetében valóban elmondhatónak látszik, hogy 
Babitsnál „a történetiség [függ] az időtlen klasszicitástól", a szövegekhez rendelt 
értékindex és jelentés Babits szerint a korábbi századok válogató és értelmező 
munkájának eredménye, vagyis ilyen értelemben az időtől nem független. Mivel 
mindezek alapján nem tűnik túlzásnak azt állítni, bogy a babitsi koncepcióban a 

4R' SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalmi kánonok. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 29., 30. 
« I. m. 2 4 . 
4 7 I. m. 2 5 . 
4 8 BABITS Mihály: 4 ; európai irodalom története. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt., h. п., é. n. [1936], [hason-

más kiadás: 1991.] (A továbbiakban: Az európai irodalom története.) 
4 9 Rousseau és Voltaire élete például jóval túllépi a megadott határ t , Babits az első könyv utolsó feje-

zetében tárgyalja őket. 
50 Az európai irodalom története. 319. 
51 Az európai irodalom története. 321. 
52 Az európai irodalom története. 322. 
53 Az európai irodalom története. 323. 
">4 YÖ. KU.CSÁR SZABÓ Ernő: Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát? 31-34. 
5 5 Matei CAUNESCC: The Five Fares of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. 

Duke University Press, Durham, 1987. 3. 
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stabilizált jelentés56 a klasszikus szövegeket jellemzi, a moderneket nem, mert 
ezeknél a szöveghez társított jelentés érvényességéért a hagyomány nem szavatol, 
a kérdés inkább az lehet, hogy milyen viszonyban vannak a klasszikus szövegek 
azokkal a modern szövegekkel, melyeknél „az egyvonalú elbeszélés eddigi kerete" 
tarthatatlannak bizonyul, és amelyeknél a „a szálak [már] szétfolynak".57 

Szegedy-Maszák Mihály kétségtelenül jogosan hívja fel a figyelmet arra, bog)7 

a korábbi írásmódok fölidézése Babits pályájának korábbi szakaszára is jellemző, 
így „az 1925-ben meghirdetett újklasszicizmus nem fordulat Babits költészeté-
ben, de szenesen következik korábbi tevékenységéből".58 Kérdés persze, hogy az 
új klasszicizmus programja ad-e Babits elképzelésének olyan távlatot, amely a szöveg-
köziség gyakorlatának bemutatásán túl a fenti kérdésekre is választ adhat. 

Babits az Új klasszicizmus felé... című tanulmányában a háború tanulsága utáni 
helyzetben arra hívja fel a figyelmet, hogy ,,[a]z írónak választania kell idő és 
örökkévalóság, korszerű mondanivalók és örök emberi közt: a kompromisszum 
mindinkább lehetetlen. [...] választanunk kell: vagy egyszerű csatlósai és herold-
jai leszünk a Kor csúcsait taposó bokszbajnoknak, [...] vagy büszke daccal fordít-
va hátat a Kornak, alkotásokba menekülünk, melyeknek igazsága mélyebb, mint 
a Kor változó igazságai". 

Ez utóbbi lehetőséggel kapcsolatban azonban rögtön felteszi a kérdést, „nem 
magunkat csaljuk-e csak evvel? Mit ér az állandóság, mely túl van az életen? Az 
élet mégiscsak a Korokban él."59 Babits a problémát nem a Korok változásában 
látja, hanem abban, hogy a jelenben „a Kor szinte évenként váltja képét és han-
gulatát, s mire az író lelkében feldolgozódtak s formát öntöttek volna korszerű 
mondanivalói: már el is avultak".60 Az új klasszicizmus tehát babitsi változatában 
(sem) valamiféle örök, egyetemes értékekhez való visszatérés programja, ahol 
,,[a] mindig jelenlevő kiemelkedő értékek párbeszéde teszi viszonylagossá a hagyo-
mányképződés temporalitását".61 A kérdés inkább az lehetne, hogyan képzeli a 
saját kor és az „örökkévalóság" párbeszédét Babits, s hogy az örökkévalóság itt fel-
tétlen valamely transzcendentális, időn és történelmen kívüli lényeget feltételez-e. 

Az új klasszicizmus Babits változatában a naturalizmus; a „mechanikus világ-
nézet irodalma [után] [n]em megtagadása a naturalizmusnak, hanem felhaszná-
lása és kiegészítése: visszatéréssel az örök Művészet folyton megcsorbuló és ismét 
kitellő természetes teljességéhez. [...] új és modern mondanivaló, a korból s a 

5 6 Ami nem feltétlenül jelent egyfé leképpen állandósultat. Babits bevezetőjének vége: „A világiroda-
lom benne él m i n d e n olvasójában, s én megpróbálom itt leírni, úgy ahogy bennem él." olvasható 
úgy is, mint amely a világirodalmat elsősorban hatásában élőként gondolja el, vagyis a mindenko-
ri befogadótól é p p e n nem függet lenül . (Az európai irodalom története. 14.) 

57 ,4z európai irodalom története. 641. 
5 8 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Babits újklasszicizmusa. http://www.mta.hn/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/ 

Babits_SzegedyMM.pdf, 6. 
5 9 BABITS Mihály: Új klasszicizmus felé. Mai író töprengése valami oltárnál. In В. M.: Esszék tanulmányok. II. 

137-138. (A továbbiakban: Uj klasszicizmus felé.) 
60 Új klasszicizmus felé. 137. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát? 39. 
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kornak",62 vagyis az adott kor világértésétől nem függetleníthető alkotó eljárás. 
Valószínűleg ebből a szempontból jelentőséget kell tulajdonítani annak, hogy Babits 
azon irodalom moráltalanságát, melynek még volt mondanivalója, a „nem szabni 
emberi normáinkat az Isten világára"63 felől értelmezi, vagyis oly módon választja 
el az Isten világát az emberitől, hogy annak esetlegességeit nem kívánja a transz-
cendensbe visszaírni, mintegy örök normává emelve azt. Ezért úgy gondolom, 
bogy a fenti idézet „örök Művészet" kifejezésének jelzője inkább Babits kultúra-
és irodalom-felfogása felől lesz értelmezhető. 

Babits, miközben irodalomtörténetében belátja, hogy az egyedi olvasás a saját 
korhoz közeledve egyre kevésbé rajzolhat folyamatot, vagyis a stabilizált jelentés 
nem, vagy máshogy lesz jelentő ezekben a szövegekben, kétségtelenül vonzódik 
a korábbi rend szövegbe írásához. A történetiség látszólagos felfüggesztését való-
színűleg ez is indokolja. Ami azonban nem jelenti, hogy az újabb irodalom felada-
ta Babits szerint ennek a stabilizált értelemnek az újramondása volna. Úgy kell a 
korból és a korhoz szólni, bogy a mondanivaló egyben az „egyetemes" kifejező-
dése is legyen, vagyis Babitsnál a megszólalás feltétele a korábban már végrehajtott 
világértelmezések, formák szövegbe íródása. A közös hagyomány lehet tehát az 
alapja annak a megértésnek, mely az egyedit a másik számára egyáltalán érthető-
vé teszi, míg a maga jelenbeli helyzetét a hagyományhoz fűződő viszony reflektá-
lásával értheti meg. Ahogy a Magyar költő kilencszáztizenkilencben nagyon pontosan 
fogalmaz: „Van, igaz, értelem, melyben a költő forradalmár mindig! De más érte-
lemben meg minden valódi költő konzervatív. Újat hoz a költő; de csak úgy hoz-
hat igazában újat, ha legteljesebben megélt minden régit, ha minden régi élte 
benne magát újjá. A kezdet sokkal egyszerűbb, hogysem új lehessen; új az, ami-
ben minden múlt benne van s még valamivel több. így valósul meg a költőben a 
bergsoni durée, mint minden elevenben, a fa nedvei is (bár a legfelső, friss ágacs-
ka fog épülni belőlük, a lombkorona csúcsán) keresztül kell hogy szivárogjanak ta-
lajon, törzsön, gyökereken: és mindenünnen hoznak valamit. Csupa régiből nő az 
az új ág is. A költő nem a feledés embere: az Emlék és a Múltak embere ő: mert 
csupa emlékből és múltból nő a lélek, amelyben ő épít."64 

Kétségtelenül megvan annak a veszélye, ha egy szépíróként is jelentős szerző 
elméleti teljesítményét a szépírói gyakorlata felől kívánjuk magyarázni, de való-
színűleg nem véletlen, hogy Tirnár Virgil Pista távozását Ágoston életútja felől 
igyekszik értelmezni. Annak ugyanakkor, hogy jól értelmezi-e, a minta nem lehet 
garanciája. Ezt jelzi egyrészt Pista viselkedése a szöveg végén, illetve az, hogy ez 
látványként Virgil nézőpontjából mutatkozik meg. Babits felfogásában tehát a je-
lenben való megszólalás és megértés a múlt tapasztalatának lesz a függvénye. Való-
színűleg Babits konzervativizmusát, értékőrzését érdemes efelől nézni. 

62 Új klasszicizmus felé. 138-139. 
63 Uj klasszicizmus felé. 138. 
64 BABUS Mihály: Magyar költő kilencszáztizenkilencben. In В. M.: Esszék tanulmányok. I. 661 
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Ez a fajta megértés azonban éppannyira ki van szolgáltatva a kulturális hagyo-
mány hozzáférhetőségéből következő esetlegességeknek, mint a nyelvnek. Az 
1913-as Magyar irodalomban már annak a folyamatnak lehetünk tanúi, ahogy a 
nyelv jelentősége Babits gondolkodásában a kultúráéhoz képest háttérbe szorul. 
A nyelv arra képes, hogy olyat mondjon, ami csak azon a nyelven mondható el, 
vagyis ilyen értelemben elválaszt, míg a kultúra összeköt. Megfigyelhető, hogy 
Babits pályáján 1909 és 1939 között a hangsúly a nyelvről a kultúrára tevődik át, 
én azonban úgy látom, ez nem járt nyelvszemléletének gyökeres megváltozásával. 
A fordíthatóságról és az eredeti nyelven olvasás65 elkerülhetetlenségéről legalábbis 
véleménye Az európai irodalom történeteben és Л magyar jellemről írott dolgozatában 
sem változott, így továbbra is elmondható, hog)- ,,[m]indenhez az irodalomban, 
mely nem külsőleges és technika, köze van a nyelv géniuszának - és lefordítha-
tatlan". Ilyen értelemben tehát, úgy vélem, megkockáztatható, hogy Babits és 
Kosztolányi nyelvszemlélete között később sincs akkora különbség. Kétségtelen 
azonban, hogy míg Kosztolányi a nyelvre, Babits a kultúrára helyez nagyobb hang-
súlyt. A világirodalom azonban a közös nyelvet, mivel az, ami az irodalomban nem 
technikai, nem fordítható, nem tekintheti vonatkozatási pontként, így érthető 
Babits mondatának második fele („a világirodalom kifejezője annak, ami több 
nemzet kultúrájában közös, valamely nagy internacionális kultúrfolyamatnak") 
anélkül is, hogy azt a nyelv és gondolat azonosságát hangsúlyozó kijelentésével 
állítanánk szembe. 

Elmondható ugyan, hogy Babits egyes kijelentései között az ellentmondás tagad-
hatatlan, úgy tűnik azonban, bog)1 a kérdés kaphat olyan távlatot, ahol az ellent-
mondások más kérdésre adott válaszként mutatkoznak meg. Nem véletlenül idézi 
tehát dolgozata végén Szegedy-Maszák Mihály a Széchenyiről író Babitsot: „bajos 
lenne más arcképet adni, mint hamisat. Hacsak többet nem adnék egy helyett: 
hogy az ellentmondások egymástól nyerjenek plasztikát."66 

65 Magyar irodalom. 362-363. 
66 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Babits nemzetfelfogása. 68. 
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A DEKADENCIA MINT KONVENCIÓ A MAGYAR IRODALOMBAN 

- Előzetes szempontok egy lehetséges összefoglaláshoz -

Az összefoglalás szükségessége 

Mindmáig nem készült olyan összefoglaló tanulmány, amely a 19. század végé-
nek és a 20. század elejének dekadenciaként emlegetett jelenségét vizsgálná a 
magyar irodalomban. Természetesen foglalkoztak már a magyar szakirodalom-
ban a dekadenciával, ha nem szenteltek is neki összefoglaló tanulmányt. Mielőtt 
javaslatot teszek egy lehetséges vizsgálati módszerre, dolgozatom első felében át 
szeretném tekinteni az eddigi szakirodalmat. A szakirodalom bemutatásában ter-
jedelmi okokból sem fogok teljességre törekedni. Inkább a jellemző tendenciákat 
szeretném bemutatni példák segítségével. 

Kezdettől fogva igen jellemző volt, hogy a szakirodalom politikai szempontból 
közelített a dekadenciához. Már 1877-ben Koroda Pál költői beszélyeiről írva 
Gyulai Pál1 nem csupán a „hóbortosság kultuszá"-t rótta fel a szerzőnek, hanem 
azt is helytelenítette,2 bog)' Koroda művei egy olyan új irányzathoz tartoznak, 
amely „már nem szívja többé táplálékát a népnemzeti elem hagyományos földjé-
ből".3 Jellegzetes szemléletet képvisel az a méltató bírálat is Endrődi Sándor Kuruc 
nótáiról, amely 1897-ben jelent meg az Irodalomtörténeti Közleményekben A A bírálat 
névtelen szerzője Endrődi könyvét jellemezve hangsúlyozza, bogy az „lelki rokon-
ságban"5 áll Beöthy Zsolt A magyar irodalom Kis Tükre című művével.6 A hasonló-

1 GYULAI Pál: Ujabb költői beszélyeink. Budapest i Szemle 1877. XXIX. szám, 203-212 . 
2 A helytelenítést illetően s o k a t m o n d ó a „köl tő inknek legújabb betegsége" fordulat . Ujabb költői be-

szélyeink. 210. 
3 Uo. 
4 [NÉVTELEN]: Kuruc nóták. I roda lomtör téne t i Közlemények 1897. 118-124. 
5 Kuruc nóták. 118. 
6 Beöthy könyve így kezdőtlik: „Az ősidők homályából eg)' lo tas ember alakja bontakozik ki szemeink 

előtt, a m i n t a Volga melléki pusz tán nyugodtan áll és figyel. Hegyes ka lap jában , párduc kacagányá-
ban izmos dereka min tha oda volna nőve a p r ó lovához. Sas-szemével végigtekint a vég te lennek tet-
sző síkon, melynek minden részletét élesen megvilágít ja a nap fényes korongja . Nyugodt ; n e m fél 
és n e m képzelődik; csak az tar tozik rá, amit lát, s a pusztai képeken és erős világításban edzet t sze-
me m i n d e n t világosan iát, ami t e m b e r i szem egy p o n t r ó l láthat . Tegze vállára vetve; perzsa kard ja 
o ldalán: lesi az ellenséget." BEÖTHY Zsolt: A magyar irodalom kis tükre. Budapest , 1896. 1. 
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ságot a bíráló a magyar nemzeti jellegben jelöli meg. Ezzel állítja szembe „fiatalabb 
verselőink megtévedésé"-t, a dekadens irodalmat, amelyet erkölcstelennek és nem-
zetietlennek minősít: „egész verseskötetek [jelennek meg] nemzeti bélyeg, sőt a 
legkisebb nemzeti vonás nélkül, mert még a nyelvük sem magyar, csak a szavak 
árja az; s immár oda jutottunk, bogy a magyar lírában a trottoirok 'félvilágának' 
tisztelete terjedez, hogy egy ik előkelő szépirodalmi hetilapunk mintha a párizsi 
diáknegyed közlönye lenne, oltárt emelt a grisette-költészet számára, és hétről-
hétre a sivár érzékiségnek és erkölcsi feslettségnek áldozik rajta a maga tömjéné-
vel".7 Mikszáth Kálmán Hadi készülődések című, 1908-ban publikált írásában8 szin-
tén úgy vélekedik, hogy a magyar irodalmat félteni kell az idegen befolyástól. 
Rákosi J e n ő d Holnap antológiáról írt, alapvetően elmarasztaló bírálatában9 nem 
egyszerűen a francia minták követését kárhoztatja,10 hanem amikor azt írja, hogy 
„mondhatom, zseniálisan magyarosították át a francia földben termett parnasszusi 
virágokat",11 már-már megkérdőjelezi az antológia magyarságát is. 

A franciásság mint vád Horváth János, Ady s a legújabb magyar lyra című tanul-
mányában1- is megjelenik. Horváth nem egyszerűen a francia irodalom utánzásá-
ról beszél,13 hanem egyúttal a magyar nemzeti jelleg fogyatkozását is felfedezni 
véli: „Eltűnt a jó kedv, el az egészség derült mosolya, a fiatalság hangos kacagása, 
el a magyar ember kedves, bölcs humora."1 4 Horváth János Ignotus, a magyarság és 
a népiesség című írásában15 már nem a francia, hanem a zsidó hatásban jelöli meg 
a magyar irodalomra leselkedő veszélyt: „[...] az utóbbi egy-két évtizedben a zsidó-
ság valóságos rohammal vonult be irodalmunkba. Hiszi-e, meri-e állítani valaki, 
hogy ezek nem hoztak volna semmi (akár értékes, akár kártékony) újat s most már 
valóban, vér szerint is idegen elemet a magyar irodalomba? S hogy Ignotus polé-

7 Kuruc nóták. 121. 
8 MIKSZÁTH Kálmán: Hadi készülődések. Az Újság 1908. dec. 10. 1-3. 
9 [RÁKOSI Jenő] : A Holnap. Budapesti Hír lap 1908. dec. 20. 1-5. 

10 „Szó ami szó, ezek a mi fiatal magyar ura ink francia növendékek. Ot t van, Párizsban ilyen iroda-
lom. Igaz, ott van hozzá fekete mise is. [. . .] Ott , Párizsban, amely a legnagyobb boszorkányüst a vi-
lágon, amelyben fölváltva és egyszerre for r és bugy borékol minden j ó és minden rossz, amely a leg-
re t tenetesebb végleteket úgy termeli, hogy szinte egymást érik sisteregve: ott ez a természetes. 
Nálunk, a mi társadalmunknak idegen, me r t úgy az ízlés, mint a gondolkodás föltételei hiányoz-
nak hozzá." [RÁKOSI Jenő ] : A Holnap. 3. Elmarasztalja továbbá az antológiában szereplő költó-port-
rékat is. Rákosi nem csupán az antológia szerzőinek csapzott haját és enervált tekintetét kifogásol-
ja, h a n e m azt is, hogy n e m viselnek bajuszt. [RÁKOSI Jenő] : A Holnap. 1. 

N [RÁKOSI Jenő] : A Holnap. 2 -3 . 
12 HORVÁTH János: Ady s a legújabb magyar lyra. Budapest , 1910. 
in „Párizs valóságos symbolumként szerepel verseikben; ez az ő szentjük, melyet himnuszok glóriájával 

verselnek körül, ez az б Mekkájok, mely felé fordulnak, ha leikök ünnepe l , hová elzarándokolnak, 
ha m á r torkig vannak a betyár magyar világgal." „Milyen versformákat használ Ady? Néhány magyar 
mellett sok meghatározhatat lan! - vagy első ránézésre olyat. Azt h ihetnők. hogy nyugateurópai 
(németes) s ezek közt is m a j d n e m mindig j ambikus sorokat akarna írni, csak nem tud, vagy hanya-
gul mér i a szótaghosszúságot. Pedig nem úgy van! E fajta soraiban se sormetszet, se időmérték: se 
magyar, se német, se ant ik szabály. Csak a szótagszám van meghatározva; s mi ez? franciás vers." 
Ady s a legújabb magyar lyra. 56. 

14 Ady s a legújabb magyar lyra. 20. 
15 HORVÁTH János: Kiadatlan írások a Két korszak határán című kötetből. Li teratura 1993/1. 3 -23 . 
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mikus modorát a kérdések halmozásában én is utánozzam: nem természetes-e a 
konzervatív magyarság idegenkedése, vonakodása attól, hogy ezt az űj elemet 
magyarnak érezze és nevezze?"16 Fontos megjegyezni, hog)' ez az írás nem jelent 
meg Horváth János életében. 1912-ben a Magyar Figyelő visszautasította közlését. 
Továbbá szerepelt volna Horváth János Két korszak határán című kötetében, ám 
ezúttal a szerző vonta vissza a kiadótól a kötetet 1913-ban. Horváthnak ez az írá-
sa csak posztumusz jelent meg először, a Literatura 1993/1-es számában. Ennek 
ellenére, Horváth János fentebb idézett írásai jól mutatják azt a változást, ame-
lyet Balázs Eszter is megfigyelt. Eleinte a francia, később a zsidó hatást kárhoztat-
ták a modern dekadens irodalom elmarasztalása közben.17 S a „magyar" fogalmát 
egyre inkább vérségi eredetre kezdték vonatkoztatni. Szabó Dezső Elsodort falu című 
regénye jellemző dokumentuma ennek a változásnak. A főhős Farkas Miklós író 
gyűlöli Pestet, undorodik „a kultúr-proccok e nyomorult Mucsájától", de - és ez 
jól mutatja a regény antiszemita koncepcióját - sokáig arra kényszerül, hogy meg-
feleljen a zsidók által divatba hozott dekadens szerepeknek. Egyik monológjában 
így fogalmaz: „És én sem lehetek náluk jobb, mert akkor széttépnének. Magamban 
kell undorodnom tőlük, s egyetlen vigasztalásom, hogy munkáimban önmagammá 
nyújtózkodhatom ki. Körülrajonganak, mint az istent, mert most én vagyok a ki-
bomló vitorla. A mélyedés mélyükön gyűlölnek, hátam megett kipécézik gyengéi-
met, mert én vagyok az eléjük toppanó fejedelmi őstermészet. Mert tehetségem 
kegyetlen világosság, mely beléjük döbbenti torz apróságukat. De azért én az ő 
trafikjuk vagyok, magukkal cipelnek, gomblyukukba tűznek, mint egy lopott érdem-
rendet, s forintokért részletekben feltrancsíroznak."18 Ady Arcához című 1923-as 
tanulmányában19 ugyanezt a koncepciót vázolja fel Szabó Dezső: „Vérszerint, mé-
lyen és szükségszerűleg antiszemita volt [...] De ez az ember, akiben annyi szép 
nagy bátorság volt, a megsemmisülés ösztönös félelmével félt a zsidóságtól. Innen 
vannak nyilatkozatai, versei. Ide sorolhatók azok az ajánlások, mikor versei cso-
dás kincséhez kis piszkos neveket ragasztott, ide apró kritikái, melyekben apró 
senkiket, kis betűparazitákat, ügyes vigéceket ütött az irodalom lovagjaivá" - írja 
Adyról.20 

Szekfű Gyula Három nemzedék című munkájában2 1 (1920) szintén jelen van a 
faji szempont. A dekadensek által kedvelt filozófiákról Szekfű a következőképp 
nyilatkozik: „a legkülönbözőbb etikainak nevezett irányzatok, melyek a theosophia 
s buddhizmustól kezdve a művelt zsidóságnak időnként változó bálványain át - mi-
nők a freudizmus, bergsonizmus [...] minden sivárságot kolportálnak és divatba 
hoznak, ami a valódi lélek, az Ige után sóvárgó emberi vágyakat értéktelen pót-

16 Kiadatlan írások... 15. 
17 BALÁZS Eszter: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról 1908-1914. 

Napvilág, Budapest , 2009. 129. 
18 SZABÓ Dezső: Az elsodort falu. Debrecen, 1989. 57. 
19 SZABÓ Dezső: Ady Arcához. In uő: Panasz. Ujabb tanulmányok. Ferrum, 1923. 
20 Ady Arcához. 37. 
21 SZF.KFÚ Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Elet, Budapest, 1920. 
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anyagként elaltatja."22 Szekfű szemléletét jól jellemzi, ahogy Kiss Józsefről nyilat-
kozik: „A sajtó [...] mindent megtett, hogy e budapesti szellemet, az ő saját lég-
körét a nemzeti védjegy alatt közkeletűvé tegye. így esett meg a sajtó fáradhatatlan 
propagandája segélyével, hog)' jó vidékiek Kiss Józsefét nagy magyar költőnek, 
Arany János egyenes utódjának tartották."23 Az idézetből jól látszik, hogy Szekfű 
kritikája nem csupán esztétikai. Nem egyszerűen azon sajnálkozik, hog)' Kis Józse-
fet sokan nag)' költőnek tartották, holott szerinte nem méltó erre a címre, hanem 
azt is sajnálja, hog)- nem vitatják el a zsidó szerzőktől a magyarságukat. Szekfű 
kritikája mögött a magyar irodalom kirekesztő meghatározása áll. Szekfű Ady-
értékelése is figyelemre méltó. Bár nagyra értékeli Adyt, igyekszik leválasztani a 
dekadens vonásokat a magyar költőről. Elmarasztalja Ady Párizs iránti vonzalmát, 
„szabadosság"-át, és „beteges, csak-azért-is erotiká"-ját, mivel szerinte mindez „to-
vábbi dekadenciát jelentett még azon fokhoz képest is, melyre nemzedékünk már 
valósággal lehanyatlott".24 Ady erényének pedig azt tekinti, hog)' „a legtisztább 
faji ösztön" nyilatkozott meg benne.25 

1927-ben Németh László faji szempontokra hivatkozva tagadta a művészet ön-
célúságának gondolatát: „Amikor Ignotusék a művészszabadságért ragadtak szab-
lyát, azt kívánták, mert helyzetüknél fogva nem kívánhattak mást, mint hogy ők 
magyar nyelven a maguk alkatát adhassák: tehát magyar nyelven csinálhassanak 
zsidó irodalmat. Ez a törekvés, amily természetes, oly szerencsétlen. Amilyen áldás, 
ha idegen hatásokat magyar írók okosan szippantanak föl, olyan zavaró, ha egy 
nyelven két nép fejezi ki magát."26 A dekadencia faji alapú elmarasztalásával - és 
általában az irodalom faji szempontú felfogásával - elszomorítóan gyakran lehet 
találkozni az 1930-as évek végének, az 1940-es évek elejének irodalomtörténeti 
műveiben.27 Itt egyetlen példát hozok csak fel. Féja Géza a Nyugat folyóirat kapcsán 
a következőt írja: „Ez az 'intellektuális' csoport nem látta az Ady-nemzedéknek az 
irodalmi múlttal való szerves összefüggését, sőt: afféle gyökértelen képződmény-
nek szerette volna föltűntetni, amilyen ő maga volt."28 

A marxista szerzők irodalomtörténeti munkáiban szintén nem a művészi szem-
pontok jellemzők a dekadencia értékelésében. Lukács György 1946-os Irodalom és 
demokrácia című tanulmányában a marxi történelemszemlélet alapján marasztalja 
el a dekadenciát. Lukács legfőbb kifogása az, bog)' a dekadensek nem foglalkoznak 
a társadalmi osztályok küzdelmével, és a „társadalmi felszín eldologiasodásá"-nak 
igazolását látja a belső valóság előtérbe állításában.29 Ezzel összefüggésben igyek-

22 Három nemzedék... 296-297. 
23 Három nemzedék... 299. 
24 Három nemzedék... 314. 
25 Három nemzedék... 319. 
2 6 NÉMETH László: Ignotus. (1927) In uő: Készülődés 1. Magyar Élet, Budapest, 1941. 356. 
27 liven könyvek: FARKAS Gyula: ,4z asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914. 1939; VARKONYI 

Nándor : Az újabb magyar irodalom 1880-1940. Budapest, 1942; FÉJA Géza: Nagy vállalkozások kora. 
A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Budapest, 1943. 

28 FÉJA Géza: Nagy vállalkozások kora. 105. 
2 9 LUKÁCS György: Irodalom és demokrácia 1. In uő: Irodalom és demokrácia. Szikra, Budapest , 1947. 55. 
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szik Ady költészetét kiemelni a dekadencia irodalmából („Ady lírája és Móricz 
Zsigmond epikája egészen különálló, bosszú ideig folytatás nélküli részei a ma-
gyar irodalomnak")30 és beilleszteni a „realista" költők sorába.31 

Szabó Árpád 1946-os, a Valóság című folyóiratban publikált cikkében32 Adyt for-
radalmárként ünnepli, s vele szemben elmarasztalja a Nyugat és különösen Kosz-
tolányi esztétizmusát: „A világirodalomnak azok a költői, akik gyakorlatukban ezt az 
elméletet [а Г art pour l'art elméletét] vallották, egytől-egyig mind a haszonélvező, 
parazita, kapitalista-polgári társadalom talaján lettek naggyá. Úgy kellettek ők 
ennek a rothadó társadalomnak, mint egy falat kenyér, hiszen bennük találta meg 
a parazita-kapitalista réteg saját létjogosultságának 'igazolását'."33 Hasonló szem-
lélet van jelen Heller Ágnes Kosztolányiról írott tanulmányában34 is. Kosztolányit 
szerinte részint „született jellemgyengesége", részint a „polgári újságíró-morál" 
sodorta a l'art pour l'art felé.35 

Ugyanakkor - s ez különösen a későbbi tanulmányokon látszik a magyar szak-
irodalomban - a marxisták gyakran vonzódtak a dekadenciának azokhoz az ele-
meihez (például az elégedetlenség témájához), amelyeket összeegyeztethetőnek 
láttak a kapitalizmusellenességgel. Tehát nemcsak ellenszenvükben, de szimpátiá-
jukban is az osztályideológia dominált. Az 1960-as évek irodalomtörténeti kézi-
könyvében Diószegi András36 ilyen szempont alapján lát pozitív értékeket a de-
kadenciában: „A dezillúzió, a polgári valóságból való kiábrándulás világnézete 
közvetlen előzménye az ellenzékiség minőségileg másnemű változatainak; a kiáb-
rándulás, a csalódás, a racionális fenntartások, a morálkritikai attitűd után szükség-
képpen bekövetkezik a polgári valóság teljes tagadása, elvi elvetése."37 Hermann 
István dekadenciáról írott könyvében38 is megjelenik ez a fajta szimpátia a dekaden-
ciát illetően: Hermann szerint ugyan helyesebb a „polgári alapról" „a szocialista 
alapra, a munkásosztály álláspontjára"39 helyezkedni, viszont betudja a dekadencia 
érdemének, hogy a „modern világ elembertelenedésének, az elidegenedettség-
nek a felismeréséből indul ki".40 

Mint az eddigiekből látszik, a dekadens irodalomnak faji vagy osztályelvű ér-
tékelései nem csupán meglehetősen barátságtalan, kirekesztő koncepcióról tanús-
kodnak, de a művészi szempont is háttérbe szorul bennük. Ez pedig komoly hiá-

30 Irodalom és demokrácia 1. 60. 
31 Irodalom és demokrácia I. 69. 
32 SZABÓ Árpád: Polgári költészet - népi költészet. I. Kosztolányi. Valóság, 1946. 11. évfolyam, 11. szám, no-

vember 1-24. 
33 Polgári költészet - népi költészet. 10. 
34 HELI.ER Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlása. Etikai kérdések Kosztolányi Dezső munkásságában. Kossuth, 

Budapest , 1957. 
33 Az erkölcsi normák felbomlása. 21., 29-34. 
3 6 DIÓSZEGI András: A századforduló mint vég és kezdet. In SŐTÉR István (szerk.): A magyar irodalom törté-

nete 1849-től 1905-ig. Akadémiai , Budapest , 1978. 1023-1039. 
37 A századforduló mint vég és kezdet. 1027. 
3 8 HERMANN István: Л polgári dekadencia problémái. Budapest , 1967. 
3 9 Л polgári dekadencia... 467. 
4 9 Л polgári dekadencia... 11. 
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nyosság, hiszen a dekadensek vonzódtak a l'art pour l'art eszményéhez. 1885-ben 
Reviczky Gyula úgy fogalmazott, bogy a művészetnek „nem lehet hivatása, hogy 
vezércikket, parlamenti szónoklatokat helyettesítsen".41 Ignotus 1908-as Irodalmi 
modernség című írása42 szerint „Hogy a költő a szeretőjét szereti-e vagy a feleségét, 
hogy magasztalója-e fajának vagy gyalázója: a felől perbe lehetne vele szállani az 
erkölcs szempontjából, de ez semmit sem jelent mellette vag)' ellene mint művész 
mellett vagy ellen".43 Tehát a kortársak körében is megjelent az a gondolat, hogy 
az irodalom különválasztható a politikától. 

A stílustörténeti kutatások vezetnek ki a dekadencia ideológiai szempontú ér-
tékeléséből. Ez azonban csak részlegesen valósul meg azokban a tanulmányok-
ban, amelyekben a formai és az ideologikus szempontok egyszerre vannak jelen. 
Természetesen nagy érdemük ezeknek a „kevert" szempontú tanulmányoknak, hog)' 
számos formatörténeti ismerettel gazdagították a szakirodalmat. Komlós Aladárnak 
a korszakra vonatkozó líratörténeti munkái4 4 számtalan finom észrevételt tartal-
maznak a költői formákat illetően. Részben ideológiai tartalmú előszókkal, illetve 
szerkesztői tanulmányokkal kísérve, de sor került arra, hogy a dekadencia korának 
külföldi elméleti és kritikai irodalmából nagyszámú magyar nyelvű kivonat jelenjen 
meg a Komlós Aladár szerkesztette A szimbolizmus45 és a Pók Lajos szerkesztette 
A szecesszió46 című antológiákban. 

Később tisztán művészi szempontú tanulmányok is megjelentek a témában. Ilyen 
például Margócsy István írása a Szegény kisgyermek panaszairól 41 A rendszerváltás 
után a művészi szempont teljesen általánossá vált, de a dekadencia magyar iro-
dalombeli konvencióinak összefoglalása még mindig hiányzik. 

Megjegyzem továbbá azt is, hogy a témához kapcsolódó művészi szempontú 
tanulmányokban nem jellemző a „dekadencia" vagy „dekadens" fogalom haszná-
lata. Ennek oka talán éppen az lehet, hogy - mint azt fentebb ismertettem - a po-
litikai ideológiák kezdettől fogva s/.itokszóként használták, így pejoratív fogalommá 
tették. Én azonban úgy vélem, hogy nem a „dekadens" szót kell kerülni, hanem 
egyszerűen a hozzá társított pejoratív tartalmat nem kell elfogadni. Hiszen a po-
litikai ideológiák nem alkalmasak arra, hogy művészi fogalmakat értékeljenek. 
Javaslat a családi hasonlóság elvének alkalmazására a dekadencia megragadásában 

41 REVICZKY' Gyula: Kozmopolitikus irány a költészetben. In REVICZKY Gyula Müvei II. Szépirodalmi, Buda-
pest, 1969. 475. 

42 IGNOTUS: Irodalmi modernség. (1908) In uő: Kísérletek. Nyugat, Budapest , 1910. 68 -76 . 
43 Irodalmi modernség. 71. 
44 Például A magyar költészet Petőfitől Adyig. Budapest , 1959; A szimbolizmus és a magyar líra. Akadémiai, 

Budapest , 1965. 
45 KOMLÓS Aladár (szerk.): A szimbolizmus. Gondola t , Budapest, 1965. 
4 6 PÓK Lajos (szerk.): Л szecesszió. Budapest, Gondola t , 1972. 
47 MARGÓCSY István: A szegény kisgyermek panaszai. In FRÁTER Zoltán (szerk.): Számadás. ELTE, Budapest, 

1985. 30-35. 
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A dekadens irodalom irodalmi48 szempontú vizsgálatához a családi hasonlóság el-
méletét49 látom termékenynek. Egy család tagjait figyelve azt látjuk, hogy néhányuk-
nak a szeme, egyeseknek az arcformája, másoknak meg a haja hasonló, de ezek 
a vonások nem feltétlen járnak együtt. A dekadenciát vizsgálva ugyanezt látjuk: 
a (különböző!) hasonlóságok mellett komoly ellentétekkel találkozunk. 

Oscar Wilde Dorian Gray arcképe című művében a főhős hol a katolikus miszti-
cizmushoz vonzódik, hol a darwinizmusban hisz: „A miszticizmus csodálatos ha-
talmával, melv a hétköznapi dolgokat különössé teszi és az érdekes eretnek-hitével, 
mely mindig kísérte őt, megindította egy idényre; egy másik idényre pedig haj-
lott a németországi mozgalom, a darwinismus anyagias elveire, s izgató gyönyörű-
sége telt abban, hogy az emberek gondolatait és szenvedélyeit az agy valamely 
gyöngyszerű sejtjéig, vagy a test valamely fehér idegéig vezesse vissza, örült annak 
a gondolatnak, hogy a szellem föltétlenül függ a test bizonyos, beteges vag)' egész-
séges [...] állapotától."50 A katolikus miszticizmus illeszkedett a dekadensek titok 
iránti vonzalmához,51 s egyúttal a természet legyőzésének koncepciójához is illett.52 

Huysmans hőse, Des Esseintes herceg például kifejezetten a mesterséges dolgokat 
kedveli: „Nincs oly fontainebleau-i erdő, oly holdfény, melyet a villamosfénnyel 
elöntött díszlet ne érne utol, nincs oly vízesés, melyet a víznyomás, nincs oly szikla, 
melyet a kemény papír ne utánozna csalódásig, nincs oly virág, mellyel ne verse-
nyezne a tafotaselyemből és a finom papírból készült művirág!"53 Sőt a herceg 
szerint a mozdonyok sokkal szebbek, mint a női test.54 Amikor vesz egy teknős-
békát, és úgy tapasztalja, hogy túl fénytelen az állat páncélja a szőnyegén, beara-
nyoztatja a béka teknőjét és kirakatja drágakövekkel. A mesterségesség iránti von-
zalom a természet legyőzésének gondolatában kapcsolódott a miszticizmushoz: 
Des Esseintes „úgy gondolkozott, bogy a képzelet könnyen pótolhatja a tények 
durva valóságát",55 így nem véletlen, hogy „a mágia, a fekete mise, a boszorkány-
szombat, a megszállottságok, az ördögűzések őrületei igézték".56 

A darwinizmus botrányossága révén volt vonzó Wilde főhőse számára. A deka-
densek ugyanis szerettek megütközést kiváltani. Tverdota György í r jad különcről: 
„a mű provokációk szakadatlan láncolata. A provokáció fő célja az egyetemi, a hi-

4 8 A szót az orosz formalistákat követt e használom. 
4!! A családi hasonlóság elmélete Wittgensteinnél: Ludwig WITTGENSTEIN: Filozófiai vizsgálódások. Atlan-

tisz, Budapest , 1998. 57-58 . 
5 0 Oscar WILDE: Dorian Gray arcképe II. Fordította KOSZTOLÁNYI Dezső. Genius, Budapest , 1922. 31-32. 
51 Mallarmé szerint „Megnevezni a tárgyat annyi, mint háromnegyed részben megfosztani a költe-

ményt attól az öröm forrástól, amely a fokról fokra való megfej tésben rejlik; a tárgyat sugallni, ez 
az álom. így ju tunk bir tokába annak A misztériumnak, amelyből A szimbólum ered". Idézi KOMLÓS 
.Aladár (szerk.): A szimbolizmus. 106. 

52 „A rossz művészet forrása mind ig az Élethez és a Természethez való visszatérés, ezek eszményíté-
se." (WILDE: A hazugság napfogyatkozása. In PÓK Lajos (szerk.): A szecesszió. 175.) 

5 3 Joris-Karl HLTYSMANS: A különc. Fordította KOSZTOLÁNYI Dezső. Szeged, 2002. 24. 
54 A különc. 25. 
53 A különc. 23. 
5li A különc. 76. 
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vatalos, a klasszikussá kanonizált, illetve a (könyv)kereskedelem által népszerűsí-
tett értékek félreállítása, s az akkori modern irodalom (és általánosabban ízlés) 
preferenciáinak érvényesítése. Huysmans kifejezetten örömét leli abban, hogy isme-
retlen szerzők nevét hozhatja szóba, vag)' ismert írók homályban maradt műveire 
hívhatja föl a figyelmet. Előszeretettel rak alábecsült kiadványokat a köztisztelet-
ben állók helyére".57 Dorian Gray darwinizmusában tehát a tabusértés botrányát 
élvezhette, vallásosságában pedig megkülönböztethette magát a józan ész korlá-
toltnak tekintett követőitől. Ha különböző pontokon is, de mind a darwinizmus, 
mind a katolikus miszticizmus illeszkedett a dekadenciához. 

A dekadencia egyszerre vallásos és blaszfém jellegére a magyar irodalomból is 
számos példát lehet felhozni. Itt csupán néhányat említek. Azt a koncepciót ille-
tően, hogy a költő egy transzcendens világ üzenetét közvetíti, beszédes Vajda János 
Az üstökös című verse: „Az égen fényes üstökös; uszálya/ Az ég felétől le a földre ér." 
Komjáthy Jenő költészetében a költő igen hangsúlyosan isteni jellegű. Az Életsoron 
című versben szereplő „Lelkem, te istenlakta ház!" azonosítás még a szerényebb 
koncepciók közé tartozik. A Magdaléna című versben az szerepel, hog)' „én va-
gyok a Messiás!". Másutt így fogalmaz: „érzem, mindegyre jobban, / Hogy úr vagyok 
a lelkeken!" (Himnusz). „Nevem a csillagokba írom / S emberszivekbe égetem, / És 
túl időkön, túl a síron / Terjed hatalmas életem" - írja a Jóslat című versben. 
Ugyanakkor nem mindig mutatkozik magasztosnak a költői hivatás. Az isteni 
üzenetet közvetítő, vag)' éppen - teremtőként - istenné váló költő eszméje mel-
lett a dekadenciában jelen van a közönségét elvtelenül kiszolgáló költő koncep-
ciója is. Kosztolányi Verstárgyak című novellaciklusának Éji dal című darabjában a 
költő prostituáltakhoz van hasonlítva. „Egy nagy szakállú, remetearcú vándor bo-
lyongott a város elhagyott, sötét utain. .Azután megállott, és halk hangon így énekelt 
a sötétségben: - Jöjjetek hozzám, öröm leányai, ti festékes arcúak, kormos szem-
öldökűek, és tárjátok ki szomorú lelketek titkát. Én imádom a ti lelketeket, mivel-
hogy az őszinte, és nem kendőzött, mint a többi embereké. [...] A költő titeket na-
gyon szeret, mert az ő arcán is festék van, és lelke tüzével ölelgeti azokat, kik nem 
méltók reá, s míg mások lángra gyúlnak az ő tüzénél, lelke hideg és vigasztalan 
marad."58 Kosztolányi egyik levelében saját magát illetően is evvel a toposszal él 
(azzal kapcsolatban, hogy a Budapesti Napló munkatársa lett): „Testemet, lelkemet 
megvették. A szerkesztőségekben le vagyok kötve. Minden tollvonásomat megfize-
tik."59 Sőt, a bűn gyakran idealizálva jelenik meg a dekadens művekben. Babits 
ódát ír hozzá. Reviczky korábban egyenesen a Sátánt dicsőíti A kenyér című versé-
ben: „Sátán imádlak! Nem vagyok már / A régi hóbortos gyerek. / Szivemben 
nem fog állni oltár / Istennek eztán, csak neked. / Ura vagy az egész világnak: / 

5 7 TVERDOTA György: Joris-Karl Huysmans: A különc. In KARAFIÁTH Judi t (szerk.): Huszonöt fontos francia 
regény: műelemzések. Maecenas, Budapest , 1996. 161. 

3 8 KOSZTOLÁNYI Dezső: Összes novellái 1. Osiris, Budapest, 2007. 83. 
5 9 BKI.IA György (szerk.): BABITS-JUHÁSZ-KOSZTOLÁNYI: levelezése. MTA Irodalomtörténeti Intézete, Buda-

pest, 1959. 131. Lásd még: ZIRKUI.I Péter: A világfi. Vázlat a fiatal Kosztolányi egyik szerepéről. In FRÁTER 
Zoltán (szerk.): Számadás. 41. 



5 0 8 Fuchs Anna 

Hatalmad érzik mindenen, / Neved' kiáltom, úgy imádlak. /Add mindennapi ke-
nyerem." Des Esseintes herceget is lelkesítették a fekete misék és a boszorkány-
szombatok. Arthur Symons a következő magyarázatot adja a dekadencia bűn és 
sátáni dolgok iránti vonzalmát illetően: „Az Ördög éppen minthogy a magasság-
ból bukott alá - közelebb áll Istenhez, mint az átlagember, akiben sohasem volt 
meg a magasba szárnyalás vagy a lelki mélyrehullás hajlama."60 Babitsnak a bűn-
höz írott ódájában explicit módon is megmutatkozik ez a koncepció: „Mert te 
[a bűn] vagy a nagy, te vagy új és bátor, / te vagy az erős, te vagy a kiváló, / villogó 
fejszéd a sűrűn járatlan / új utakat tör." Tehát, ha különböző pontokon is, mind 
az Istennel rokon, mind a Sátánnak hódoló művész eszménye megfért egymással 
a dekadencia konvenciójában. 

Akárhogy is, a költő kimagaslik közösségéből a dekadens koncepció szerint. 
Azonban avval kapcsolatban sincs egységes álláspont, bogy a művész csupán ha-
lála után vagy még az életében nyeri el jutalmát. Evvel függhet össze, hogy egyaránt 
van kultusza a nyomornak és a tobzódásnak, a betegségnek és az egészségnek, te-
hetetlenségnek és tetterőnek. Impotensek és donjuanok egyaránt lehetnek deka-
dens hősök. Huysmans mindkét ideált megvalósíttatja Des Esseintes herceggel, 
időindexek segítségével persze. A magyar dekadens irodalomban is megfér egy-
mással a betegség és az erő kultusza. 

Ady költészetében a lírai hős gyakran enervált: „Én már félig halott volnék" 
(Akik majd elkísérnek), „Tudok hinni, várni, csalni, / egyet nem tudok: akarni" (A leg-
jobb ember). Máskor viszont erőt sugároz: „Sorsom mégis a fiatalság. / Én magyar 
daccal ébren voltam, / Akkor, mikor mindenki aludt" (Én fiatal maradok). A muszáj 
Herkules című vers mindkét ideált egyesíti: „Szegény, muszáj Herkules, állom, / 
Győzöm, a harcot bús haraggal". 

A korai, dekadens Babitsot hasonló kettősség jellemzi. Petőfi és Arany című ta-
nulmányában61 Aranyt mint „neurotikus" egyéniséget értékeli nagyra: „az agyon-
sebzett lelkű dekadens költészete fátyolos: szimbolikus vagy (művészien) impasz-
szibilis, szemérmes és l'art pour l'art-os. S ilyen voltaképp az Arany Jánosé is" 
[...] „a sebhedt modern lélek költészete". Ezzel szemben „Petőfi valósággal tipikus 
egészséges kedély, amihez éppúgy hozzátartoznak erőtől és önbizalomtól duzza-
dó túlzásai, mint mély erkölcsi érzése és optimizmusa. Petőfi forradalmiságában 
semmi sincs a dekadensek forradalmiságából; sőt éppen annak ellentéte. [...] 
Arany a beteges, abnormis zseni és Petőfi az egészséges nyárspolgár". Ugyanak-
kor az In Horatium képei az erőt asszociálják: „Minden a földön, minden a föld 
fölött/ folytonfolyású, mint a hegyi záporár, / hullámtörés, lavina, láva/ s tűz, örö-
kös lobogó", s a vers koncepciója szerint a költő sem maradhat le a természeti 
erők mögött az alkotó tevékenységben. Mythologia című, dionüszoszias jellegű no-
vellájában, amelynek hőséül Héraklészt választotta, szintén a nyers erőt állítja kö-
zéppontba Babits. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni Nietzsche iránti rokon-

6 0 Arthur SYMONS: AZ élvezet reménytelensége. In PÓK Lajos (szerk.): A szecesszió. 185-186. 
<>' BABITS Mihály: Petőfi és Aram. In nő: Magyar irodalomtörténet arcképekben. [1996?], 110-129. 
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szenvét, amelyet Nietzsche-fordításai vagy a Nietzsche mint filológus című, 1911 -bői 
származó írása is jól inutat: „Nietzschét nem ajánlanám gyenge lelkek nevelőjének, 
ele erős keveseknek mi sem lehet edzőbb, nevelőbb, emelőbb, mint az ő hatása."62 

Avval kapcsolatban, hogy különböző ideák egyaránt a dekadencia kellékeként 
funkcionáltak, fontos megjegyezni, bogy a dekadensek titokzatos összefüggések-
ben hittek. Ahogy Baudelaire mondja a Kapcsolatok című versében: „Comme de 
longs échos qui de loin se confondent / Dans une ténébreuse et profonde unité". 
Nem tudom, transzcendens-e az irodalom vag)' sem, de akárhogy is van, az „egy-
bering"-ó „távoli visszhangok" (Szabó Lőrinc fordítása) koncepciója jól szemlél-
teti, hogy különböző dolgok forrnak össze a dekadencia konvenciójában. Ebből 
a szempontból szintén nagyon érdekes Szini Gyulának Л dekadensek című írása,63 

amely 1903-ban jelent meg a Magyar Géniusz ban. Ebben a narrátor egy „Dilikém"-
nek szólított hölggyel próbálja megismertetni a dekadens költőket. A narrátor 
említést tesz olyan különböző dolgokról, mint a szabadszájúság, a kifinomult ér-
zékelés, a parnasszizmus, a szimbolizmus, az elefántcsonttorony és az egzotikus 
virágok. Az egzotikus virágok kapcsán igen beszédes a narrátor következő meg-
jegyzése: „adieu Linné! Elfelejtjük rendszereidet."64 Amikor a narrátor felsorolja 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé és Villiers de l'Isle Adam nevét mint a legnagyobba-
két, azt is hozzáteszi: „Ez a négy név négy külön költői világot jelent és csak Linné 
merte volna őket egy kalap alá vonni, ha Linné véletlenül irodalmi professzor lett 
volna."65 Meg kell azonban jegyezni, hogy Szini - ha nem is a linnéi rendszertan 
metódusát követve - mégiscsak egy kalap alá vonja ezeket a különböző költőket, 
hiszen írásának Л dekadensek címet adta. A rendszertantól való elhatárolódás azt 
sugallja, bogy a dekadencia egyes jelenségei nem egy közös vonás alapján képez-
nek kategóriát, hanem más módon tartoznak össze. 

A dekadenciáról írott könyvében Richard Gilman úgy fogalmaz, hogy „a deka-
denciát képtelenek vagyunk definiálni",66 és többször is hangsúlyozza, hogy igen 
különböző dolgok fértek meg együtt a dekadencia koncepciójában. Szót ejt pél-
dául arról az ellentétről, ami Baudelaire és Gautier művészi koncepciója között 
áll fenn: „Ha tehát Baudelaire képviselte a dekadencia erkölcsi vagy lelki oldalát, 
a tiltott, a romlott dolgokkal való ismeretséget és azok művelését a megsérült 
vagy elítélt lelkek és a kéjes istenkáromlás világában, akkor Gautier volt a dekaden-
cia mondhatni világi oldalának, az inkább 'testi', egyszersmind romantikusabb 
ágának szülőatyja. Gautier hatása mutatkozott meg a markánsabbnak és drámaibb-
nak vélt korok s nem kevésbé a színes és egzotikus dolgokhoz való vonzódásban 
(ő karmazsin és narancssárga ruházatot és lobogó nyakkendőket viselt; Baudelaire 

62 BABITS Mihály: Nietzsche mint filológus. In nő: Esszék, tanulmányok I. Szépirodalmi, Budapest, 1978. 262. 
0 3 SZÍNI Gyula: A dekadensek. Magyar Géniusz, 1903. j a n u á r 4. 5-12. 
04 A dekadensek. 8 
65 A dekadensek. 7. 
6 6 Richard GII.MAN: A dekadencia, avagy egy jelző különös élete. Budapest, 1990. 10. 
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feketében maradt), a bohémségben és a művészeti sznobizmusban."67 E jellem-
zés a két költőre nézv e inkább csak nagy vonalakban igaz,68 azt azonban meggyő-
zően szemlélteti, bogy különböző ideálok egyaránt dekadensnek minősültek. 

Charles Bernheimernek a dekadenciáról írott könyvében69 szintén szó esik az 
ellentétek dekadens feloldásáról. Szó esik arról, hogy noha a dekadencia sokszor 
a naturalizmus ellenében határozta meg magát, mégis nagyon sokszor tetten ér-
hető a naturalizmus jelenléte dekadens művekben, s hogy sokszor nehéz elválasz-
tani egymástól a két irányzatot.70 

Van tehát némi ellentéteket magába olvasztó jellege a dekadenciának. Külön-
böző irányzatok léteztek a dekadencián belül, sőt ismert, hogy a szimbolisták olykor 
tiltakoztak a „dekadens" jelző ellen, de ettől még - ahogy Komlós Aladár felhív-
ja rá a figyelmet - az iskolát „barát és ellenség világszerte tovább is egynek vette 
[...]. A különc éppúgy nem tesz különbséget [...], mint ahogy Verlaine egyformán 
az 'elátkozott költők' közé sorolja Corbiere-t, Rimbaud-t és Mallarmét".71 

Egy „szigorú" kategória: a perfekcionizmus 

Az eddigiek tehát azt támasztják alá, bog)' amikor egy művet dekadensnek találunk, 
nem konkrétan meghatározott kritériumok teljesülését, hanem analógiákat veszünk 
figyelembe. Nem gondolom azonban, hogy minden irodalmi jelenség leírható 
lenne a családi hasonlóság elvével. Ertékfogalmakat mindenképp bajos lenne így 
definiálni. 

Abból, hogy a dekadencia konvenciójában jól megfértek az éles különbségek, 
nem következik, hogy le kellene mondanunk arról, hogy a konvenciót elemeire 
bontsuk. A szimbolisták kiválása (még ha e gesztus ellenére továbbra is dekadensek-
nek tekintették őket), azt mutatja, hogy vannak olyan szempontok, amelyek alap-
ján észlelhető különbség a dekadencia különböző elemei között. Ilyen a dekaden-
cia perfekcionista hagyománya. Mallarmé fontosnak tartja a „hatékony számítás"-t 
a vers megalkotásában, s a költőnek szerinte arról is gondoskodnia kell, hog)- a 
versnek ezt az „intellektuális tartószerkezeté"-t elrejtse.72 így valósul meg a pont-
szerű, minden fölöslegtől megszabadított, szónokiságtól mentes, zenei hatású vers. 
A koncepció Mallarmé halála után is tovább élt. Ennek a perfekcionista költészeti 

67 A dekadencia, avagy... 110. 
6 8 Gautier IM niorte amoureuse című műve nem nélkülözi a Gilman által Baudelaire-hez társított ..tiltott 

dolgok" témáját , hiszen egy pap titkos szerelmi viszonyáról szól, és a démonikus jelleg sem hiány-
zik a műből, amennyiben a pap szerelme vámpírnővé változik. 

6 9 Charles BERNHEIMF.R: Decadent Subjects. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2002. 
7(1 BERNHEIMER: Decadent Naturalism / Naturalist decadence. In Decadent subjects. 56—103. 
71 KOMLÓS Aladár: Dekadencia és szimbolizmus In nő (szerk.): A szimbolizmus. 36. 
7 2 S téphane MALLARMÉ: Charles Morice-nak. (1893) Fordította TÓTH Judit, lu KOMLÓS Aladár (szerk.): 

A szimbolizmus. 187. 
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elvnek a meghosszabbítása mutatkozik meg a poésie pure 1920-as évekbeli kon-
cepciójában.73 

A perfekcioriista hagyomány azonban nem mindig érvényesül maradéktalanul 
a dekadens irodalomban. Szélsőséges példa a tematikus kellékek meglétére és 
ugyanakkor a perfekcionizmus hiányára Bakti Gyula költészete. Bakti felhasználta 
költészetében a dekadencia számos kedvelt eszméjét (számkivetettség, szegény-
ség, botrány, öngyilkosság, bűn),74 ugyanakkor teljességgel hiányoznak nála a de-
kadencia perfekcionista vívmányai. Szerepeljen itt - tekintettel arra, hogy szélső-
séges példáról van szó, s hog)' Bakti költészete viszonylag kevéssé ismert - teljes 
terjedelmében Az utolsó kívánságom című vers, amelyet a költő több kötetébe is be-
válogatott: 

Egyszer lesz egy s z é p t e m e t é s , 
Egy u n a l m a s , s z ü r k e d é l u t á n . 
S á p a d t a r c ú , b ú s l e g é n y e k , 
Egy h a l o t t a s kocsi! k i s é r n e k 
Z a j o n g ó é l é n k u t c z a s o r á n . 

Légy o t t t e is, s z é p s é g e s asszony, 

N e t ö r ő d j a g y á s z o l ó n é p p e l . 

Légy o t t m á m o r o s d u h a j , 

É n e k e l j , d a l o l j . - C s u h a j . 

Légy o t t k i f e s t e t t k é p p e l . 

H a k i é r t é l a t e m e t ő b e , 
M a r a d j a s í rná l . V á r j á l , 
M a r a d j o t t , e g é s z é j j e l , 
És ő r j ö n g ő s z e n v e d é l l y e l 
L i h e g ő k á n k á n t j á r j á l . 

E g y s z e r lesz egy s z é p t e m e t é s , 
I s z o n y ú lesz az m e s é s e n . 
S á p a d t a r c ú b u s l e g é n y e k , 
Egy h a l o t t a s kocsit k i s é r n e k . 
Ez l e sz az é n t e m e t é s e m . 

7 3 Albert Tbibaudet . a poésie pure egyik fő teoretikusa az 1920-as években a következőképp indokol-
ja , hogy a tiszta költészet a 19. század vége költészeti tendenciájának továbbélését je lent i : „Annak, 
hogy Mallarmé n e m ejtette ki a 'poésie pure ' kifejezést, semmi je len tősége nincs ama tény mellett, 
hogy szinte semmi olyasmit nem írt le, ami ne lett volna alárendelve a tiszta költészet problémájá-
nak, életét a tiszta költészetre tette föl, azért dobot t kockát, hogy legyőzze a véletlent, amely azt be-
szennyezi." Epilogue á la Poésie de Stephane Mallarmé. In Albert THIBAUDET: Reflexions su la critique. 
Gallimard, Paris, 1939. 181. Idézi TVERDOTA György: A tiszta költészet. In Magyarázatok. József Altila. 
Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Osiris, Budapest , 1995. 41. 

74 A kötetcímek is sokatmondóak ebből a szempontból: Éjjel (1908), Vergődés, [190?], Züllött zsoltárok (1912). 
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Figyelmet érdemel, amit Ignotus ír Bakti Gyula verseiről a Vergődés című kötet 
előszavában: „Ezek a versek úgy hatnak, mintha annál a fénynél Íródtak volna, 
mely az éjjeli szerkesztőségek vagy irodalmi kávéházak ablakaiból szűrődik ki az 
utcára; nem friss és szúrós dudvái a mezőbe vesző külvárosnak, hanem a pince-
növényei ugyanazon belvárosi kaszárnyáknak, melyeknek emeleti hónapos szo-
báiban tanyáznak a polgári költők."75 Ignotus hasonlatai Bakti költészetét ugyan 
a modernséghez kapcsolják, ám ugyanakkor elhatárolják annak (kicsit is!) igénye-
sebb megvalósulásaitól. A dekadencia perfekcionizmusa ugyanis Bakti költésze-
téből teljességgel hiányzik. 

Érdemes figyelembe venni, hogy történetileg se esik egybe a magyar irodalom-
ban a perfekcionizmus a dekadencia tematikus konvencióinak megjelenésével. 
Reviczky Gyula és Komjáthy J enő költészete számos dekadens elemet tartalmaz, 
a hányattatások, a botrányosság vagy az esztétikai vallásosság révén (ez utóbbi 
Reviczkynél a díszletezésben, Komjáthynál a költőszerep felértékelésében jellem-
ző). Ugyanakkor némi terjengősségjellemzi mindkettőjük költészetét. A sűrítéshez, 
a repetíció kerüléséhez kedvező feltételt biztosító versforma, a szonett csupán a 
századfordulót követve, Kosztolányi és Babits fellépésével válik jellemzőjévé a ma-
gyar dekadencia költészetének. Minden felesleg elíziójára, ún. komprimált versek-
re azonban József Attila költészetében találjuk a legtöbb példát. Figyelmet érdemel 
a kortárs Németh Andor megjegyezése: „József Attila máshogy indult, és más-
hogy végezte pályáját, mint Mallarmé - mégis volt eg)' pillanat, amikor a költé-
szet célja és értelme feletti eszrnélkedései során ugyanazokra a következtetésekre 
jutott, mint Mallarmé, s szigorúan logikus fő lévén, e megállapításokhoz szabta 
költői gyakorlatát."76 Tverdota György szerint József Attila költészetének vizsgála-
tában „а XIX: század második felére eső költészettörténeti tendenciának a húszas 
évekbeli meghosszabbítását: a tiszta költészetet" is tekintetbe kell venni,77 s úgy 
vélekedik, hogy ez az eszmény a költő teljes érett alkotói korszakában jelen van.78 

Természetesen nem csupán a költészet, de a próza perfekcionizmusáról is fon-
tos beszélni. A Nyugat legelső számában jelent meg Szini Gyulának A mese alkonya 
című írása. A perfekcionista próza szempontjából figyelmet érdemel az alábbi kon-
cepció: „Az elbeszélő művészet valódi súlya [...] nem azon van, amit mondunk és 
ami alapjában véve igen véges, hanem azon, hogy hogyan mondjuk, ami viszont 
végtelen. [...] Valahogy úgy képzelem, hogy nagyon régi és nagyon értékes me-
sék hányódnak, ragyognak a világban mint az igazi keleti drágakövek, amelyeken 
több facette-et már el sem lehet képzelni, amíg nem jön a művész és egyetlen, még 
lehetséges ponton új facette-t csiszol, amitől a kő még fényesebbé, még ragyo-
góbbá lesz, egészen újjá." Szini Gyula koncepcióját szem előtt tartva az irodalom-

73 Ignotus Pá! előszava In Влкп Gyula: Vergődés. Bakti Péter, Budapest , [190?], lapszám nélkül. 
7 6 NÉMETH Andor: Beszélgetés a költészetről. In uő: József Attiláról. Gondolat , Budapest , 1989. 423. 
7 7 TVERDOTA G y ö r g y : Magyarázatok. 4 4 . 
7 8 I VERDOTA G y ö r g y : Magyarázatok. 4 7 ; i l l e t v e TVERDOTA G y ö r g y : „Szublimálom ösztönöm". I n TVERDOTA 

György-VERES András (szerk.): Testet öltött érv. Az értekező József Attila. Balassi, Budapest, 2003. 141-160. 
Igaz, ebben a tanulmányában Tverdota elsősorban a baudelaire-i transzmutáció műveletét hangsú-
lyozza: 144., 160. 
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történész nem elégedhet meg avval, hogy csupán a tematikus konvenciók oldalá-
ról vizsgálja a prózát. Irodalomtörténeti közhellyé vált napjainkra, hogy Krúdy 
prózájában a cselekmény szerepe jóval kisebb, mint a különböző irodalmi díszle-
tek. A dekadens prózát érintő stilisztikai kutatásokban eddig is nagy szerepet ka-
pott a különböző szecessziós díszítő motívumok, az indázó szerkezetek és a tőis-
métlés, vagy az impresszionista nominalizmus vizsgálata.79 Azonban a dekadens 
próza díszítő kellékeinek listázásán kívül érdemes odafigyelni a perfekcionizmus 
talán leglényegesebb elemére. Ezt minden bizonnyal a legplasztikusabban József 
Attila fogalmazta meg Babits-kritikájának híres szalagút-hasonlatában: „az irott 
forma tárgyi művészete nem a mérték, ütem és rim kellékeinek kiállításában, pa-
norámájában, hanem a mü legbensőbb indítékai, mozzanatai helyzetének válto-
gatásában áll. Az első mozzanat uralmát fokozatosan átengedi a másodiknak s ez 
a harmadiknak. Majd az első mozzanat újból kibontakozik, de gazdagabban és a 
szintén gazdagabban jelentkező második mozzanat mögé húzódik. És igy tovább, 
mindaddig, mig nem kész az irásmü, amikoris azt látjuk, hogy a motívumok tu-
lajdonképpen átvették lassacskán egymás jelentését és jelentőségét, - a végire ér-
vén már csak egyetlen egy mozzanat, motívum áll előttünk, ami nem más, mint 
maga a mü. Hasonlattal élvén, a formaművész kézen fog egy ismeretlen tájon, 
egy ismeretlen hegy lábánál. Szallaguton vezet fölfelé, egyre szűkülő körökben. 
Az első lépésre is tájat látunk. E tájra azonban a szallaguton fölfelé haladván észre-
vétlenül másik táj terül, hiszen közben északról keletnek, majd pedig délnek és 
nyugatnak megyünk. De igy viszszajutunk újra északra. Ekkor már föntebb vagyunk, 
de ugyanarra tágul szemünk, amire egy körrel lejjebb és mégis mást látunk. Most 
egyetlen pillantásra fölfogjuk mindazt, amit előbb északról és részben északkelet-
ről meg északnyugatról szemléltünk. Fönn az ormon azután egyszerre nézhetünk 
a szelek minden iránya felé és ki-ki annyit lát, amennyi szeme van. A csupaszem 
utas egyetlen metszetlen kör közepén találja magát, egyivü éghajlat alatt. Csak 
maga az ösvény tűnt el a növényzet között. Hát ez a formamüvészet. Kosztolányi 
igy irja a legszebb magyar prózát."80 József Attila megfogalmazza tehát a perfek-
cionista alkotásmód elvét. Kezdetben úgy néz ki, hogy azt versekre vonatkoztat-
ja, azonban Kosztolányi prózájának említésével egyértelművé válik, hogy a pró-
zát illetően is ilyen elvárásokat támaszt. Ebben egyik elődje Mallarmé, aki szerint 
„A prózának nevezett műfajban is ott van a vers".81 

Mindezek miatt a magyar dekadens irodalom vizsgálatában a dekadencia meg-
lehetősen rugalmas fogalmán belül szükséges szem előtt tartani a perfekcioniz-
mus „szigorú" kategóriáját is. 

79 Például SZABÓ Zoltán (szerk.): „Arany-alapra arannyal". Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílu-
sáról. Tinta, Budapest , 2002. 

8 0 JÓZSEF Attila: Az Istenek halnak, az Ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Habits Mihály verseskötetéről. In 
uó: Tanulmányok és cikkek 1923-1930. 219-220. " 

81 Idézi KOMLÓS Aladár (szerk.): Л szimbolizmus. 214. 
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„SZAVAIDAT? AZ EMBERI BESZÉDET..." 

- Versbeszéd és biblikus szöveghagyomány viszonya az Apokrifben -

(A Pilinszky-líra recepciója) Az Apokrif keletkezéstörténete, s általában a Pilinszky-
életmű születése és kanonikus pozíciója azt bizonyítja, hogy a modern kor tudo-
mányos episztéméjével vag)' a politikai hatalom által diktált művészi elvárásokkal 
szemben - mintegy folyamatosan kijátszva ezek igazságra vonatkozó intencióit -
az emberi létezés transzcendens távlataira, Isten és ember viszonyára vonatkozó 
kérdések a modern líratörténet folyamatában mindvégig megőrizték érvényessé-
güket. S épp a Pilinszky-líra egyik kontextusát is adó 20. századi katolikus iroda-
lom története mutatja, hogy releváns válaszok csak akkor születnek, ha az irodalom 
nemcsak bog)' nem rendelődik alá más diskurzusok előzetes elvárásainak, hanem 
az ember világban-létének kérdéseire érvényes választ tud kínálni saját jelene és 
a későbbi korok különböző világnézetű, szellemi beállítottságú befogadói számára 
is. Azt tehát, amit Németh G. Béla az Apokrif apokaliptikus elemei kapcsán mond, 
általában érvényesnek tekinthetjük a hasonló költői megnyilatkozások kapcsán is: 
„Az esztétikai és költészettani alapkérdések egyike éppen az - írja Németh G. Béla - , 
tudja-e s hogyan tudja e nagyon is pregnáns megnyilatkozástípust úgy alakítani 
a költő, hogy verse egyrészt tökéletes egyedi önkifejezés legyen, másrészt úgy, 
hogy akár valamely vallásfajta világképének, jövőképzetének részesei vagyunk, 
akár egy szekularizált, nem lineáris, de fejlődéses világképé, akár a személyes Go-
nosz létének elfogadói, akár az emberi természet dualisztikus, pluralisztikus üt-
közéses összetettségének vallói, akár a gondviselés-hitre hagyatkozók, akár az 
emberi tökéletesedés természeti eleve adottságának s szükségszerűségének 
meggyőződöttjei - : mindenképpen átéljük a vers olvasása (belső hallása) nyomán 
a fajtánkra, a lényünkre, az énünkre leselkedő veszély konkrét s egyetemes lehe-
tőségét éppen úgy, mint legyőzésének vágyát, akarását, bizodalmát is.'4 A Pilinszky-
líra recepciója világosan kirajzolja a befogadásnak azt a tág terét, melyben a külön-
böző értelmezések megszülettek. Az értelmezéstörténet termékenysége elsősorban 
abban mutatkozik meg, hogy a költői életmű a különböző világlátású és irodalom-

1 NÉMETH G. Béla: Az Apokalipszis közelében. Egy ősi műfaj újraalkotása. Pilinszky: Apokrif In N. G. В.: 
11+7. Verselemzések, versértelmezések. Tankönyvkiadó, Bp., 1984.2 405. 
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elméleti előfeltevések mentén alakuló értelmezői kánonokban egyaránt kiemelt 
helyet foglal el. Más szóval az alapvetően vallásos nyelvezetből és szimbolikából 
táplálkozó költészet a különböző irányú és érdekeltségű kérdezésmódok számára 
is képes megnyílni. Pilinszky művei ugyanis a végsőkig lecsupaszított emberi lé-
tezés lényegéről adnak hírt: „A költő - nem minden költő: az olyan költő, mint 
Pilinszky - a mélybe fúr le, a világdráma emberi mélyrétegébe, és képei szintézi-
sében mutatja föl a Jelentést, az Ábrát, az Embert a maga végső, csontig fosztott, 
apokaliptikus meztelenségében."2 

Amennyire konszenzus mutatkozik azonban Pilinszky kanonikus pozícióját tekint-
ve, annyira eltérő művei biblikus motívumainak, vallásos világképi hátterének 
megítélése. Megfigyelhető ez az anomália az életmű lírai és prózai (valamint drámai) 
részének különválasztásában, mely az esztétikai és világszemléleti szempontból 
újszerűbbnek (tehát értékesebbnek) ítéli versekben a hagyományos katolikus dog-
matikához kevésbé kötődő világlátást, míg az esszékben, rövidebb publicisztikai 
írásokban a hittani tételekhez szorosabban kötődő, „néha iskolásnak ható hétköz-
napi példázatok"3 leírására épülő szemléletmódot lát. Hasonlót tapasztalhatunk 
a versek, különösen az első kötetek interpretációi kapcsán. A recepció egy része 
ugyanis a versek vallásos világképét elemezve a megváltó kegyelem hiányáról,4 

a megválthatatlanság alapélményének kifejezéséről5 beszél, míg mások a katolikus 
teológia és a bibliai szöveghagyomány felől értelmezik Pilinszky líráját. Balassa 
Péter például a következőképpen interpretálja a Harmadnapon kötet címadását: 
„Tény, hogy Pilinszky egy feltámadás-verset választott köteteimül, és így könyve formális 
középpontjába helyezte. Véleményünk szerint a kötet motivikusan alig kifejezett, mégis min-
denütt rejtetten jelen levő alapgondolata ama három nappal kapcsolatos, mely a kereszthalál-
tól a feltámadásig tart. A feltámadás radikális eseményével szembesíti a jelen törté-
nelmi-emberi világát."6 Az egymásnak ellentmondó értelmezések, véleményem 

- RÓNAY György: Rekviem. In R. Gy.: Olvasás közben. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1971. 336. 
5 TOLCSVAI NAGY Gábor: Pilinszky János. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2002. 26. Ezzel szemben a 

Pilinszky esszéiben megmutatkozó teológiai szemléletmód újszerűségéről és a lírai szövegekhez való 
szoros szemléletbeli kapcsolódásáról ír Mártonffy Marcell (MÁRTONFFY Marcell: Katolikus historizmus 
és apokrif magánbeszéd. Teológiai törésvonal Pilinszky prózájában. I rodalomtör ténet 2007/1. 88.). 

4 Fülöp László például a Halak a hálóban kapcsán jegyzi meg, hogy a vers „a megváltó kegyelem ideá-
ját és az üdvözítő szenvedés mítoszát vonja kétségbe, megvál thatat lannak állítva [...] az evilági pok-
lokban szenvedő embert , az egyetemes ember i sorsot". (FÜLÖP László: Pilinszky János. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1977. 28.) 

5 „Verseiben eleinte szörnyű víziók is megje lennek, de később egyre tárgyilagosabb nyelven fejezik ki 
A megválthatat lanság é lményét ." (BKIÁDI Miklós [szerk.]: A magyar irodalom története 1945-1975. 
II/2. A költészet. Akadémiai Kiadó Bp., 1986. 565.); „A második világháború apokaliptikus tapasz-
talatával szemközt a megválthatatlanság alapélményét megszólaltató Pilinszky lényegében már kész 
poétikai formákkal lépett A nyilvánosság elé." (Kulcsár SZABÓ Ernő: Л magyar irodalom története 1945-1991. 
.Argumentum Kiadó, Bp., 1993. 73. - I rodalomtörténet i füzetek 130.); „Neki nem az je lent i a leg-
főbb tragédiát , bog) nincs megváltás, h a n e m az, bog)' a létbe úgy vagyunk belevetve, hog)' létünk 
korlátai közt nem adat ik m e g remélhetni A megváltást szenvedéseink alól." (ALFÖLDY J e n ő : Visszá-

járól. a teljesség. Pilinszky: a remény eretneke. Adalékok az Apokrif elemzéséhez. Tiszatáj 2000/1. 8. - Diák-
melléklet) 

11 BALASSA Péter: A látvány és a szavak. A Harmadnapon huszonöt év után. In B. R: A látvány és a szavak. 
Esszék, tanulmányok 1981-1986. Magvető Kiadó, Bp., 1987. (kiemelések az eredet iben) 
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szerint, úgy hozhatók közös nevezőre, ha - Pilinszky vallásos nyelvhasználatból 
eredő frazeológiáját saját világnézeti és kulturális beállítottságunkra átfordítva -
elfogadjuk: a megértés közös tere, ahol a különböző irányú és érdekeltségű értel-
mezések találkozhatnak, minden esetben a Golgota, ideje pedig a Nagypéntek 
éjszakájától Húsvétvasárnap hajnalig tartó időszak, az üdvtörténetnek az a pilla-
nata, mikor az „Isten halott", s még nem dőlt el semmi: a világ a megváltatlan-
ság és a megváltottság keresztútjánál van.7 

(A vers motivikus megközelítése) A Pilinszky-életmű olvasásának egyik, a recepció által 
már reflektált8 tapasztalata a szövegkorpusznak az a sajátos koherenciája, mely az 
egyes motívumok (víz, éjszaka, fa, később bárány, vágóhíd stb.) ismétléséből, illetve 
korábbi szövegrészletek különböző műfajban történő újraírásából fakad. Már az 
első, Trapéz és korlát című kötetnél is megfigyelhető, hogy a versek nem véletlen-
szerűen kerülnek kötetbe, illetve követik egymást, hanem több esetben valamilyen 
nagyobb szövegegységet átfogó motívumháló (mindenekelőtt a valamennyi vers 
szimbolikus idejét meghatározó éjszaka) kirajzolódása felé mutat a kötetkompozí-
ció.9 A Harmadnapon recepciótörténete pedig már világosan kimutatta azokat a 
verspárokat, melyek értelmezései bizonyos értelemben kölcsönösen feltételezik, 
kiegészítik egymást. Ilyen az Apokrifet megelőző Jelenések VIII. 7., valamint a Ra-
vensbrücki passió és a Harmadnapon.10 Schein Gábor is joggal jegyzi meg, hogy a 
Panasz című vers „motívumaival az Apokrifet előlegezi",11 de a kötetek figyelmes 
olvasása során ezen kívül is számtalan olyan szöveghelyet találhatunk, amely a mű-
vek közötti szoros kapcsolódást mutatja, s ennek a szövegkohéziónak a sűrűsödési 
pontja a Harmadnapon kötet Apokrif című verse: „Az Apokrif а könyv definitív meg-

7 Ebben az összefüggésben egyetértek Hankovszkv Tamás megállapításával: „A nagypénteki ünnepen 
részt vevő vallásos ember ugyanis a szertartás alatt nem а XXI. században van, h a n e m az esemé-
nyek kortársává válik, és éppúgy, mint annak idején az apostolok, nem ismeri a jövőt: nem tudhatja, 
hog)' Jézus h a r m a d n a p r a dicsőségesen fel fog támadni." (HANKOVSZKV Tamás: Szent idő és költészet. 
Tanulmányrészlet Pilinszky János vallásos művészet felfogásáról, http://www.hankovszky.tvn/pb/szentid.pdf) 

8 ,,[A] rövid esszék mintegy fogalmi nyelven részlegesen ú j ra í r ják és ekképp átér te lmezik az első két 
kötet anyagát nyelvileg és gondolatilag is, ill. párhuzamosan ugyanezt teszik a negyedik korszak lírá-
jával, miközben a negyedik korszakban a Szálkák és a Végkifejlet versei részlegesen szintén újraírják 
Harmadnapon verseit, igen szoros összefüggéseket és egyben különbségeket létrehozva." (TOLCSVAI 
NAGY Gábor: Pilinszky János. 51.) 

9 Világosan megfigyelhető a kötetkompozíció tudatos alakítása a kötet első ciklusának verseinél, ahol 
az első három költeményt az éjszaka és a víz motívuma kapcsolja össze, majd ezt követi két anya-
vers, a Könyörgés és a Távozó sereg. 

1(1 A Nagyvárosi ikonok című kötet nyitóverse, az Utószó szó szerint idézi az Apokrifét, s ezáltal kijelöli az 
egész kötet helyét és viszonyát is a korábbi versekhez képest. 

11 SCHEIN Gábor: A csönd poétikája Pilinszky János költészetében. In S. G.: fíiétikai kísérlet az Újhold költésze-
tében. Universitas Könyvkiadó, Bp., 1998. 223. 2008-ban megje len t tanulmányában Jelení ts István 
Pilinszky korai, köte tben nem közölt Viszontlátás című versét olvassa úgy, mint a később keletkezett 
Apokrif „vázlatát". (JELENÍTS István: Az Apokrif - a hazatérés verse. In FŰZFA Balázs (szerk.): Apokrif. 
Savaria University Press, Szombathely, 2008. 15-23.) 



Versbeszéd és biblikus szöveghagyomány az Apokrifiren 5 1 7 

fogalmazása, »alakja« - írja Balassa Péter. - Az egyes versek sűrítményét e vers adja, 
egyszersmind a kötet egésze mint kontextus e vers születési feltételének tűnik."12 

Már a Trapéz és korlát Rónav Györgynek ajánlott Mert áztatok és fáztatok című ver-
sének zárósorai az Apokrif felé mutatnak: 

[...] 
csak á l lok m a j d és r eszke tek , 

a k á r egy é g ő e r d ő . 

Ez a részlet ugyanis mintha már az Apokrif (egyik) beszélőjének önszituálását 
(„hányódom én, mint ezer levelével. / és szólok én, mint éjidőn a fa:", illetve 
„Látja Isten, hogy állok a napon."), valamint apokaliptikus képvilágát, a „forró 
kicsi erdő" Apokrif-beb látványát készítené elő („Élnek madarak, / kik szívszakadva 
menekülnek mostan / az ég alatt, a tüzes ég alatt. / Izzó mezőbe tűzdelt árva lé-
cek, / és mozdulatlan égő ketrecek."). 

Az Apokrif első részének kérdéssora a következőképpen zárul: 

Az é j s z a k á t , a h i d e g e t , a g ö d r ö t , 
a r é z sú t f o r d u l ó f e g y e n c f e j e t , 
i s m e r i t e k a d e r m e d t v á l y ú k a t , 
a mé lyv i l ág i k í n t i s m e r i t e k ? 

A „fegyencfej", a „vályúk" s az utolsó tagmondatban a szenvedés említése a Harbach 
1944 látomását idézi. A „vályu"-motívum értelmezése, mely előfordul a kötetnyitó 
Parafrázisban is, több irányból is megközelíthető. A vályú egyrészt ugyanis - mint 
az állatok etetésére szolgáló eszköz - az igába fogott fegyencek elembertelenítő 
helyzetének leírására szolgál, jelzi a civilizált világból való kényszerű kiszorított-
ságukat. Ezekben a versekben a szabadságtól való megfosztottság, az éhezés és a 
szenvedés, az otthontalanság egzisztenciális helyzetei a szubjektum voltától meg-
fosztott embert mutatják - ismét Rónay Györgyöt idézve - „végső, csontig fosztott, 
apokaliptikus meztelenségében". A szenvedés, a rabság, az éhezés, a hazátlanság 
ezáltal a szubjektumvesztés egzisztenciális tapasztalatának metaforái is lesznek. 

Az emberi és állati létszintek egymásba csúsztatása történik itt meg, ami a versek-
ben feltáruló látvány mögött az ember szenvedés által való ontológiai kiüresedés-
nek a következményét sejteti. Ez világosan látható a Harbach 1944 jelenetezésé-
ben, de, véleményem szerint, ugyanez figyelhető meg az Apokrif üres világában, 
ahol az ember ontológiai státusát meghatározó világ- és jelenléthiány (ennek lesz 
a következő részekben a metaforája az „árnyék") abban is kifejezésre jut, ahogy a 

12 BALASSA Péter: A látvány és a szavak. 158. Balassa Péter idézett tanulmányában megnevezi és rend-
szerezi azokat a motívumokat, melyek a Hanmdnapon kötet t erseinek szövegszerveződése s a kötet-
kompozíció szempont jából lényegesek. Az alábbi elemzés ennek ismeretében főként azokat a mo-
tívumismétléseket emeli ki, melynek révén a biblikus szöveghagyományhoz való viszony láthatóvá 
tehető. 
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nyitórész apokaliptikus víziójában az emberi pusztulás képei helyett a „levegőben 
menekvő madárhad" látványát tárja elénk a vers, s az azt követő kérdéssorban a 
dehumanizáló szenvedés szintén állati képekben jeleníttetik meg. Az Apokrif má-
sodik részének ötödik versszaka ismétli meg ennek a látványnak a leírását, de ez 
a leírás már a másikkal létesített kommunikáció képtelenségéről, a nyelv elégtelen-
ségéről szóló részbe ágyazódik, így „a szabadságot allegorizáló madarak szabad-
ságtól való megfosztottsága a beszédtől való megfosztottság, a nyelv általi kifosz-
tottság kérdésének keretébe illeszkedik".13 Azonban az, ami a Harbach 1944-ben 
a vers fiktív terében kibomló látványként jelenik meg, a.z Apokrifben már a vers-
szubjektumra magára (is) vonatkozik: 

„így indulok. Szemközt a pusztulással 
egy ember lépked hangtalan. 
Nincs semmije, árnyéka van. 
Meg botja van. Meg rabmhája van. 

Ebbe a motívumrendszerbe kapcsolódik a vers első részében a lírai én önszituá-
lását meghatározó másik momentum: a száműzöttség mint a máshol-lét, az otthon-
tól való kényszerű távol-lét kifejezője. Ezt erősíti az a megfigyelés is, bogy már a 
„vályú" említése is szövegszerűen utalhat a tékozló fiú evangéliumi példázatára.14 

Lukácsnál ugyanis a következőket olvashatjuk: „Amikor már mindenét elpazarolta, 
az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegő-
dött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, 
ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból 
sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelke-
dik kenyérben - mondta én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apám-
hoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened." (Lk 15,15-18) Az 
Apokrif szer kezetileg hasonló sémát követ, mivel a fentebb idézett kérdést követi 
az. elindulás kijelentése, majd a következő részben a „tékozló fiú"-parafrázis, a haza-
találás vágyának mint beteljesületlen reménynek a kifejezése. 

Pilinszky életművében egyébként is központi helyen lévő, a költő világ- és mű-
vészetértelmezésének mintegy kulcsát adó evangéliumi paraboláról van szó.15 

„Bizonyos értelemben mindannyian tékozló fiúk vagyunk, mégis azzal a különb-

13 SZÁVAI Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 2005. 189. 

14 BASA Viktor: „Abbahagyja s elkezdi újra ". Toldatagi Pál fiatalkori költészete, mint prefiguráció. Kézirat, 196. 
15 „Nem lat inórán vagyunk, hanem a tékozló fiú d rámá jának közepében é lünk." (PILINSZKY János : Bűn 

és bűnhődés. In HAFNER Zoltán (szerk.): PILINSZKY János : Összegyűjtött művei. Tanulmányok esszék, cikkek 
(továbbiakban TEC) I. Századvég Kiadó, Bp., 1993. 398.) „Úgy érzem, minden igaz mű - kimon-
datlanul - a tékozló fiú tö r téne tének megismétlése. A világ ama pálfordulásának »kegyelmi pilla-
nata«, mely é p p a külsőségekben mit se változtatva, mindenkor egv helyben állva történik meg." 
(PILINSZKY János : Egy lírikus naplójából. In TEC II. 114.) „A nag)' regények rejtetten mindig a tékozló 
fiú lépéseit követik, forrástól forrás ig és bölcsőtől bölcsőig vezetnek." (PILINSZKY János: Bölcsőtől a 
koporsóig. Ill TEC 11. 312.) 
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séggel, hogy egyesek már a visszafelé vezető úton járnak" - írja Pilinszky,16 s az 
evangéliumi parabolának ebből az applikációjából is kitűnik, hogy a tékozló fiú 
története hogyan kapcsolódik össze az emberi életnek úton levésként való hagyo-
mányos értelmezésével. Ha figyelembe vesszük, hogy sem a vers első részének 
beszédmódjától, sem a Harmadnapon kötet más verseitől nem idegen a lírai énnek 
a krisztusi szituációban való megszólalása (például a Parafrázisban), akkor ehe-
lyütt joggal asszociálhatunk Jézus egyik sokat idézett mondására is: „Én vagyok 
az út, az igazság, az élet." (Jn 14,6) Az idézett evangéliumi szentencia bevonása a 
vers értelmezésébe ezen a helyen azért is indokolt lehet, mivel Jézus azután mond-
ja ezt tanítványainak, miután az Atyához való visszatéréséről beszél, s Tamás rá-
kérdez az oda vezető útra. „Jézus válasza: »Én vagyok az út« - írja Northrop Frye - , 
szétrobbantja, vagv talán dekonstruálja az út metaforáját, az odamenés vagy az ide-
érés erőfeszítését. Az út metaforája az egyenesen álló emberi test metaforájává 
módosul: felül fej, alul láb, s ezzel azonosítjuk magunkat."17 Ha efelól a metafo-
rizációs lehetőség felől tekintünk a versre, akkor a második rész zárlata is új je-
lentés-összefüggésbe kerül: „Fáradt vagyok. Kimeredek a földből." Azonban ebben 
az esetben sem egyértelmű a bibliai textus versszövegbe íródása, hisz a vers a ha-
zatalálás megvalósulatlanságáról, s az élet, a lét végidőbeli vagy utáni eltűnéséről 
szól („Akkorra én már mint a kő vagyok; halott redő, ezer rovátka rajza [...]"). 
Ezért tehát az is kérdéses, hogy mi lesz a krisztusi én-metafora harmadik tagjával, 
az igazsággal. Milyen viszonyt alakít ki a vers a János evangélium prológusában 
megfogalmazott testté lett Logosszal, vagy általában az írás, a kereszténység logo-
szával? 

Hasonló poétikai funkciót tölt be a versben fa és a kő motívuma. A fa versbeli 
jelentésszóródása egyrészt a második szakaszban megidézett paradicsom fáitól 
(„Valamikor a paradicsom állt itt.") a rejtetten jelenlévő krisztusi passión át („[...] 
és szólok én, mint éjidőn a fa [...]") az apokalipszis végidő-látomásáig az üdvtör-
ténet idejét rajzolja ki. A verskezdet erőteljes hangütése tehát nemcsak az archai-
záló, különféle beszédmódokat vegyítő, de döntően profetikus beszédmódból fakad, 
hanem abból is, ahogy a beszédmód és a versmotívumok megidézik azt a biblikus 
hagyományt, mely avers megértése során játékba hozható. A külön versszakként 
tagolt első sor, az elhagyatottság kinyilatkoztatásával egyrészt Jézus halála előtti 
felkiáltására utal, másrészt a „mindenek"-re kiterjesztett világtapasztalat már a kö-
vetkező szakaszok apokaliptikus képeinek sorát is nyitja. Hasonlóan ehhez a követ-
kező strófa szétválasztás-képe nemcsak a végítéletet jeleníti meg a vers imaginárius 
világában, hanem - Kulcsár-Szabó Zoltán értelmezése szerint - a „külön kerül" 
szófordulat a „bibliai teremtéstörténetet is evokálja".18 Ezt a megfigyelést erősíthe-
ti az a szövegközi kapcsolat, amelyet az Apokrifben a „földek" jelzőjeként szerep-
lő „világvégi" melléknév és a „kutyaól" említése teremt az Aranykori töredék című 

16 PILINSZKY János : Egy lírikus naplójából. In TEC II. 226. 
17 Nor th rop FRYE: Az Ige halalma. Ford. PÁSZTOR Péter. Európa Könyvkiadó, Bp.. 1997. 131. 
18 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokr i fen . In K-Sz Z.: 

Hagyomány és kontextus. Universitas Kiadó, Bp., 1998. 90. 
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vers két sorával („a világvégi üres kutyaólban / aranykori és ugyanaz a nyár"), 
amennyiben az „aranykort" a keresztény üdvtörténetben a teremtés utáni paradi-
csomi állapottal azonosítjuk, melyre az Apokrif második részének második vers-
szaka utal majd. Az Apokrif első részének harmadik versszaka mögé pedig egy-
aránt odaérthetjük az ószövetségi Jónás próféta helyzetét,19 a szintén a második 
részben megidézett tékozló fiú történetét (a száműzetés mint távollét az atyai ház-
tól),20 a passió Nagycsütörtök éjszakáját21 és a Jelenések könyvét író János apostol 
helyzetét is, mivel a hagyomány szerint az Újszövetséget záró apokalipszis is szám-
űzetésben született. 

Azzal együtt is, hog)' az említett bibliai pretextusok integrálhatók a megváltás 
örömhíréről szóló teológiai nagyelbeszélésbe, teljes bizonyossággal mégsem állít-
hatjuk, bogy a vers a keresztény üdvtörténet reményteli jövőhorizontját tárná elénk. 
A biblikus jelentésadással szemben ugyanis a sorozatos nézőpontváltásoknak kö-
szönhetően a második részben a fa képe „forró, kicsi erdő"-ből először „óriási fá"-vá 
növekszik, majd az első rész apokaliptikus képeit ismételve („Izzó mezőbe tűzdelt 
árva lécek, / és mozdulatlan égő ketrecek.") a szabadság hiányának a szimbóluma 
lesz. Az üdvtörténetnek a jók üdvözülésére vonatkozó reményteljes ígérete helyé-
be így a rabság, a kifosztottság, a szenvedés mint egyetemes világtapasztalat lép, 
s a vers zárlata („Akkorra én már mint a kő vagyok; / halott redő, ezer rovátka 
rajza, / egy jó tenyérnyi törmelék /akkorra már a teremtmények arca.") a dehuma-
nizálódás apokaliptikus folyamatát teljesíti ki. Thomka Beáta értelmezése szerint 
a költői látomások motivikus összetevői közé tartozik a testi pusztulás megjelení-
tése.22 Ebbe az alakzatba illeszkedik tehát a Pilinszky-vers zárlata is, annyi kü-
lönbséggel, hogy az Apokrifben nem elsősorban a test biológiai pusztulásáról van 
szó, hanem az ember mint szubjektum pusztulásának metaforikus megjelenítéséről. 
Ezáltal a zárósorok a kő motívumának említésével sokkal inkább A szerelem sivataga 
című vers „és tehetetlen tűröm, mint a kő" sorának passzivitásképzetét hívják elő, 
s kevésbé a vers elsődleges bibliai pretextusának gondolható János-apokalipszis-
ben szereplő, győzteseknek adott „fehér kő"-re való utalást.23 

Ezért is lehetséges, hogy a vers egyes értelmezői24 a nyitósorokban megjelení-
tett „szétválasztó véghez" nem kapcsolják az ítélet, a jók és a rosszak fölötti vég-

19 U o . 
2 0 RIZMAYER Péter : Apokalipszis és hazatérés. Pilinszky A p o k r i f című versének újraolvasása. h t tp : / / aqu i la -

egyesu le t .hu / f i l e s /RP_Apokr i f .pdf 
2 1 DANYI Magdo lna : Mondat- és gondolatalakzatok Pilinszky költői nyelvében. In TASI J ó z s e f (szerk.): „Merre? 

Hogyan?" ' I a n u l m á n y o k Pilinszky J á n o s r ó l . Petőfi I roda lmi M ú z e u m , Bp., 1997. 235.; TOLCSVAI NAGY 
G á b o r : lölinszky János. 106. és SZÁVAI D o r o t t y a : Bűn és imádság. 184. 

2 2 THOMKA Beáta: A látomás alakzattana. In JANKOVICS József-MONOK István-NYERGES Judit-SÁRKözv P é t e r 
(szerk.) : A magyar művelődés és a kereszténység lit. A IV Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, 
Róma., Nápoly, 1996. szeptember 9-14. N e m z e t k ö z i Magyar Fi lológiai Társaság , S c r i p t u m , Bp., Szeged , 
1998. 1632. 

2 3 „ A k i n e k van füle , ha l l j a m e g , mit m o n d a L é l e k az e g y h á z a k n a k : A győztesnek re j te t t m a n n á t a d o k 
és egy f e h é r követ. A k ö v ö n új név van , a m e l y e t senki m á s n e m ér t , csak aki m e g k a p j a . " ([el 2 ,17) 

2 4 P é l d á u l TELLER G y u l a e l emzése n y o m á n S c h e i n Gábor . (SCHEIN Gábor : Az eszkatológikus szemlélet 
uralmáról és az apokaliptikusság visszavonásáról Pilinszky János lírájában. In S. G. : fhétikai kísérletek az 
Újhold költészetében. 197.) 
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ítélet kimondásának apokaliptikus aktusát. Holott nemcsak egyszerűen az égi és 
a földi különválasztásáról van itt szó, ami a fent-lent térbeli metaforikához hagyo-
mányosan kapcsolódó értékmozzanatok révén is megidézheti a (ki nem mondott) 
ítélet képzetét, de a harmadik sorban a „földek" „esett" jelzője alapján a bűnbe-
esésre s ezen keresztül az örök kárhozatra is asszociálhatunk. A vers zárlata felől 
visszatekintve a lírai én saját helyét a mű végén tehát az „esett földek"-nél jelöli 
ki: „Egy arc rajzolódik ki, a lírai én arca, és ez az arc szó szerint belekövül az apo-
kaliptikus pusztulás folyamatában vagy utána megmaradt tér elemeinek (ég, nap, 
föld) egyikébe, a földbe."25 Másrészt viszont igaz az is, hogy az adott szöveghelyen 
nem kettéosztásról esik szó, mivel harmadikként különválasztatik „a kutyaólak 
csöndje", mely egyszerre erősíti meg a kezdősor „elhagyatottság"-tapasztalatának 
egyetemes érvényét, s a „csönd" említésével meg is előlegezi a versben nyelvileg 
később konstituálódó En-Te viszony kommunikációképtelenségének konklúzióját, 
s ezáltal a versvilág tárgyias elemeinek versszubjektumra való vonatkoztathatósá-
gát is. Ezzel már a versnyitó profetikus megnyilatkozás a világ valamennyi - az 
apokaliptikus végidő felől tekintve ontológiailag látszólag egymásnak megfelel-
tetett - teremtett létezőjét bevonja abba az önmegértési folyamatba, mely végül 
a teremtményi létezés világtapasztalataként tételeződik a vers zárlatában, kérdé-
sessé téve ezáltal nemcsak az ember teremtett világban való kitüntetett szerepét, 
de a - részben az egyén üdvözülésének, részben pedig a világ- és az önmegértés 
metaforájaként érthető - hazatalálás reményének beteljesedését is. 

(A versbeszéd összetettsége) Az eddigiekből is látható, hog)' Pilinszky verse igen ösz-
szetett viszonyt alakít ki a biblikus szöveghagyománnyal s az erre épülő teológiai 
tradícióval. Ez az összetettség azonban nemcsak a modern lírai hagyományhoz 
való kapcsolódását mutatja, hanem azt a különbséget is nyilvánvalóvá teszi, 
amely a század első felének katolikus költészetétől (például Sík Sándor vagy Mécs 
László lírájától) elválasztja. Sík vag)' Mécs költői életművének darabjai jellemzően 
könnyen azonosítható bibliai intertextusaik révén az értelmezés lehetőségeit a 
hagyományos teológiai jelentéshorizontban tartották, ezzel szemben a Pilinszky-
vers fentebbi vázlatos motívumelemzése is megmutatta, hogy nála nemcsak az ér-
telemképződés szempontjából lényeges bibliai pretextusok kijelölése problematikus, 
hanem az így nyert intertextuális közegben a lehetséges (teológiai) jelentésadás 
is esetleges marad.26 Ezért is fogadhatjuk el Lőrincz Csongor értékelését: „A ki-
nyilatkoztató nyelvi magatartás státusza, tekintve a fenti összefüggéseket, megle-
hetősen ambivalensnek mutatkozik, felfogható ugyanis a hagyományos vallásos 
líra metaforikus nyelvének ellehetetlenülésére adott válaszként. Erre az ellehetet-
lenülésre lehet példa az Apokrif poétikája, amely többértelműségét a különböző 

25 TOLCSVAI NAGY Gábor : Pilinszky János. 116. 
26 Egy részletesebb elemzés minden bizonnyal kimutathatná, hog)' Pilinszky költészete ebből a szem-

pontból is a babitsi és a József Attila-i hagyományhoz kapcsolható inkább, semmint a hagyományos 
katolikus irodalom tör ténetéhez. 
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regiszterek - például a Biblia-utalások és a modern líra nyelvi emlékezete - össz-
játékából, a különféle pragmatikai szignálok váltogatásából, az (ön)reflexió folyto-
nos lebomlásából vagy a többféle műfaji minta (zsoltár, könyörgés, elégia, jeremiád) 
keveréséből nyeri el."27 

A vers recepciótörténete során a költői dikció hangnemi sokféleségének, s ezzel 
összefüggésben a versszubjektum meghatározhatatlanságának problematikája, 
valamint a versidő „homályosságának" vizsgálata került az elemzések középpont-
jába. Németh G. Béla tanulmánya rámutat arra, bogy a versnyelvet alapvetően 
meghatározó apokaliptikus hangnem a második részben háttérbe szorul, s helyét 
az elégikus hangoltságú zsoltáros panaszdal vagy a jeremiád veszi át, majd a harma-
dik részben ismét az apokaliptikus hangnem válik uralkodóvá.28 Kulcsár-Szabó 
Zoltán az Apokrif intertextuális háttérének s a bibliai, valamint irodalmi szöveg-
hagyományok versbeli rétegződésének vizsgálata során nemcsak a modern lírai 
tradícióhoz és a keresztény világmagyarázathoz való viszony összetettségét mutat-
ja be, hanem ezek összefüggésében kitér a lírai én szövegbeli megalkotódásának 
s a vers „többsíkú időszerkezet''-ének kapcsolatára is. Értelmezése szerint az Apokrif 
pragmatikai struktúrája három beszédmódon alapszik: a vers profetikus-apoka-
liptikus szólamait jellemző személytelen beszédmód; a lírai alany versbeli szituá-
cióját folyamatosan újradefiniáló narratív beszédmód; valamint a többes vagy egyes 
szám második szentélyű megszólítottakkal nyelvi kapcsolatot létesítő (vag)' létesí-
teni kívánó) kommunikációs gesztusok. Kulcsár-Szabó Zoltán szerint ez a három 
beszédmód a fent említett sorrendben jelenik meg a versben, majd fordított sor-
rendben tűnik el. „A szubjektum nyelvi tevékenysége - jegyzi meg továbbá Kulcsár-
Szabó Zoltán - ily módon alakul a narrativitás szempontjából is, ha az időszerke-
zetet állítjuk a középpontba: az első rész »homályosan«, de megfejthetően jelölt 
időviszonyaiból egységes linearitás (a legegyszerűbb »elbeszélhetőségi« kritérium-
ként) bontakozik ki, amely aztán a második rész vége felé szétbomlik, szimultán 

jellegűvé válik, majd a harmadik részben - az elbeszélő pozíciójának megrendü-
lésével - az általánosított időszerkezethez, egy »végtelen« időhöz jut el."29 

Szávai Dorottya a „lírai narratíva elbeszélői pozícióinak" megoszlását elemezve 
lényegében hasonló sémát ír le, s az olvasás - a mi szempontunkból lényeges -
tapasztalatának a lírai narratíva rétegzettsége mellett a sorozatos nézőpontváltáso-
kat, valamint a megszólító és a megszólított végleges azonosíthatatlanságát tartja.30 

Érdekes azonban, bogv könyvének egy korábbi fejezetében az Apokrifét Camus 
Pestisével együtt olvasva a Pilinszky-vers időstruktúráját egydimenziósnak tartja, 
s úgy értelmezi, hogy - hasonlóan a Canuis-regényhez - a versbeszélő jelen idejé-
nek horizontjából lehetetlenség kilépni.31 Ez a megállapítás véleményem szerint 

2 7 LÓRINCZ Csongor: Kép, szöveg és személytelenítés a transzcendens kommunikáció leépülésének lírájában. In 
SZKGEDY-MASZÁK Mihály (főszerk.): A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig. Gondolat Kiadó, 
Bp., 2007. 511. 

2 8 NÉMETH G. Béla: Az Apokalipszis közelében. Egy ősi műfaj újraalkotása. 418. 
2 9 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokrifben. 100. 
8 0 SZÁVAI Dorottya: Bún és imádság. 294. 
"I I. m. 187. 
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nemcsak a vers grammatikailagjelölt igeidejének sokfélesége, de az apokalipszis-
irodalom hagyománya felől nézve is kérdéses lehet, mivel már Németh G. Béla 
is megállapította: „Az apokaliptikus [...], természetéből adódóan, mindig jövő ide-
jű. Olyan befejezett jövőidejűség ez, amely, a jövő befejezettsége után, egy örök 
jelent előlegez; olyat, amelyben nincs már többé jelentése múltnak és jövőnek, s így 
tehát voltaképpen a jelennek sincs."32 Véleményem szerint tehát abban az értelem-
ben lehet elfogadni, bogy az Apokrif időstruktúrája egydimenziós, ha ezt az egy 
dimenziót az apokalipszises látomás „múlt tapasztalatára épülő jövőidejűsége"-
ként33 határozzuk meg (amit persze értelmezhetünk az ágostoni értelemben veit 
„jelen a jövőről" idődimenziójaként is), s ehhez a vizionált jövőhöz képest vagy 
ezen belül helyezzük el a vers grammatikailag jelen vagy múlt idejű igékkel jelölt 
időviszonyait.34 

Hozzátehetjük mindehhez azt, hogy a vers (különösen az első rész) időszerkeze-
tének homályossága abból is fakadhat, hogy a vers szerkezete szándékoltan frag-
mentált.35 A nyitósor egyértelmű töredékessége utal arra, hogy a vers mint szö-
veg valaminek a folytatása, tehát eg)' hiányzó, ismeretlen rész után kapcsolódunk 
be az olvasásba. Az, hogy az első sor külön versszakot alkot ennek a töredezett-
ségnek a jelzéseként is érthető. Ezt követően a második strófa még logikailag 
folytatása az elsőnek, de az már nem világos, hogyan lehet a „de" ellentétes kötő-
szóval bevezetett s a negyedik szakasz kérdéssorát előkészítő harmadik versszakot 
az előző tartalmi ellentéteként olvasni. A szövegrészek összeegyeztet hetetlenségét, 
a szövegegész töredékességét mutatja a strófákban megjelenített napszakok kü-
lönbsége („kelő nap" szemben az „éjszakával"). Az ötödik szakasz viszont a máso-
dik versszakban kibomló látványra utal vissza, érzékelhetővé téve az idő múlását 
(2. versszak: „látni fogjuk a kelő napot" - 5. versszak: „Feljött a nap."). Az idő mú-
lásának tematizálásában azonban ténylegesen szembekerül egymással a negyedik 
és az ötödik (illetve második) versszak, mivel a negyedik az „évek vonulásának", 
tehát az emberi mulandóság összefüggésében tételeződő nagyobb időtávlatnak a 
tudására kérdez rá, míg a második és ötödik versszak az apokaliptikus végidő 
egyetemes pusztulást megjelenítő napján eltelt néhány percnyi, órányi változást 
konstatál. S ezt az idődimenziót jeleníti meg újra a vers utolsó része: „Látja Isten, 
hog)' állok a napon." Az első rész utolsó szakasza viszont az egyes szám első sze-
ntélyű megszólalás s a „rabruha" említésén keresztül, mely visszautal a negyedik 

32 NÉMETH G. Béla: Az Apokalipszis közelében. Egy ősi műfaj újraalkotása. 398. 
3 3 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokrifben. 93. 
34 A vers elemzése során lényegében ugyanerre az e redményre j u t Tverdota György is: „Az időfügg-

vények, tehát a jövő időhöz viszonyítandó alárendelt igeidők, illetőleg az időcsúsztatás műveletei 
tovább erősítik a szöveg koherenciáját, miközben, paradox módon, az időperspektívák kifeszítésével 
jó tékonyan diszkontinuitást vezetnek be a vers világába." (TVERDOTA György: Hány vers az Apokrif? 
In Apokrif 61.) 

35 Tverdota György imént hivatkozott elemzése lényegében abból az olvasói tapasztalatból indul ki, 
„amely [.. .] az Apokrif részei között laza kötést, hiátusokkal teli történetelbeszélést, széttartó néző-
pontok érvényesülését, a tér és az idő zavarba ejtő, széthullott mivoltát jelzi." (I. m. 56.) Tverdota 
verstagolása azonban részben eltér az én, alább részletezett felosztásomtól. 
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strófa utolsó kérdésében említett „fegyencfej"-re, a harmadik-negyedik versszakok-
ból álló egységhez kapcsolható. Azonban ezen a szakaszon belül is történik egy 
nézőpontváltás: a versszak első mondatának egyes szám első szentélyű megnyi-
latkozását ugyanannak a látványnak az egyes szám harmadik személyű leírása kö-
veti, melyen belül a „Szemközt a pusztulássaf-mondatkezdet a második strófa 
végidő-víziójára utal vissza. 

A második rész első kétsoros szakaszának felkiáltása még értelmezhető az első 
rész zárlatában konstatált elindulásra való reflexióként, a következő versszakok 
vagy versszakrészek hozzárendelése az első versszakban kirajzolódó egységekhez 
azonban már problematikus. Annak ellenére ugyanis, hogy ettől kezdve a versbe-
szélő megszólalására az egyes szám első személy lesz a jellemző, a versvilág tárgyias 
elemeinek különböző nézőpontokból való láttatása (ami Pilinszky más verseinek 
szcenikájára is jellemző36), s a kommunikációképtelenség többszöri regisztrálása 
miatt ezeket a részeket sem tudjuk egyetlen lírai alany monológjaként megérte-
ni. A második rész azonban nem is választható le az elsőről, hiszen annak a be-
szélője „ismeri" (vagy látja) az első részben feltáruló apokaliptikus látványt, tehát 
lényegében nem lép ki az első részben magalkotott versvilágból. 

Kérdés például, hogy a második versszak deixise („őrzöm tovább e vonulást"), 
milyen mozgásra utal. Utalhat-e az első rész apokaliptikus víziójában láttatott me-
nekülő állatokra, vagy inkább a rabok rendezett (s ily módon a Harbach 1944-ben 
megjelenített) menetét idézi meg? Ha ez utóbbiról van szó, akkor az előző rész 
végén önmagát is fegyencként leíró lírai én mozgásáról van szó a rabok csoport-
ján belül? Mi ennek a vonulásnak a célja: a hazatérés vagy a pusztulás? S ki az, 
aki tanúként látta, és „őrzi tovább e vonulást"? A „tovább" határozószó ugyanis 
már a vonulás befejeződése utáni szituációt sejtet, a következő versszak viszont a 
hazajutás vágyának kifejeződésével indul. Egyértelmű utalást tartalmaz azonban 
a második rész ötödik versszaka („Élnek madarak, / kik szívszakadva menekülnek 
mostan / az ég alatt, a tüzes ég alatt."), második versszak utolsó sora („ [...] hal-
lani óriási fáit!") pedig megváltozott nézőpontból az előző rész harmadik strófá-
jának második hasonlatát idézi meg („szólok én, mint éjidőn a fa"), míg a negyedik 
versszak emberi távlatot sejtető időutalása („Év az évre") az „Ismeritek az évek vo-
nulását, / az évekét a gyűrött földeken?" kérdésre utal vissza. Az utolsó sor pedig 
(„Riadt vagyok, mint egy vadállat.") az első rész Nap-hasonlatának képi elemét 
ismétli meg, ebben az esetben azonban nem (az apokaliptikus pusztulás okaként, 
eredőjeként tételezhető, s ezáltal Isten szimbólumaként is érthető) Napra vonat-
kozóan, hanem a lírai én önjellemzéseként. 

A különböző beszélőkhöz rendelhető nézőpontok változása ebben a részben akár 
egy versszakon belül is megtörténhet. A legjobb példa erre a második szakasz, 

3li Tolcsvai Nagy Gábor például a Ravensbrücki passió ban figyel meg hasonló nézőpontváltásokat 
(TOLCSVAI NAGY Gábor: Pilinszky János. 73-74.) Az Apokrif kapcsán viszont - legalábbis az én megkö-
zelítésemben - nem lehet a „technicizált vizualizáció által létrehozott távlatáról" (LŐRINC/ Csongor : 
Kép, szöveg és személytelenítés о transzcendens kommunikáció leépülésének lírájában. 514.) beszélni. 
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melynek harmadik-ötödik sorában megjelenített „lázas fácskák" és „kicsi erdő" 
más nézőpontot rajzolnak ki, mint az utolsó sor „óriási fái". Az első esetben a kicsi-
ként láttatott erdő egy távoli szemlélőt feltételez, aki számára ez a látvány fentről 
tárul ki, míg az óriásiként megrajzolt fák egy közeli és lenti nézőpontot sejtetnek.37 

Fent-lent ellentéte akkor válik egyértelművé, ha a két nézőpontot két különböző 
beszélőhöz kötjük: a fentit eg)' istenihez, a lentit pedig egy emberihez. Ennek a 
szétválasztásnak más jelzései is vannak a versben. Ilyen a „fa" és az „erdő" képzet-
köréhez kapcsolódó, mintegy azokból asszociatíve következő „Valamikor a para-
dicsom állt itt." kijelentés, mely a történelem előtti mitikus kezdetre való emlékezés 
révén túlmutat az emberi vag)- akár az emberi kultúra emlékezetének határain, 
s egy olyan beszélőt feltételez, aki már a történelmi idő kezdete előtt tanúja volt 
mindannak, ami azóta elveszett. Ezzel szemben a következő, harmadik strófa a 
hazajutás vágyának megfogalmazásán keresztül nemcsak az evangéliumi tékozló 
fiú alakját idézi meg, hanem az első rész utolsó szakaszában bemutatott elindu-
lás célját is meghatározza, a (száműzetéséből) útra kelő alak azonban ember. Ennek 
a megnyilatkozásnak az emberi beszélőhöz való kötése azzal is igazolható, hogy 
a lírai én itt jeleníti meg önmagát (a személytelenítés nyelvi aktusaként) árny ként, 
amit majd az első rész utolsó strófája, s az utolsó rész első szakasza ismétel meg 
már objektivált, tehát kívülről leírt, s Istenhez mint szemlélőhöz kötött látványként: 
„Látja Isten, hogy állok a napon. / Látja árnyam kövön és keritésen. / Lélekzet 
nélkül látja állani / árnyékomat a levegőtlen présben." A második rész harmadik 
versszakának zárósorában azonban a beszélő önszituálása ismét inkább egy iste-
ni létezőt sejtet („Kikönyöklök a szeles csillagokra -"). 

Ezek után azonban kérdéses az, hogy a következő szakasz elején ki fogalmazza 
meg a másikhoz való szólás vágyát és lehetetlenségét. Mert amíg a megérkezés, 
a másikkal való találkozás (mint a kommunikáció létrejöttének feltétele) a fen-
tebb leírt „hazatalálás" képzetkörébe vonható, addig a következő versszakok kezdő-
soraiban (ismétléssel megerősítve) a megszólaló a másik beszédét mint „emberi 
beszédet" különíti el a sajátjától. A hazátlanságnak az isteni beszélő beszédére való 
vonatkozása, majd a nyelv visszavonása a nyelv által ("Nincs is szavam.") a kom-
munikáció létrejöttének a kudarcát is bejelenti. Ezen a ponton sortöréssel is ki-
emelt nézőpontváltás történik, s a következő sorok az előző másfél strófa mögé 
képzelhető látványt már egy tárgyiasult létező artikulálatlan hangadásaként tárják 
fel („[...] hangokat ad egy torony teste.").38 Ezen a ponton azonban, véleményem 
szerint, már a végpusztulást vizionáló emberi létező nézőpontja a meghatározó, 
aki saját egzisztenciális helyzetét vetíti rá az utolsó részben megnevezett Istenre. 

37 Hasonló nézőpontváltás figyelhető meg pé ldáu l Babits (József Attila nevezetes kr i t ikájában átírt) 
Gondok kereplője című versében is. Ezzel kapcsolatban lásd FINTA Gábor : Szükséges-e az apagyilkosság. 
Babits Mihály és József Attila. Literatura 2008/3. 357. 

38 Az adot t szövegrész intertextuális olvasatai is megerősí t ik ezt az értelmezést. (SCHEIN Gábor : Az esz-
katológikus szemlélet uralmáról és az apokaliptikusság visszavonásáról Pilinszky János lírájában. 200.; KULCSÁR-
SZABÓ Zoltán: Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokrifben. 96.) 
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A harmadik rész első versszakának zárlata azonban nemcsak azonosítja, de bizo-
nyos értelemben szembe is állítja egymással az isteni és az emberi létezőt. A „Lé-
lekzet nélkül látja állani / árnyékomat a levegőtlen présben." rész első sora teljes 
egészében Istenre vonatkozik, aki önként vállalja a sorsközösséget a végidő utáni 
szükségszerűen bekövetkező teremtményi pusztulással (erre vonatkozik a „levegőt-
len prés" metaforája).39 Az Apokrif zárlata eszerint ily módon is visszautal a vers 
nyitányára, mivel csakúgy, mint a kezdősorokban, itt is egyszerre íródik be a versbe 
az apokaliptikus pusztulás és a krisztusi passió képzete. 

Innen visszatekintve a vers elején vizionált hármas szétválasztás is új értelmet 
kaphat, az egek (isteni), az esett földek (emberi) és a „kutyaólak csöndje" (a vers-
világ tárgyiasságának mint a versbeli beszélők világviszonyának és létperspektívá-
jának, valamint a később bekövetkező kommunikáció képtelenségének a jelzése) 
azokat a kereteket is előre kijelölik, melyek között a versbeli beszélők megnyilat-
kozásai formálódnak. Másrészt viszont, ha az apokaliptikusan megjelenített vég-
idő-látomás zárlata a lírai én „elszemélytelenedéséről" ad bírt, akkor az ekképp 
láttatott jövőből az apokalipszis irodalmi tradíciója által tudunk következtetni40 a 
versbeszéd jelen idejű szubjektumának világlátására, melynek projekciója az apo-
kaliptikus látomás. S ha a jövőbeli végpont a szubjektum elszemélytelenedése, ak-
kor ez csakis egy még meglévő, de valami által fenyegetett személyesség leépülésé-
nek a következménye, a személyes és egyetemes sors egymásba íródó végkifejlete. 
Erről azonban olyan valaki ad hírt, aki az isteni Logosz és az emberi szavak kö-
zötti kommunikációnak mint a Másik beszédére való odahallgatásnak és a Másik 
megértésének képtelenségét tapasztalja. A versbeli megnyilatkozás paradox szi-
tuációja tehát abból adódik, hogy a beszélő a profetikus kinyilatkoztatás alapját és 
bitelét adó Logoszt nem képes érvényes módon szóra bírni. Az Apokrif versbeszéde 
azonban nemcsak egyfajta biblikus beszédmódot foglal magába. 

(A biblikus megnyilatkozásformák és a versbeszéd) Paul Ricoeur Л kinyilatkoztatás eszmé-
jének hermeneutikai megalapozása című tanulmányában ötféle biblikus megnyilatko-
zást különböztet meg: a prófétait, az elbeszélőt, a rendelkezőt, a bölcsességit és a 
himnikust. Az Apokrif versnyelvét meghatározó beszédmód az apokalipszises jövőt 
kinyilatkoztató prófétai. A fentebbi konklúzió is azt sugallja, hogy a vers nyelvé-
nek alapja az a „prófétai kettős hang", melyet Ricoeur szerint gyakran alkalmaz-
nak a Biblia nyelvére általában is. Ricoeur a prófétai megnyilatkozást úgy hatá-
rozza meg, mint amelyben a „próféta úgy mutatkozik be, mint aki nem a maga 
nevében, hanem másnak a nevében, az Úr nevében szól. [...] A kinyilatkoztatás 

3 9 Amennyiben ez az ér te lmezés helytálló, akkor Pilinszky az idézett szöveghelyen József Attila Bukj 
fól az árból című köl teményének utolsó versszakát („Meghalni lélekzetemet / fo j tom vissza, ha n e m 
versz bottal / és úgy nézek farkasszemet / emberarcú, a hiányoddal.") ítja bele az Apokrijba. F.z a szö-
vegközi olvasat - az el térő retorizáltság el lenére - azért is érvényes lehet, mivel József Attila versé-
hen is a hagyományos Is ten-ember viszonyhoz képest bonyolult kapcsolat szólaltatik meg. 

4 0 NÉMETH G. Béla: Az Apokalipszis közelében. Egy ősi műfaj újraalkotása. 400-404. 
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valaki más beszéde a próféta beszéde mögött".41 Noha a Pilinszky-vers egészét át-
hatja az a jövővízió, mely az apokalipszis hagyománya felől úgy érthető meg, 
mint az „utolsó napokra" vonatkozó isteni ten' feltárása,42 a prófétai identitás 
megkérdőjeleződése43 a végidőről szóló látomás énényességét is kérdésessé teszi. 

A verset nyitó prófétai megnyilatkozást azonban már a harmadik strófában 
egy másfajta beszédmód váltja fel, melyet Ricoeur nyomán „bölcsességi megnyi-
latkozásnak" nevezhetünk. Ennek a biblikus megnyilatkozási formának a beszélő-
jét Ricoeur szerint ajaspersi értelemben vett „határhelyzet" jellemzi, melyet a ma-
gány, a bűn, a szenvedés és a halál egzisztenciális helyzete határoz meg. „A próféta 
isteni ihletésre hivatkozik, ezzel hitelesíti mondandóját. A bölcs nem folyamodik 
ehhez. A bölcs nem jelenti ki, hogy beszéde másnak a beszéde. De tudja, bogy a 
bölcsesség megelőzi őt, és hogy úgy lesz bölccsé az ember, hogy részesedik a böl-
csességben."44 Az első rész harmadik versszaka írja le azt a léthelyzetet (a szám-
kivettetést mint a fentebbi értelemben vett határhelyzetet), melyben a bölcsességet 
kinyilatkoztató beszélő önmagát láttatja. Az első rész kérdéssora a versbeli beszélőt 
úgy szituálja, mint aki birtokában van, pontosabban részesedik abból a bölcsesség-
ből, melyet a mulandóságra, az emberi létezés határain túlra mutató, egyetemes-
sé tett szenvedésre, a rabságra vonatkozó kérdései által megszólított hallgatósá-
gán számon kér. De mi a válasz, az itt feltett kérdésekre? Látszólag nincs válasz 
ezekre a versben, hacsak nem a vers zárlatát tekintjük annak. Mert noha az utolsó 
rész azáltal, hogy a versbeszéd alanya önmaga helyét a végidő látomásában az 
„esett földek"-nél jelöli ki, a nyitószakaszok prófétai-apokalipszises beszédére 
utal vissza, a szubjektumvesztés leírása („Akkorra én már mint a kő vagyok; / ha-
lott redő, ezer rovátka rajza") az első rész kérdéssorának képeit idézi („gyűrött 
földek", mulandóság ránca", „törődött kézfej").45 A bölcsességi megnyilatkozás 
megszólalását a Pilinszky-versben az is mutatja, hogy Ricoeur szerint a fentebbi 
egzisztenciális helyzeteket a héber bölcsesség úgy értelmezi, „mint az emberek 
megsemmisülését és az Isten megragadhatatlanságát - mint az Isten hallgatását 
és távollétét".46 

Németh G. Béla értelmezése szerint a vers második része „zsoltáros panaszdal",47 

s ezt a megfigyelését a ricoeuri hermeneutika segítségével is igazolhatjuk. A zsol-
tárokra jellemző himnikus megnyilatkozást ugyanis eszerint az jellemzi, hogy a 

41 Paul RICOEUR: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása. Ford. BOGÁRDI SZABÓ István. In 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály (szerk.): P R.: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Osiris Kiadó, Bp., 
1999. 118. 

42 Vö. i. m. 119. 
4 3 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokrifbe?!. 91. 
44 Paul RICOEUR: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása. 130. 
45 Érdekes, s a fentebbi fejtegetések gondolatmenetélől sem idegen megfigyelés, hogy az „ezer rovátka 

rajza" a versszubjektum sorsának jelölőjeként a költői jelenlét módjá ra , „я dolgok jelként való jelen-
létének" érzékelésére utal. (SZITÁR Katalin: Dolgok - jelek - jelenlét. Az írás az Apokrifbe«. In Apokrif 
116.) Az adott versrészlet értelmezése kapcsán hasonló konklúzióra jut Horváth Kornélia is (HORVÁTH 
Kornélia: Léptek és rovátkák. Az Apokrif ars poeticája. In Apokrif. 102-103.). 

« I. m. 128. 
47 NÉMETH G. Béla: Az Apokalipszis közelében. Egy ősi műfaj újraalkotása. 411. 
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„könyörgésekben az igaz ember ártatlansági hivatkozásának mindig megvan az 
ellentéte - az a »Te«, akinek válaszolnia kell a siralmaira".48 AzApokrißoen ez a Te 
ott van ugyan, jelen van („Látja Isten [...]"), de az én és a Te4y közötti kommuniká-
ció mégsem tud megvalósulni, mivel az isteni Logosz és az emberi beszéd közöt-
ti, korábban meglévő (erről ad bírt a biblikus szöveghagyomány kérdőre vont és 
megkérdőjelezett érvényessége a versben) megértés mint a Logosz meghallása 
végképp lehetetlenné vált. A Pilinszky-vers beszédmódjának összetettsége épp 
abból adódik, hogy ezek a különböző megnyilatkozási formák áthatják,50 szétírják 
egymást, s ezzel a nyelv szintjén is megjelenítik a szubjektum egységének és ön-
azonosságának megalkothatatlanságát. A lírai én hazatalálásának reményét a vég-
idő apokaliptikus pusztulása semmisíti meg, míg a végidőre vonatkozó prófécia 
hitelességét az Én és a Te közti kommunikáció képtelensége vonja kétségbe. 

Az Apokrif elemzése tehát megerősíti azt, hogy azzal együtt is, hogy az életmű 
egyes darabjainak világlátása, verseinek motívumrendszere és nyelvezete, valamint 
a költő publicisztikájának hivatkozási iránya egyértelműen a keresztény világ-
szemlélet és kultúrafelfogás felé mutat, mégis összetett viszonyt alakít ki a biblikus 
szöveghagyománnyal. Ezért is lehetséges az, hogy az egyes olvasatok világnézeti 
elkötelezettsége ellenére is az életmű zárójelbe teszi (s ekképpen teszi olvashatóvá) 
a felekezeti indexeket. Az Apokrif etikai mondanivalója mindazonáltal egybevág 
az „evangéliumi esztétika" szeretet-elvével, amennyiben vers etikai horizontjától51 

sem idegen a „kultúra »alatti« világnak, a történelem névtelen szereplőinek s a ki-
sajátított igazság története mint erőszaktörténet áldozatainak"52 megértése és a 
velük való együttszenvedés igénye. Ez azonban azt is bizonyítja, hogy az a szeretet-
etika, melyet Pilinszky majd a hatvanas években született esszéiben az „evangéliu-
mi esztétika" kapcsán fejt ki, verseinek szemléletmódjában már az ötvenes évek-
ben megjelent. 

4 8 Paul RK OKI R: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása. 131. 
4 9 Je len elemzés a maga szándékosan szűkebbre szabott nézőpont jában a versben kifejeződő Én-Te 

viszonyt ember és Isten viszonyaként értelmezi. Ezzel együtt jogosnak vélem N é m e t h G. Béla ész-
revételét, aki A megszólított másik kilétének meghatározat lanságára hívja fel a figyelmet. (NÉMETH 
G. Béla: Az Apokalipszis közelében. Egy ősi műfaj újraalkotása. 413.) 

">° A különböző bibliai diskurzusok egymásra hatását Ricoeur megállapít ja: „Mindazonáltal feszültség 
is van a prófécia és az elbeszélés között, mely legelőször a profetikus esemény dialektikájában, az 
esemény szintjén jelenik meg. Ugyanaz a tör ténet , melyet az elbeszélés megalapoz, egy csapásra 
talajtalanná válik a próféciában hirdetett fenyegetés által." (I. m . 123.) 

11 Bókay Antal véleményével szemben tehát szerintem van etikai dimenziója az Apokrifnek (BÓKAV 
Antal: Az Apokrif-fantázia egy késő modern személyesség-konstrukció lehetőségeiről. In Apokrif. 69. 

5 2 MÁRTONFFY Marcell: Szemlélődés, történelem, szolidaritás. Pilinszky esszéi és a teológiai hagyomány. In Kiss 
Noémi, Biczo Gábor (szerk.): Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Csokonai Kiadó, 
Debrecen, 2003. 401. 
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ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

- Parti Nagy Lajos: Ibusár és Sárbogárdi Jolán: A test angyala -

„Artiste recycling- többek között így jellemzi Linda Hutcheon a paródiát, mint-
hogy az nem pusztán csak formai imitáció (bár a paródia lényege szerint épp a 
formát őrzi meg, és társítja komolytalan tartalommal),2 hanem a parodizált olyan 
megismétlése, újraalkotása, amely ironikusan távolságot is tart tőle, és új kontextus-
ba is helyezi (trans-contextualization). A paródia képes kreatív módon viszonyulni 
a hagyományhoz, képes új szemmel tekinteni rá, egyes elemeit kiemelni eredeti 
környezetükből és „újrahasznosítani" azokat. 

Fenti jellemzői miatt válhatott kedveltté számos művészeti ágban a 20. század-
ban, illetv e kiemelten a posztmodernizmusban. A posztmodern építészet értelmez-
hető a múlttal folytatott dialógusként is, amely felülvizsgálja, újraalkotja, illetve 
új kontextusba helyezi az építészet egész addigi hagyományát. A paródia elmossa 
a határokat a magas- és a tömegkultúra között, az uralkodó centrum-periféria viszo-
nyokat nem veszi figyelembe, ezért nyithat utat margóra szorult, elavultnak, ér-
téktelennek tekintett jelenségeknek. Az irodalmi paródia nem köteles tárgyát az 
irodalom területéről választani, az irodalmi paródia nem puszta intertextualitás. 
A hellenizmus korának eposztravesztiái, illetve a Don Quijote vagy az Ulysses sem csak 
konkrét pretextusok vagy műfajok, hanem értékrendek, világlátások bírálata is. 

Parti Nag)T Lajos életműve bővelkedik ironikus-parodisztikus transzformációkban, 
humorának legjellemzőbb forrása különböző nyelvi regiszterek keverése: provin-
cializmusok, a dilettáns szerző nyelvhasználata, a magyar költészet hagyományá-
ból kiszakított, karikírozott és új kontextusba helyezett citátumok egyidejű jelen-
léte. E szempontból különösen az Ibusár3 című színművét, valamint a Sárbogárdi 

Jolán: A test angyala4 című regényét értékelem egy-egy csúcspontként. Az első eset-

1 Linda HUTCHEON: A Theory of fhrody. The Theachings of Twentieth-Century Art Forms. Methuen, New York 
a n d London, 1984. 15. 

2 „[VJalaraely megha tá rozo t t komoly m ű külső formái t a lkalmazza komolytalan tárgyra". KARINTHY 
Frigyes: így írtok ti. Magyar írók. Anno Kiadó, Budapest , 1999. 8. 

:1 In PARTI NAGY Lajos: Ibusár - Mauzóleum. Színművek. J e l e n k o r Kiadó, Pécs, 1996. 
4 PARTI NAGY Lajos: Sárbogárdi Jolán: A test angyala. - habszódia Magvető Könyvkiadó, Budapes t , 

2007. (első megje lenése : SÁRBOGÁRDI J o l á n : „A test angyala (regény)". J e lenkor 1990/6.) 
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ben egy irodalmon „kívüli", zenés színházi műfajt, vagyis az operettet, a másodikban 
pedig egy irodalmi, de ponyvaműfajt, a füzetes lányregényt gúnyolja, teszi mind-
ezt úgy, hogy e peremműfajok új kontextusba helyezése által, az újrahasznosítás 
eredményeként implicit vagy explicit módon épp a centrumról mond bírálatot. 

Jelen dolgozatban e két Parti Nagy Lajos-szöveg alapján vizsgálom a paro-
dikus művészi újrahasznosítás lehetőségeit és folyamatát, amely nem pusztán a 
fent említett műfajok és azok hagyománya, hanem a Sárbogárdi Jolán-figura ese-
tében is tetten érhető. 

Az Ibusár az operett hagyományát hozza játékba, azét a műfajét, amely maga is a 
fennálló politikai rend szatírájaként, és a nagyopera paródiájaként született meg 
Párizsban a 19. század második felében. Sikerét dallamos, fülbemászó zenéjének 
- mely ügyesen olvasztott magába folklorisztikus motívumokat is - ; fordulatos, a nép-
meséhez hasonlító történetének és látványos színpadi előadásának köszönheti. 
Kétarcú műfaj: reálisan irreális; világa vakmerően hazug és mesebeli, minden-
napjait valami üres jókedv jellemzi, vulgarizált igazságokat fogalmaz meg, elfer-
díti azt a valóságot, amellyel a befogadó nap mint nap találkozik. Az operett linóm 
és burkolt kritikát fogalmaz meg: ugyan a közönség mindennapi világát ábrázolja, 
ám sohasem lázítóan, mert ügyesen elegyíti a keserűt az édessel. Az Ibusár esetében 
Jolán „elmávadt" életét az operett által kompenzálja: magánéletének csorbáit 
Amália és Richárd szerelmével köszörüli ki; ahogyan irodalmi sikertelenségeiért is 
bosszút áll, amikor a műveit visszautasító Magyar Boldog nyomdagépét a huszár-
kapitány „a nép nevében lefoglalja".5 

A bécsi operett sajátosan közép-európai, Monarchia-beli képződmény - a pá-
rizsihoz mérve - kevésbé szatirikus vagy fanyar, sokkal inkább édes-ábrándos és 
feltétlenül apolitikus, lévén célja elsősorban a könnyed szórakoztatás. Gondolhatunk 
itt például „a legbécsibbnek" tartott Л denevérre (Johann Strauss, 1874). A bécsi 
operett „[a] nagyvárosi tömegkultúra igényeihez igazított összművészet [...]: kö-
zös kultúrába integrálta a nagyvárosi társadalmat a felső rétegektől a művelődésre 
szomjas munkásságig".6 Közös, Monarchia-beli tömegkultúra kialakításához járult 
hozzá: valamennyi nép zenéjéből, táncaiból merített - a kánkántól a valceren át 
a csárdásig. 

A pesti operett több szempontból a magyar népszínmű hagyományában gyö-
kerezik, mely műfaj különösen a szabadságharc leverését követő diktatórikus idő-
szakban volt népszerű, sokat játszott, hiszen a nemzeti jelleg megőrzését és a 
nemzeti tudat ápolását tekintette legfőbb céljának. Az operetthez hasonlóan a nép-
színművet is drámai cselekményszövés és tipikus alakok szerepeltetése jellemzi, 
gyakoriak a zenés és a táncbetétek, alapszituációja pedig gyakran Petőfi Sándor 

János vitézének első énekeire nyúlik vissza. Tulajdonképpen Sárbogárdi Jolán is e 
régi sziizsét alkalmazza magasabb társadalmi körbe emelve: a színhely nem a pa-

5 Parti Nagy (1996) 40. 
6 H\NÁK Péter: .4 bécsi és a budapesti operett kultúrtörténeti helye. Budapesti Negyed 16-17. (1997/2-3.); 

ht tp: / /epa.oszk.hu/00000/00003/00014/hanak.htro 
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tak partja lesz, hanem a főhercegi palota kertje; Kukorica Jancsi nyalka huszár-
kapitánnyá avanzsál, Iluska pedig a főherceg gyámleányává, és szerelmük betelje-
sülésének útjába természetesen a gyámatyja ugyanúgy akadályként áll, mint ahogy 
korábban a Mostoha. S persze a happy ending is megvalósul. A huszár-figura 
„karrierje" is a népszínművek hatására kezd felívelni, általuk válik a magyarság 
jelképévé; a későbbiekben egy valamirevaló operett sent lehet meg nélküle.7 

Az Ibusár műfaji meghatározása, miszerint huszerett, a Parti Nagy Lajosra oly 
jellemző játékos neologizmusok egyike. Paratextusként az operett fent jellemzett, 
sajátosan magyar műfajára enged következtetni,8 s nem csalódunk: Amália nyakát 
piros-fehér-zöld tollboa öleli körül, Bajkhállóy huszárkapitány a csata szünetében 
„ősi mozdulatokkal szalonnázni kezd".9 

A mű nyelvileg is hasonló sokszínűséget mutat. A színpadi valóság szereplói 
sajátos, ibusári szociolektusban szólalnak meg, amely tulajdonképpen a köznapi 
nyelv alsóbb regiszterét jelenti. Az operett prózaszövege - az ibusári nyelvbe be-
leíródó romantikus-szentimentális, olykor archaizáló nyelv - alkotja a második 
réteget. Ezt színesítik (harmadik rétegként) a dilettáns versbetétek, illetve (negye-
dikként) Jolán bugyuta szerzői instrukciói (Amália úgy „ringatózik a dalra, mint 
eg)' sajt"; miközben Bajkhállóy „üvöltve énekel"10). Az ötödik nyelvi réteget a roman-
tika korának szentimentális hangulatú, magyaros nevei (Istensegitsy, Talpighy), 
illetve a tömegkultúra ismert neveinek (Kleisermann - Eisemann Mihály) transz-
formációi képezik. E sort végül Léopold rokokó-sznob, túl hivatalos és előkelős-
ködó szólama zárja. 

Egységesen szemlélve a dráma nyelvének legkiemelkedőbb vonása a dilettantiz-
mus, hiszen olykor bizonyos szavakat egész egyszerűen tévesen használ (Amália 
beléptekor kezében szappan, törölköző és mitesszer van; nem fittyet hány, hanem 
fittyet vet kis nyoszolyájára1 '), máskor nem a megfelelő, odaillő kifejezést találja 
meg (a szerelmesek csókjának íze, mint „a pálmaág"12); helyenként terjengős és 
túlzó (Amália nem mosakodni indul a patakhoz, hanem tisztálkodni); másutt in-
kább köznapi marad. 

A dilettáns nyelvhasználatot erősíti Jolán a következő, önmagát is jellemző meg-
állapítása: „A színház olyan hattyú [...], mely iszaptengeren vergődik."13 A közös 
műveltségi kincs egy elemének újrahasznosítását végzi el eg)' Berzsenyi-sor14 félre-
értése, elferdítése által. 

7 A Bajkhállóy huszármente helyszíne is az operet tek színpadképét idézi lel: egy neobarokk kastély 
kert jében játszódik a cselekmény nagy része. 

8 Az operet t i rodalom megidézésén túl egy korábbi saját szöveget is újrahasznosít , hiszen részleteket 
t a r t a lmazd fürdőző leány című novellából. 

9 Parti Nagy (1996) 14. 
111 Parti Nagy (1996) 16. 
и Parti Nagy (1996) 10. 
12 Parti Nagy (1996) 47. 
is Parti Nagy (1996) 50. 
14 BERZSENYI Dániel: Az igazi poézis dicsérete - „A szent poézis néma hattyú, / S hallgat örökre hideg vizekben". 
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A Bajkhállóy huszármente operettvilága Kacsóh Pongrác János vitéz című daljáté-
kát imitálja és karikírozza, jóllehet e mű sem mentes a parodisztikus vonásoktól. 
(Ehelyütt pusztán egyetlen példát említenék: az operett közönségének nagy része 
a francia király szatirikus figurájában „a hetven év feletti, ugyancsak kevés had-
vezéri sikerrel büszkélkedő Ferenc Józsefet ismerte fel".15) A két mű között egy-
értelmű és nyílt az intertextuális kapcsolat: a huszárkapitány „szakasztott [olyan], 
mint egy marcipán János vitéz",16 Leopold „mint a János vitézben a francia király";17 

Vargányai Guszti (az ibusári állomásfőnök) pedig „Csókolom a kis kacsópongráco-
dat"18 erőltetett szójátékával üdvözli a vasutas körökben operettszerzőként elhí-
resült jolánt . 

ízig-vérig magyar operettet alkot a szerző: a dalbetétek a tősgyökeresnek tartott 
magyar zenére, az úgynevezett magyar nótára játszanak rá, amely „a 18. századi 
népies dalfordulatok, a hangszeres verbunkos, illetve a tánczene és a városi cigány-
zene különös keveréke".19 Jellemzően operettes fordulatok sorakoznak a szövegek-
ben: „szívem oly nehéz";20 „prompt";21 vagy a különböző közbevetett felkiáltá-
sok, úgy mint „ujjé";22 „ejnye az áldója".23 Bajkhállóy belépője Petőfi népiességét 
idézi meg, ahogy Istensegitsy „áriája" is a Megy a juhász szamáron című versét hívja 
elő. A huszárok dalai különböző 48-as toborzók és a Kossuth-nóta átiratai. De a 
Szózatból - mint a magyar nemzeti identitás alapszövegből - is kerülnek át egy-
ségek. Prózájába pedig olykor slágerek sorai vegyülnek.24 

Nem hiányozhat e „háborús dalműből" az operettekre oly jellemző ál-népiesség 
sem, melyet - a darabbeli szerző instrukciója szerint - ,,[k]ívül-belül bajuszos"25 

Istensegitsy képvisel, nyelve azonban nem következetes, különböző dialektusok 
egyvelege. Bajkhállóyt - mint egy cselédlány a nagyságát - arra szólítja fel, hogy 
„tessen sietni";26 Jolánt - mint egy udvarolgató vasúttiszt - „kiskezicsókolom"-nak27 

szólítja; kedvenc szavajárása pedig az „üstöllést", amely viszont tájnyelvi eredetű. 
Szereplői tipikusak: bonvivánja a nyalka huszárkapitány, akinek általában a lá-

nyokon és a paripákon jár az esze; és e témákat Bajkhállóy Richárd és a huszárok 
kara természetesen meg is énekelnek: „Nyereg alatt ugrál lovam, / Keblemben is 
háború van";28 „Nem ejt rabul magyar huszárt / Se kozák, se muszka, / Csak bez-
zeg eg)' leánymosoly, / Egg)' [sic!] ilyen hamiska."29 Neve és figurája Jókai Mór 

15 ВАГТА András: „...álom, álom, édes álom... ". Népszínművek, operettek az Osztrák-Magyar Monarchiában. 
Corvina Kiadó, Budapest , 1992. 48. 

16 Parti Nagy (1996) 14. 
17 Parti Nagy (1996) 23. 
is Parti Nagy (1996) 38. 
is Batta (1992) 31. 
'-'О Parti Nagy (1996) 20. 
'-'1 T ö b b e k között: Parti Nagy (1996) 10. 
2 2 T ö b b e k között: Parti Nagy (1996) 10. 
2 3 T ö b b e k között: Parti Nagy (1996) 14. 
2 4 mikor összecsendül két pohár" - idézi meg a régi idők közkedvelt dalát Parti Nagy (1996) 16. 
2 3 Parti Nagy (1996) 19. 
2fi Parti Nag>- (1996) 20. 
27 Parti Nagy (1996) 23. 
2 3 Parti Nagy (1996) 15. 
2» Parti Nag\- (1996) 16. 
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hősét, Baradlay Richárdot juttathatja a néző-olvasó eszébe. Amália ártatlan és naiv 
- ahogy az elvárható. Talpighy pedig olyan, mint a Mágnás Miska30 raccsoló grófjai. 

A háborús dalmű alapszituációját jellemzően egy szerelmi háromszög alkotja, 
amelyben a tét nem pusztán a hercegkisasszony keze, hanem a haza sorsa, az árulás 
leleplezése is. A reformkori drámairodalomhoz hasonlóan, de azt a végletekig le-
butítva, a köz- és magánérdek problematikája feszül egymásnak. Am, hogy a hősnő 
mindkettőt megmenthesse, a szerző sablonos megoldással él: Amália fiúruhát ölt. 

Jóllehet mindkét szöveggel kapcsolatba hozható Sárbogárdi Jolán neve, ám a két 
Jolán egymással nem felcserélhető: a regény butácska írónője nem azonos a darab 
főszereplőjével, az ibusári operettszerzővel.31 A név újrahasznosítása által az meg-
szűnik egy személy jelölőjének lenni, védjeggyé válik: „Sárbogárdijolán" minden, 
ami kicsit suta, olykor fullasztóan habos, negédes és bornírt. 

A füzetes szerelmes regények paródiáján keresztül az elbeszélő irodalom kon-
vencióira - úgy, mint feszültségkeltés, jellemzés, motívumkezelés, párbeszéd vagy 
leírás - mutat rá a Sárbogárdi Jolán: A test angyala című regényében, amely ugyan-
csak a dilettantizmus paródiájaként értékelhető. 

A szöveg először Sárbogárdi Jolán név alatt jelent meg 1990-ben a Jelenkor ha-
sábjain .4 test angyala címmel. Ennek kibővített, átírt változata az 1997-es könyv-
formátum, amely már Parti Nagy Lajost jelöli meg szerzőként, és Sárbogárdi Jolán 
fiktív szerzői névvé vagy a cím részévé szorul vissza. 

Számos női álnév alatt publikáló férfiszerző említhető a magyar irodalomtör-
ténetből. A tradíció kezdetét Kármán József Fanni hagyományai című műve jelzi, 
Weöres Sándor Psyché címmel adta közre egy képzeletbeli költőnő, Lónyai Erzsé-
bet műveit, Csokonai Lili pedig 1987-ben tűnt fel. Az ilyen típusú álnevesülés az 
1980-as, 1990-es években vált divattá a magyar irodalomban - a jelenkorbeli 

A test angyala is része volt e tendenciának és reflektált is rá. E jelenség értelmez-
hető a modern szerzőfelfogással való vitaként is, amely megkérdőjelezi, újratárgyal-
ja a személyiség és az irodalmi alkotás viszonyának kérdéseit.32 „Az ál neves közlés 
rámutatott azokra a külsődleges keretekre, amelyek között az irodalom a nyilvá-
nosságba kerül, a művek kanonizálódnak, az író szerzővé válik."33 

Sárbogárdi Jolán bizonyos szempontból mégis kilóg a fent megidézett sorból. 
Elődeivel ellentétben nyelve nem archaizál; illetőleg nem saját történetét mondja 

3 0 BÉKEFFY István és EISEMANN Mihály operet t je . 
31 ,,[R]á kellett j önnöm, hogy az a Sárbogárdi Jo lán , aki megírta ezt a metabelvárosi, metabuta , meta-

barbi, metabornír t lányregényt, az nem lehet egy szerencsétlen, elmávadt vasúti pénztárosnő Ibusá-
ron. Tehát most van egy Sárbogárdi Jo lán nevű dilettáns jegykiadó és eg)' Sárbogárdi Jo lán nevű 
lányregény-iparos, A kettő n e m kompatibilis" - idézi Parti Nagy Fajos egy interjúját NÉMETH Zoltán. 
(In uő: Rirti Nagy Lajos. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2006. 174.) 

32 A Parti Nagy-életműben n e m Sárbogárdi J o l á n az egyetlen fiktív szerzői név. Az Aviatikus vers Keés 
Mária Arankához szerzője Tsúszó Sándor; az Őszológiai gyakorlatoké Dumpf Endre, a Holnap indul a szá-
zad csuklógyakorlatra című verset Troppauer Hümér , a Rejtő-figura írta, A dublini vegyszeres füzet pedig 
az Ulysess-be\i Leopold Bloom édesapjának, Rudolph Virágnak állítólagos költeményeit tartalmazza. 

3 3 GÁcs Anna: Álnevek anyái: Csokonai Lili és Sárbogárdi Jolán. In uő: Miért nem elég nekünk a könyv? A szer-
ző az értelmezésben, szerzőség-koncepciók a kortárs magyar irodalomban. Kijárat Kiadó, Budapest, 2002. 150. 
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el, ahogy például Csokonai Lili. Esterházy Péterhez hasonlóan azonban a válasz-
tott szerzői név irodalmi utalást tartalmaz. Lili esetében egyértelmű a Csokonai 
Vitéz Mihályra való célzás (A tizenhét hattyúk nyelvében is a 17-18. század irodal-
mát idézi meg). Jolán esetében a kapcsolódás némi magyarázatot igényel, nem 
ennyire szembetűnő. Nevének hangzása felidézheti Charles Bovaryt, akinek a fe-
lesége - mint ismeretes - szintén rajongott a lektűr irodalomért. De a sár előtag 
utalhat a magyar irodalom egyik régi toposzára is. 

Parti Nagy Lajos tulajdonképpen arra a beidegződésre játszik rá, amely a női 
szerzőt a dilettánssal kapcsolja össze - így adva egy ízlésvilág paródiáját. A műfaj-
jelölő cím - az Ibusár huszerettjéhez hasonlóan - Parti Nagy szóleleményeinek egyi-
ke: a habszódia a rapszódiára és a giccsregény-sorozatokra utal. Mind szerkezeté-
ben, mind pedig tematikájában ezeket az anonim füzetes lányregényeket imitálja. 
A populáris irodalom narratív technikáit alkalmazza, a cselekményszövés tehát 
sematikus: a szerelmesek egy félreértés miatt válnak sorsüldözöttekké, ám végül 
elnyerik egymást, s a történet boldogan végződik. Ezek a regények mindig butács-
ka kis románcokról szólnak, melyekben az erotika testiség nélkül jelenhet csak 
meg: „Margittay Edina még soha nem volt egymáséi";34 „Bártfay Zsolt szeretné 
»komolyabbá« tenni a kapcsolatot nem jó irányban";35 egy alkalommal pedig 
Edina így inti meg a heveskedő Balajthyt - „Az, hogy a nőiség varázsa és szépsé-
ge kifejeződik, nem jelenti azt, hogy a nemiség legkisebb durvasága is ne lenne 
érdektelen és tűrhetetlen".36 Vagyis a művészeti produkció a szalonképes viselkedés 
normáinak felel meg. Sárbogárdi Jolánnál a félreértést és a szerelmesek egymásra 
találásának nehézségeit erőltetett konfliktushelyzetek teremtik meg (Edina például 
azt gondolja, hogy Dénes csupán „a filmszerep miatt [vetett] invitálási cselt"37). 

Jolán rendkívül sznob történetet ír: szereplői a Rózsadombon laknak, szabad-
idejükben teniszeznek, vagy síelnek, előkelő családból származván neveik y-ra vég-
ződnek. A főhős egy késő Kádár-kori úrilány, a történet az 1980-as évek végén ját-
szódik, megidézve azoknak az időknek a társadalmi viszonyait és nyelvhasználatát. 

Mindkét paródia tehát egy-egy kiüresedett formai vázat hasznosít újra: felhasz-
nálja az adott műfaj (az operett vagy a füzetes lányregény) számos jellemző voná-
sát, kliséjét - legyen szó a cselekmény menetéről, „bonyolításáról" vagy tipikus fi-
guráinak alkalmazásáról. A forma azonban csak háttér, hogy egyrészt a nyelv, 
másrészt pedig az irodalom működésére irányítsa a figyelmet. Parti Nagy Lajos 
művészetében az újrahasznosítás következtében bírálhatóvá válik a nyelvi dilet-
tantizmus (a modorosságok, a terjengősség, helyesírási és a nyelvhelyességi hi-
bák, a nyelv fejlődése, idegen kifejezések beépülése), de irodalmi tendenciákra, 
olvasói elvárásokra vagy a kanonizálódás folyamatára38 is reflektál általa. 

3 4 Parti Nagy (2007) 5. 
3 3 Parti Nagy (2007) 13. 
3 6 Parti Nagy (2007) 77. 
3 7 Parti Nagy (2007) 37. 
3 8 Vö. Sárbogárdi Jolán „sikertelenségei", majdjelenkorbel i „berobbanása" és Balassa Péter „pártfogása". 



Szemle 

Z. Varga Zoltán 

Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2009. 439 oldal 

A Nyugat népe műfaját tekintve konferenciakötet, mely a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban, а Nyugat alapításának centenáriumán megrendezett tudományos konferencia 
előadásait adja közre. A kötet zárszavát jegyző Tverdota György az ünnepi köte-
tek és tudományos rendezvények hagyományára emlékezve eg)' több mint 30 évvel 
korábbi, szintén a PIM-ben tartott A'ywg'a/-konferenciát idéz. meg, s reméli, hogy 
jelentőségében a Nyugat népe is ehhez fogható lesz. Derűlátó vélekedés ez az iro-
dalomtudomány jövőjével, az olvasás kultúrájával s egyszersmind a szóban forgó 
kötet szakmai fontosságával kapcsolatban, mert - mint Tverdota megjegyzi - az 
1972-es esemény egyben a Nyugat „irodalomtudományi rehabilitációjának" nyi-
tánya is volt eg)' ideológia szempontból nem éppen kedvező környezetben. A kö-
vetkezőkben a kiadványban olvasható néhány tanulmány alapján azt vizsgálom, 
milyen irodalomtörténeti folyamatok figyelhetők meg a Nyugat és a hozzá kap-
csolódó irodalomtörténeti korszak fogadtatástörténetének legújabb fejezetében. 

A tudományos publikációk rangjában a konferenciakötetekben megjelent tanul-
mányokat általában hátrébb szokás sorolni. Ennek oka minden bizonnyal egyrészt 
a gondolatok kifejtésére biztosított szűkös időkeret (s ez akkor is igaz, ha az előadá-
sok írott változatában a szerzők nagyobb terjedelemben ismertethetik nézeteiket), 
másrészt az a széles körű tapasztalat, miszerint a tudományos konferenciák hozzá-
szólásai általában nem a kollektív kutatás tudományos eszményét erősítik: a ku-
tatók zömmel amúgy is folyamatban lévő munkáikat igazítják többé vagy inkább 
kevésbé a találkozók hívószavához. A publikációk tudományosságát megítélő kri-
tériumok feltételezik, hogy a szóbeli előadás kívánalmai hatással vannak az írott 
szöveg minőségére (rontják azt), valamint, hogy a kötetbe gyűjtött írások nem alkot-
nak egységes gondolatmenetet, művet. E vélekedésben, valljuk meg, van némi 
igazság. Egy-egy előadást hallgatva vagy olvasva számtalanszor bosszankodunk, 
esetleg sajnálkozunk a tárgyalt kérdés kifejtetlenségén, az okfejtés alátámasztásá-
ra sorolt példák ad hoc jellegén, a hozzászólás ötletszerűségén. Másrészt viszont 
a konferencia-előadásokat tekinthetjük a tájékozódás, a kutatásba történő beve-
zetés eseményének is, s egy elmélyült, ám szükségszerűen egyetlen tárgyra össz-
pontosító monográfiához képest viszonylag rövid idő alatt kaphatunk áttekintést 
egy tudományág, egy műfaj stb. időszerű kutatási irányairól. 
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A műfaj fenti erényei és hibái jól láthatók a Nyugat népe kötetben is. A Nyugat 
2008-as centenáriuma kapcsán a korszak jeles kutatói adnak reprezentatív képet 
a Nyugat körüli kutatások aktuális fejleményeiről. Az írások egy része kifejezetten a 
folyóiratot állítja érdeklődése középpontjába, mások tágabban értik a hívószót, 
s inkább a lap emblematikus alkotóiról vagy azok bizonyos műveiről írnak. Közös 
a centenáriumhoz kapcsolható kultikus, pontosabban ünnepélyes megközelítésmód: 
a több mint 30 tanulmány közt nem akad olyan írás, mely elvitatná a magyar iro-
dalmi modernség legfontosabb orgánumának irodalomtörténeti, sőt magának a 
metonimikus értelemben kiterjesztett Nyugatnak mint irodalmi, szellemi és kultu-
rális történésnek jelentőségét. E kultikus viszonyt sugallja a kötet címe, hisz Ignotus 
híres cikkével ellentétben itt az égtáj allegorikus megidézése nem a szellemi tájé-
kozódás nagyszabású programját jelzi - annak összes feszültségével és társadalmi 
tétjével együtt - , hanem a magyar irodalmi modernség eredetének szinte kizáró-
lagos megjelölésére szolgál. Az egyes tanulmányok persze épp e hagyomány plu-
ralitására mutatnak rá, ám a jelentőség elismerése közös. 

Ennek ellenére nehéz egységesen kezelni e közel 450 oldalas kiadványt, hiszen 
a szemléleti különbözőségek, a kidolgozottság eltérő foka, a választott részproblé-
mák változó irodalomtörténeti relevanciája széttartóvá, eklektikussá teszi a köte-
tet mint egészet. A Nyugat népé ben megtalálhatók a jellegzetes konferenciaszöve-
gek: akad néhány szellemes, alkalminak mondható írás, mely irodalomtörténeti 
vagy életrajzi kuriózumra hívja fel a figyelmet (például Tarján Tamás cikke), vagy 
hatástörténeti dimenzióktól függetlenül értelmez erős elméleti keretből (ilyen 
Eisemann György vag)' Schein Gábor írása). Más szövegek láthatóan eg)' nagyobb 
gondolatmenet részei, egy folyamatban lévő kutatás részeredményeibe engednek 
bepillantást. Találunk példát a szoros szövegértelmezésekre, a műelemzésekre és 
valamelv alkotói pálya korábban nem vagy alig vizsgált részproblémájának új in-
terpretációs szempontként való alkalmazására. A továbbiakban néhány tanulmány 
részletesebb bemutatása során két olyan kérdésre is szeretnék kitérni, mely a kötet 
általános problematikájához kapcsolódik. Az egyik a Nyugat és az általa megne-
vezett irodalomtörténeti korszak, a modernség örökségének rendszerváltás utáni 
újragondolása; a másik az irodalom történet-írás egy módszertani kérdésére, a szer-
zőknek az irodalomtörténetben való reprezentációjára vonatkozik. 

Messzire vezetne akárcsak vázlatosan bemutatni a Nyugat fogadtatástörténetének 
rendszerváltás utáni alakulását. Mert nem csupán arról van szó, hogy egyszeriben 
megszűnt az egyébként már a nyolcvanas években is oldódó politikai kényszer, 
mely az esztétikai ítéletek és értelmezések alapjává ideológiai elvárásokat emelt. 
Egyszerű, ám valószínűleg hamis képlet volna ügy bemutatni az irodalomtörté-
neti munka terepét, mintha a marxista irodalomszemlélet uralkodó ideológiaként 
való megszűnése után, valamiféle megtisztított, ideológiáktól mentes anyag várna 
az immár tisztán tudományos feldolgozásra. Végigtekintve az elmúlt húsz éven, 
de tulajdonképpen a kötet írásain is, azl látni, hogy az irodalomtörténeti munka 
továbbra is erősen kötődik a magyar történelem és társadalom önmeghatározási 
kísérleteihez, s tükrözi a magyar értelmiség eltérő hagyományokból adódó, külön-
böző történelmi tapasztalatokból fakadó megosztottságát. Az irodalomtörténészre 
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is igaz a történész munkájára vonatkozó modern közhely: a múlt megkonstruált 
létező, a kiválasztott, kiemelt események a jelen önmeghatározásában is szerepet 
kapnak, kiválasztásukat a je len hagyomány- és autoritásteremtő szándéka ösztön-
zi, mely paradox módon maga is e hagyomány eredménye. 

A hagyomány jelenbeli értékmegalapozó szerepének felismerésénél már csak 
egy dolog lehet üdvösebb, ez pedig pluralizmusának tudatosítása. A Nyugat népe 
kötet ebből a szempontból kellemes olvasmány, hiszen a Nyugat történetéből vá-
lasztott epizódok, fejezetek, arcképek arra hívják fel a figyelmet, hogy a különbö-
ző korszakok erős szerkesztői politikája ellenére igen sokoldalú alkotói gárda és 
poétikai eszmény jelent meg a lapban. A kötet számos tanulmánya éppen a Nyugat 
szerkesztőinek irodalompolitikáját, poétikai elveit, irodalomfelfogását vizsgálja. 
Szilágyi Judit Л Nyugat geometriája - szerkesztők és szerkezetek című írásában a két iga-
zán meghatározó szerkesztő, Osvát és Babits szerkesztői elveit, íráshoz fűződő vi-
szonyát, az irodalom társadalmi szerepéről vallott elképzeléseit és a kortársakban 
róluk kialakult kultikus képet veti össze. A lapnak a magyar modernség történeté-
benjátszott szerepét megerősítve megállapítja, hogy „a Nyugatról leválva, mint-
egy Osvát ellenében, őt meghaladva, új, jelentős irodalmi folyóiratot létrehozni 
senkinek sem sikerült". (33.) Állítása egybehangzik Kappanyos András Л Nyugat 
és az avantgárd viszonyáról írott tanulmányának következtetésével, miszerint a 
Nyugat és a Ma egyszerre voltak valamiféle természetes szövetségesek az irodalmi 
modernségért vívott harcukban, másrészt viszont a köztük lévő hierarchikus viszony 
következtében a Ma mintegy a Nyugat ízlése számára már túl extrémnek tűnő poé-
tikai törekvések túlfolyójaként szolgált (202-203.). Szilágyi Judit a Nyugat Osvát, 
majd Babits körül kialakuló szerkezetét egyaránt központosított struktúraként, 
körként jellemzi, csak míg Osvát esetében e kör középpontja üres, addig Babitsnál 
kitöltött: Osvát összesen három cikket közölt a Nytigathan, szemben Babits több 
száz publikációjával. Osvát tanításának szóbelisége már önmagában nehézzé teszi 
irodalomról vallott felfogásának komolyabb vizsgálatát, ráadásul Szilágyi Judit 
tanulmányában gondosan dokumentálja kortársai körülötte kialakult legenda-
képző aktivitását. A kultusz formájában viszont érdekes módon alig mutatkozik 
különbség a két szerkesztő között, hisz mindkettőjük leginkább az apafigura sze-
repét tölti be a lap alkotói - Osvát a lap első, míg Babits a második nemzedéke -
számára. Igaz, Osvát sokkalta inkább elnyomó, domináns apaként jelenik meg 
Szilágyi kutatásai alapján, ami főként szerkesztői elveik összehasonlításából derül ki: 
a tanulmányban felvonultatott kortársai szerint Osvát saját meg nem írt műveit 
akarta megíratni másokkal, ezért akár önkényesen is átalakította mások szövegeit, 
szemben Babitscsal, aki bár hasonlóan határozott ízlést képviselt, a szövegekbe 
való „belenyúlástól" mégis tartózkodott (vö. 39-40.). A tanulmány egyébként azt su-
gallja, hogy Osvát hallgatásának gesztusa - Rimbaud, Valéry vagy Duchamp nyo-
mán - akár a modernség egy sajátos nyelvkritikai attitűdjének is megfeleltethető: 
„Nemesebb salaktalanul gondolkodni, mint a gondolatot írva meghamisítani", 
idézi Osvátot Szilágyi Judit . 

Osvát irodalomfelfogása, pontosabban kritikai elvei a kötet egy másik tanulmá-
nyának, Kosztolánczy Tibor írásának is központi problémája. írásában Kosztolánczy 
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későbbi szövegek híján Osvát fiatalkori kritikái alapján kénytelen rekonstruálni a 
szóban forgó elveket. Ez a megoldás támadható, hiszen a szerzői életmű koheren-
ciáját és időbeli változatlanságát feltételezi, ráadásul a kritikai eszmék átalakuló-
ban lévő időszakában valószínűleg fontos érlelődés mehetett végbe Osvát 1898-ban 
és 1899-ben közölt műbírálatai és 1908 után alkalmazott kritikai elvei közt. Osvát 
egy hosszan idézett bírálatát elemezve Kosztolánczy arra következtetésre ju t , 
bogy egyrészt a később oly szigorúan érvényesített stilisztikai elvárásokat a Nyugat 
szerkesztője önmagára nemigen alkalmazta, másrészt, hogy normatív jellegű ér-
tékítéleteinek alapjait jórészt Gyulai Pál elbeszélés-bírálataiból merítette. Az el-
beszélő művek vizsgálatában eszerint az alak, a történet, a megfigyelés és az elbeszé-
lésmód kategóriái lesznek mérvadóak. Kétségtelen, hogy a tanulmány és a kötet 
más írásai is joggal hangsúlyozzák (vö. Schein Gábor kötetben szereplő írásának 
130-132. oldalaival), bogy a Nyugat kapcsolata a nemzeti konzervatív irodalom-
felfogással nem pusztán a szembefordulás, a negáció gesztusára egyszerűsödik. A kor-
szak egyik legérdekesebb kérdése éppen az, hogy miként alakul ki egy alapvetően 
tartalmi, tematikus, ha tetszik, világnézeti, ideológiai elvárásokra alapozott kriti-
kai diskurzusból (melynek legfontosabb téziseit szépen összegzi Gyulai kapcsán 
Kosztolánczy) a művek szövegszerű megalkotottságának szabályait is figyelembe 
vevő kritikai eszköztár. Az erkölcsi nevelő jelleg, a közösségi szempont, a dekó-
rum elv, a tipizált szereplőkben és kivételes hősökben megjelenített szubjektivitás 
érvényesítésének igénye azonban aligha érvényes a Nyugatban ténylegesen közölt, 
Osvát választásait tükröző írások javára. Árnyalhatná a tanulmány által az „Osvát-
poétikáról" festett kedvezőtlen képet, ha a rekonstrukció nemcsak a feltételezett 
korai Gyulai hatásból indulna ki, hanem például Füst Milán naplójából és főként 
annak „gondolati rekonstrukciójából", a Látomás és indulat a művészetben címet vise-
lő esztétikájából. Füst - akinek esztétikai nézetei saját bevallása szerint az Osváttal 
folytatott belsó dialógusból alakultak - a valószerűségen túllépő realizmusról, az 
elbeszélés és a mesélés élőszóbeli ritmizáltságáról, a prózai művek lezárt indulat-
menetekből komponált nagyobb egységéről kifejtett nézetei csírájukban mára ko-
rai Osvát-művek olykor valóban ügyetlenül megfogalmazott állításaiban is meg-
fogalmazódnak. 

A Nyugat szerkesztőinek kultúrával kapcsolatos eltérő nézetrendszeréből indul 
ki A Nyugat kultúrafogalma és kulturális orientációja című tanulmányában Kulcsár 
Szabó Ernő is. A tanulmány szerzője a Nyugat kultúrával kapcsolatos, inkább ellen-
tétes, mintsem párhuzamos paradigmáit Ignotus és Babits alakja körül artikulálja. 
Közös bennük „az irodalmi modernizáció kulturális individualizmusának prog-
ramja", mely a felvilágosult racionalizmus és a műveltségi univerzalizmus alapján 
nyugszik. Ezen túlmenően azonban inkább a különbségek dominálnak. Ignotus-
nak az emberi kultúráról és a történelem alakulásáról kifejtett nézetei Kulcsár 
Szabó szerint „egy egyenes vonalú pályát befutó [...] tökéletesedés útját feltétele-
zik, ahol a humán művelődésnek a klasszikus pozitivizmusból ismert civilizációs 
(technikai-gazdasági) teljesítmények a hajtóerői". (16.) Az ész és a kultúra töret-
len haladásába és korlátlan hatalmába vetett bit - a tanulmány analízise alapján -
nem számol azzal a német filozófiában és esztétikában már a 19. század végén 
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felismert igazsággal, miszerint „az ember alkotta kultúrjavak távolról sem képesek 
szavatolni az ember felemelkedését önmagához" (11.). E filozófiai belátás hiányát 
Kulcsár Szabó Ernő nem csupán Ignotusnak, hanem a Nyugat egészének, így Babits-
nak is felrója. Babits felfogásában a modernizáció jobban épít a folytonosságra, 
nem a hagyománnyal való szakítást hangsúlyozza (ez egyébként jól látszik Babits pá-
lyáján, a nemzeti konzervatív irodalmi intézményekkel kötött kompromisszumain, 
melyeket sokan, így Ignotus is, a modernség elárulásának tekintettek). Babits itt 
bemutatott elképzelésében a hagyomány nem időbeli folyamatként jelenik meg, 
hanem a szellem monumentális alkotásainak időtlen párbeszédében, s egyfajta 
„kulturális hordozottságban" ( melynek talán leghíresebb kifejtése Az európai iro-
dalom történetének bevezetésében található), viszont a műveltség és a művészet er-
kölcsnemesítő, humanista szerepe Babitsnál hangsúlyosabb, mint Ignotusnál. 

Kétségtelen, a Nyugat korai történetében valószínűleg kevés nyomát találjuk a 
tanulmányban felvetett ismeretelméleti belátásnak. Viszont a harmincas évek 
Babitsának és Ignotusának műveiben már láthatóak a kultúra és műveltség minden-
hatóságába vetett bit határai. Babits Mint különös hírmondó... -jában és egész kései 
költészetében valamiféle „mégis morál" fogalmazódik meg: elfogadja ugyan a mű-
veltség és a „kultúrjavak" csekély közvetlen hatását az emberi viselkedés normáira, 
mégsem lát más cselekvési módot a barbarizmus és az elnyomás térhódítása ellen. 
Ignotus „esztétikájáról" szólva pedig fel kell hívnunk a figyelmet Angyalosi Gergely 
kötetben található írására, mely többek közt a Kulcsár Szabó által is elemzett Neo-
Vojtina-cikkre hivatkozva jut ellenkező következtetésekre, amikor Ignotus Költés és 
való című, 1926-os írásából épp az emberi megismerő képesség valóságalkotó 
funkciójának a műalkotás autonómiájában játszott szerepét hangsúlyozza (275.). 

A Nyugat szerkesztői mellett azonban más főszereplői is vannak a Nyugat népé-
nek. Ezek az első nemzedék nemzeti panoptikumba emelt alakjai: a már szerkesz-
tőként is említett, és a kötetben legtöbbet emlegetett Babits mellett természetesen 
Ady, Kosztolányi, Móricz. Mielőtt részletesen kitérnék az egyes szerzőkkel vagy 
művekkel foglalkozó tanulmányokra, épp a Nyugat szerzőinek panoptikumszerű 
irodalomtörténeti megjelenítéséről szeretnék szót ejteni. Minden bizonnyal nincs 
még egy korszaka a magyar irodalom történetének, melynek szerzői ennyire ele-
venen élnének irodalomtörténeti emlékezetünkben. A Nyugat szerzőire gondolva 
időnként úgy tűnik, mintha műveik mellett/helyett szinte fontosabb lenne legen-
dás alakjuk, karakterük, habitusuk. A modern irodalomelméletnek, s különösen 
a posztstrukturalizmusnak és a dekonstrukciónak a szerző fogalmát érintő kritiká-
ja után akár naivnak vagy reflektálatlannak tűnhet az irodalomtörténeti folyama-
tokat szerzők köré csoportosítani. A biográfiai módszer azonban újjászületőben 
van, nem kis részben éppen a történettudománynak az elbeszéléselméletekből 
merített megújulása, valamint az ún. nagy elbeszélések posztstrukturalista kritikája 
miatt. Újabb idők szerint ugyanis annak elismerése, hogy az irodalomtörténet-
írás is elbeszélő műfaj, tehát rá is vonatkoznak a történetalkotás szabályszerűségei, 
nem jelenti a tudományosság igényének feladását, sőt számos módszertani előnnyel 
is járhat. Az irodalomtörténész ugyanis - a regényíróhoz hasonlóan - időkereteket 
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alkot, eseményeket emel ki, lassítja, vagy gyorsítja az elbeszélés tempóját, szereplő-
ket konstruál, s az így megalkotott interszubjektív viszonyrendszeren keresztül 
eszméket és problémákat artikulál. A szereplők köré csoportosított ismeretalkotás 
didaktikai előnyei nyilvánvalóak. Az embert a tudás végső horizontjának és cél-
jának tekintő kutatási paradigma vagy korszak közelgő végét bejelentő jóslatok, 
valamint a kulturális materializmus, a medialitás, a technika gondolkodásban ját-
szott szerepének jogos hangsúlyozása ellenére is tartják magukat az „emberközpon-
tú" elméletek. A változó, egymással rivalizáló eszmék, szimbólumok, ideológiák 
„erdején" keresztül vezető életutak és művészi pályák dramatizált bemutatása; az 
egyes alkotásoknak a versengő társadalmi, közösségi beszédmódok dialógusaként 
vagy konfliktusaként való magyarázata; történelmi, kulturális, társadalmi, politikai 
meghatározottságok küzdőtereként ábrázolt egyéni élet ma is alkalmas a művek 
esztétikai tapasztalatának és irodalomtörténeti helyének megértésére. 

A Nyugat népében található tanulmányok többsége él a szerzői portré nyújtot-
ta lehetőségekkel. Az életrajzi alakok megidézése túlnyomórészt nem önkényes, 
s az utóbbi időben meghonosodott kultuszkutatás alkalmazása is gátat vet az el-
fogult, ideologikus portrék kidolgozásának. A Nyugat első nemzedékének alkotói 
közül a rendszerváltás után eltelt húsz esztendőben Kosztolányi Dezső művészete 
iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Az újraértelmezések időnként a kánon-
ban való előreléptetés szándékát jelzik, és Kosztolányi írásainak legújabb keletű 
méltatása gyakran a vele szembeállított szer/ők (Babits vagy Ady) rovására történik. 
Kétségtelen, a rendszerváltásig csak elszórt kísérletek léteztek arra, hogy Kosztolá-
nyi írásművészetét integrálják a modernség európai léptékű történetébe, poétiká-
jának összetettségét megszabadítsák az ideológiailag motivált „polgári", „nihilis-
ta", „anti-humanista" jelzőktől. Mostanság azonban talán a korszakra vonatkozó 
legélénkebb kutatások épp Kosztolányi munkái körül bontakoznak ki, s ezen ér-
deklődésjegyében a Nyugat népében két hosszabb tanulmányt is olvashatunk róla. 
Veres András Kosztolányi Nyugat/ö és a Nyugat Kosztolányija című írásának egyik leg-
fontosabb állítása, hogy Kosztolányit szinte egész pályáján ambivalens viszony fűz-
te a magyar irodalmi modernség vezető orgánumához. Az ellentmondásos viszony 
okai viszont többrétűek. A fő ok a modernség programjának eltérő megítélése volt, 
ami leginkább az Ady által megtestesített költői magatartás, szerep, valamint poé-
tikai, világnézeti hitvallás elutasításában ragadható meg. F. szembehelyezkedés, a 
sikeres és már életében kultikussá vált költőtárshoz képest való önmeghatározás 
több hullámban is megjelenik Kosztolányi életművében. Veres András tanulmányá-
nak nóvuma, hogy Kosztolányi kései költészetében, nevezetesen a Marcus Aurelius 
ódában is kimutatja a polemikus önmeghatározás gesztusait, mely még a vers tró-
pusaiba is beíródik: a dunántúli pannon örökség, s a Tisza említése sajátos jelen-
téssel bővül, ha az Ady költészetével való polemizálás szemszögéből értelmezzük a/t. 

A tanulmány másik fő kutatási iránya az írás éthoszának genezisére irányul 
Kosztolányi művészetében. Elsőre talán meglepőnek tűnhet az éthosz emlegetése 
Kosztolányi kapcsán, hisz a Nyugat panoptikumában szinte elválaszthatatlan arc-
képétől a homo aestheticus épp a homo morálissal szembeállított jelzője. Mégis nem 
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lehet nem észrevenni, hogy Kosztolányit mennyire foglalkoztatták az etikai kér-
dések: szinte minden regénye az emberi helytállás végső lehetőségeinek színre-
vitele, a Másikhoz fűződő viszony szélsőséges helyzetekben történő ábrázolása, elem-
zése. Veres András tanulmánya a semleges, az igazságot mindig nézőponthoz 
kötő, az ítélkezéstől tartózkodó szerzői jelenlét - mely kíméletlen, indiszkrét és oly-
kor kegyetlen módon mutatja be szereplőit - kialakulását történeti folyamatként 
értelmezi. E tekintetben különösképpen fontos Kosztolányi kalandja az eufemiszti-
kusan talán politikainak nevezhető írásmóddal, melynek keserű tanulságai szem-
léletformáló hatásúak voltak. Többek közt a politikai írásmódok egyszólamúsá-
gának és kisajátíthatóságának felismerése, szembeállítása a regény és a vers 
többszólamúságában elmondható igazsággal volt az, ami vélhetően tartózkodóvá 
tette a társadalmi ügyek irodalmi képviseletének kérdésében, és még inkább el-
távolította a Nyugat Babitscsal fémjelezhető „humanista" irányvonalától. 

Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi-tanulmánya az Édes Anna kapcsán lép fel 
az újraértelmezés igényével. A regény néhány korábbi értelmezőjével vitatkozva 
igyekszik cáfolni a vélekedést, miszerint a regény példázat volna. Az Édes Anna el-
beszélői pozícióját, a szereplők bemutatásán és mozgatásán keresztül érvényesülő 
szerzői stratégiát elemezve arra a következtetésre jut, hogy az Édes Anna világképe 
nem egyszerűsödik erkölcsileg jó és rossz, ártatlan és bűnös szembeállítására. Bár-
mennyire is kecsegtető a regény kevésbé rokonszenvesként megalkotott szereplői-
nek (Druma, Vizyné, Vizy) kritikája alapján valamiféle pártos társadalomkritikaként 
olvasni a művet, Szegedy-Maszák konkrét szöveghelyek idézésével bizonyítja, hogy 
az elbeszélés valójában távol áll a felelősök akár burkolt megnevezésétől. Ugyan-
csak meggyőzően érvel annak a tételnek a felülvizsgálata mellett, hogy Moviszter 
doktor képviselné a szerzői álláspontot, illetve, hogy az ún. részvét-etika megfogal-
mazásának tekintett latin nyelvű könyörgés kizárólag a címszereplőre vonatkozna. 

A Nyugat népe kötetben természetesen sok más, az előző gondolatmenetekhez 
többé-kevésbé szorosan kapcsolható írás is található. Margócsy István Petőfia Nyu-
gatban című írása is az irodalmi személyiségek párba állítására fűzi fel gondolat-
menetét, melyben a Nyugatnak a nemzeti irodalmi hagyományhoz kapcsolódását 
vizsgálja. Margócsy is azok közé tartozik, akik a Nyugat fellépését nem a hagyo-
mánnyal történő radikális szakítás eseményének tekintik. Tanulmányában azokat az 
okokat és körülményeket vizsgálja, amelyek alapján a Nyugat Petőfit, s nem Aranyt 
választotta a magyar irodalmi hagyományhoz kapcsolódásában, figyelemre méltó 
Dávidházi Péter lenyűgöző filológiai tájékozottsággal megalapozott Jónás könyve-
értelmezése, melyben a szerző az ószövetségi szöveghelyhez képest mutatkozó el-
térések módszeres textológiai vizsgálatából vezeti le, hogyan változik a Babits-mű 
világképe és jelentése a bibliai példázathoz képest. A Nyugat francia orientációját 
érinti a kötetben Földes Györgyi és Tverdota György cikke. Míg előbbi a korai Babits 
észlelésesztétikáján mutatja be a bergsoni hatást, illetve azt, liogy miként válik 
művek forrásává a testi tapasztalat nyelvi megfogalmazásának a modernség egész 
történetén átívelő dilemmája, addig utóbbi tanulmányban a modernség magyar 
bástyáját a francia Nouvelle Revue Frangaise párhuzamos történetével veti össze. 
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A kötet egészére összességében nemcsak a tematikus, hanem a módszertani 
pluralizmus is jellemző, hisz jól megfér benne mű- vagy szerzőközpontú elemzés, 
az irodalom kulturális beágyazottságát firtató kérdésfeltevés, a közvetítő közegek 
anyagiságának értelemformáló szerepére rávilágító vizsgálat. Az irodalomtörté-
neti érdekességek és kuriózumok oldottabb, anekdotikus tárgyalása mellett nagy, 
a korszak és a modernség egészét érintő kutatási tervek is megfogalmazódnak, 
melyek minden bizonnyal ösztönzően hatnak majd a korszak irodalomtörténeté-
nek további, szisztematikus vizsgálatára. 



Bezeczky Gábor 

Angyalosi Gergely: A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, kritikák. 
Budapest, Kijárat Kiadó, 2009. 276 lap 

A kötetben található írások érdekes és fontos tanulságokkal szolgálnak. Ez egyaránt 
igaz a könyvben olvasható állításokra, é n ekre, gondolatmenetekre, valamint más, 
közvetlenül meg nem fogalmazott, de alapvető és rokonszenves tényezőkre. Mi-
előtt azonban vázolni lehetne az egyes írások hátterét képező szemlélet néhány 
figyelmet érdemlő mozzanatát, röviden át kell tekinteni a kötet tartalmát és futó 
pillantást kell vetni egyik-másik tanulmányra is. 

A könyv három tömbben tartalmazza a szerző negyven, 2005 óta készült írását. 
A negyven írás, ha nem is pontosan ugyanennyi, de ahhoz épp elég irányba visz, 
hogy megakadályozza többségük alapos ismertetését. 

Az első rész (A modernség dilemmái) irodalomtörténeti tanulmányokat, a második 
(A kritikus hátralép) kritikákat, a harmadik (Irodalom és/vagy filozófia) elméleti jelle-
gű tanulmányokat foglal magában. Az első rész tanulmányai közül három folyó-
iratokkal (A Hét, Nyugat, Szellem), a többi Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Ignotus, 
Móricz Zsigmond, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, József Attila, Babits Mihály, Juhász 
Ferenc műveivel foglalkozik. 

A második rész többnyire költők, írók, kritikusok és irodalomtörténészek (Tan-
dori Dezső, Rakovszky Zsuzsa, Aczél Géza, Bertók László, Tőzsér Árpád, Orbán 
Ottó, Tar Sándor, Nádas Péter, Kemény István, Dérczy Péter, Harkai Vass Éva, 
Borgos .Anna, Nemes Nag)' Ágnes, Sári B. László, Hankiss János) könyveiről írott 
kritikákat tartalmaz. Szintén ebben a részben találhatók a Domokos Mátyás által el-
kezdett és Takáts József által befejezett esszéválogatás négy kötetéről és a Szegedy-
Maszák Mihály főszerkesztésében megjelent irodalomtörténetről szóló kritikák is. 
A második részt lezáró darabnak (Irodalom vagy történelem) a maga elméleti kérdé-
seivel - és valamilyen frissen megjelent, az eszmefuttatás alapjául szolgáló könyv 
hiányában - talán inkább a következő részben kellett volna helyet kapnia. 

A harmadik rész tanulmányait a legtömörebben személynevekkel lehet jellemezni: 
Henry James, Jacques Derrida, Németh Andor, Illyés Gyula, Jean Giono, Heller Ágnes, 
Roland Barthes. (Apróság, de a tartalomjegyzékben téves oldalszámok szerepelnek.) 

A város mint nő. Krúdy Gyula Aranyidő című tanulmány valószínűleg az egyik 
mértékadó darabja lesz a még mindig meglehetősen szűkös Krúdy-szakirodalom-
nak. Angyalosi Gergely értelmezői érzékenységét mutatja, bog)' a szövege annak 
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ellenére válhat eligazodási ponttá Krúdy életművében, hog)' ez a korpusz volta-
képpen nem tartozik a legsajátabb kutatási területei közé. A tanulmány Oskar 
Walzeltől vesz át szempontokat a regény értelmezéséhez. Sok más helyen is lehet 
találni hasonlóképpen használható ötleteket és gondolatokat, de ezek után már 
bármi ilyen segédanyag nagyjából csak akkor válhat hasonlóképpen eredményessé, 
ha az, aki Krúdy műveinek értelmezésére vállalkozik, megfontolja Angyalosi tanul-
mányának kiindulópontját s egyben legfontosabb tételét. Ez azt mondja ki, hogy 
Krúdy regénye „inkoherens képződmény", s benne ,,[k]ülönféle stíluseszmények, 
poétikai koncepciók, beszédmódok és világlátások felé konvergáló rétegek halmo-
zódnak egymásra" (25.). A mű értékeléséhez nélkülözhetetlen elemként Angya-
losi hozzáteszi ebhez még azt is, hogy a koherencia-elv érvényben tartásával „egy 
részletszépségekben bővelkedő, de alapvetően elhibázott" művet olvasnánk, a ko-
herencia-elv (vagy másképpen fogalmazva: az egységesség elvárásának) felfüggesz-
tésével viszont „egy igen gazdag, bonyolult szövésű, ironikus és önreflexív elemek-
kel teli szövegre láthatunk rá". 

Az értelmezés részleteit ezúttal mellőzni kényszerülünk, annyit azonban érdemes 
megjegyezni, hog)' Angyalosi mintha valamelyest csodálkozva és hitetlenkedve 
venne tudomást az Aranyidő bonyolultságáról és gazdagságáról, mintha nem igazán 
lenne felkészülve arra, bog)- Krúdyt olvasva egyebek mellett „néha egyenesen 
szürreálisba hajló" prózával fog találkozni. A különböző stíluseszmények és más 
tényezők egyidejű jelenlétét magyarázva a szerző azt állítja: „valószínűleg okkal 
gondolhatjuk: amikor a regény megírásához fogott, az írónak még fogalma sem 
volt arról, merre kanyarodik majd az elbeszélés" (uo.). A tanulmány utolsó monda-
tában pedig „az alvajáró biztonságával szövögetett" motivikus hálóról tesz említést 
(33.). Ez utóbbi - egyébként klasszikusan szép - képzavarral, valamint az átgondolt-
ság hiányának említésével tulajdonképpen nincs más baj, mint az, bog)' felidézik 
és megerősítik a „zseniális cigányprímás" elképzelését, melyet Schöpflin Aladár 
fogalmazott meg Krúdyval kapcsolatban, s melyet valamikor a hatvanas-hetvenes 
években bizonyára úgy mondtak volna: Krúdy nem volt tudatos író. Különböző 
megfontolások alapján mostanában már jóval kevesebbet foglalkozunk az. írói tu-
datosság kérdéskörével, de talán nem árt leszögezni, bog)' a különböző stílusesz-
mények, poétikai koncepciók, beszédmódok, egymással nehezen vagy egyáltalán 
nem összeegyeztethető világlátások egyidejű és többé-kevésbé egyenrangú jelen-
léte és az egységesség - melyet nevezhetünk akár koherenciának is - hiánya az egyik 
legállandóbb jellemzője Krúdy műveinek. Az írói tudatosság kérdésében - amikor 
ez még sokat számított - az vezethette félre az értelmezőket, bog)' Krúdy ritkán 
magyarázta önmagát, keveset írt a prózaírás technikai kérdéseiről, saját írói céljai-
ról és az általa alkalmazott szakmai fogásokról. Teljes összhangban ezzel a leplezés-
sel vag)' elhallgatással Krúdy egyes művein belül gyakran fordulnak elő hangsúly-
talanul egymás mellé helyezett, ugyanakkor egymásnak szögesen ellentmondó 
részletek, melyek aligha kerültek oda átgondolatlanság, esetleg figyelmetlenség 
következtében. 

Ha már Krúdy tudatosságának kérdésénél tartunk, Angyalosi Gergely kiváló 
tanulmánya kedvéért feláldozom azt a példát, melyet igazából más célra és más 
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alkalomra tartogattam. Az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél című elbeszélésben az 
ezredes és János, a csaposlegény annyira más világokban élnek, hogy1 nem is igen 
érthetik egymást. A kölcsönös értetlenség sokszor előjön az elbeszélésben. Az ezre-
des egyszer például valamiféle pofonról beszél, s az előzmények alapján az olvasó 
egészen pontosan értheti, miféle pofonra céloz. A csaposlegény azonban a saját 
világa alapján csakis félreértheti ezt az utalást, és kettejük párbeszédében hami-
sítatlan rejtői humor nyilvánul meg. János ugyanis ezt válaszolja: „Nem tanácsos 
itt verekedni. A gazda nagyon erős ember." Később, valamivel a szilvapálinkát ivó 
fiatalember távozása után maga az ezredes is rendel egy pohár pálinkát. Ekkor 
olvashatjuk a következő mondatot: „János nem értette mindjárt a szót, mert hiszen 
nem volt beszélyíró, aki nyomon követhetné egy ezredes gondolatait, de lassan 
észbe kapott, és pálinkát öntött eg)' pohárkába, talán éppen abba, amelyet az imént 
az ismeretlen fiatalúr elejtett." A beszélyíró (s vele együtt, tehetjük hozzá, az ol-
vasó) ezek szerint egyszerre képes számon tartani az ezredes és a csaposlegény 
egymással teljesen összemérhetetlen világlátását. Ez a hely sokat elárul az eltérő 
világszemléletek (beszédmódok és egyebek) egymás mellé szerkesztéséről és - mel-
lesleg- az írói tudatosságról. Ugyanakkor az ilyen közvetlen önutalás meglehető-
sen ritka jelenség Krúdy műveiben. Az elhallgatás, a kihagyás, a hangsúlytalan és 
magyarázat nélküli mellérendelés sokkal-sokkal jellemzőbb. 

Hasonló problémák - vagyis az egymással összemérhetetlen világlátások kérdé-
sei - előjönnek a szerző egyik Móricz-tanulmányában is (Megjegyzések Móricz novel-
Hsztikájáról). Angyalosi ezúttal is olyan megállapításokhoz jut el, melyek alapvetően 
fontosak az általa tárgyalt író megértéséhez. A Barbárok kapcsán rekonstruálja, 
hogyan tekint egyfelől a „falu embere", másfelől a városi középosztály az egyéniség-
re, a törvényekre, a lelkiismeretre, és arra a következtetésre jut, hogy az elbeszé-
lésben „kétféle, egymást nem fedő értékrend csatája" zajlik (76.). (Érdemesnek 
látszik zárójelben megjegyezni, bog)' ezen a ponton segítséget és támpontokat 
adhatna az értelmezéshez a taszítóan ronda néven futó, de egyáltalán nem érdekte-
len irodalomtudományi irányzat, a „posztkoloniális" megközelítés.) A rekonstruk-
ció legérdekesebb pontja a következő: a veres juhász számára „amíg a bűn nincs 
bizonyítva, addig nem létezik. Az a logika, mely szerint neki már mindegy, s ezért 
'könnyítsen lelkiismeretén', számára nem érvényes, hiszen nincsen a bíró fogal-
mai szerinti lelkiismerete. És még egy dolog: az a lelkiismeret, amelyet a bíró szá-
mon kér rajta, neki nem jelent mást, mint önnön társadalmi alávetettségét, amely 
ellen lázad, ameddig csak lehet". A tanulmány elolvasása után semmi kétség nem 
marad abban a tekintetben, hogy .Angyalosi meggyőző, az író életművéből vett 
bizonyítékokkal támasztja alá azt az első hallásra talán meghökkentő tételt, ntely 
szerint Móricz műveiben a „falu emberének" nincs lelkiismerete. Annyi minden-
esetre bizonyos, hogy Angyalosi értelmezése után érthetőbbé válik a veres juhász 
értékrendje és viselkedése. 

Mind a Krúdy-értelmezés, mind a Móricz-értelmezés különféle, egy mással ne-
hezen összeegyeztethető világlátásokat és beszédmódokat tárt fel a vizsgált mű-
vekben. Ezek után tulajdonképpen nem is igazán váratlan, hogy Angyalosi a leg-
csekélyebb következetlenség nélkül tudja méltányolni az egymástól oly különböző 
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Krúdy és Móricz írói teljesítményét. És ebben az ügyben meglehetősen érdektelen, 
hogy Móricz jól érzékelhetően közelebb áll a szerző szívéhez, mint Krúdy. Angya-
losi nem gyárt olyasféle mechanizmust, tipológiát vagy értékhierarchiát, melynek 
eredményeképpen az egyik írónak okvetlenül, mindig és mindenben jobbnak 
kell mutatkoznia a másiknál. Az irodalmi tér Angyalosi számára kellőképpen tá-
gas és sokrétűen tagolt ahhoz, hogy az egymással egyébként rutinszerűen szem-
beállított, mintegy egymás rovására érvényesülő szerzők művei, ha nem is ugyan-
abból a szempontból, de egyaránt értékesek lehessenek. Ugyanakkor Angyalosi 
elgondolása nem tagadja a Petőfi-Arany, Ady-Babits, Ady-Kosztolányi, Babits-
József Attila szembeállítások lehetőségét. Az ilyesmi része lehet - határesetként -
ennek a felfogásnak is. Rokonszenves vonása .Angyalosi elgondolásának, hogy az 
irodalom így nem válik olyan szűk, ablaktalan folyosóvá, amely egyértelműen ve-
zet valahonnan valahová; amelyben mindenkinek mindig mozognia kell, és a moz-
gás iránya nem lehet kétséges; amelyen belül mindenki számára eleve adott az 
érzékelhető jelenségek köre; amelyben behatároltak a világgal kialakítható kap-
csolatok lehetőségei; amelyben a szűkös tér következtében az egymás után hala-
dók annyira közel szorulnak egymáshoz, hogy az elöl baladók mozgása meghatá-
rozza az utánuk jövők lépteinek irányát, hosszát és sebességét; amelyben meglehetős 
pontossággal megmondható, valamely pillanatban ki hol tart; s amelyben a gyors 
előrejutás óhatatlanul mások eltaposásával jár együtt. 

Az irodalmi játéktér tágasságának és sokrétűségének elgondolása teszi lehetővé 
Angyalosi Gergely számára azt is, hogy az egyik tanulmányában úgy tudjon Ady-
ról és Kosztolányiról, illetve egy másikban Babitsról és József Attiláról beszélni, hogy 
egyikük se húzza a rövidebbet - ugyanakkor a tényleges ellentétek és feszültsé-
gek se szűnjenek meg. Különösen érdekes ebből a szempontból az utóbbi tanul-
mány, melynek Szárnyasba szamár az őszi kertben. József Attila Babits-képéről a címe. 
Angyalosi egyrészt megállapítja, hogy József Attila Egy költőre című verse „zseniá-
lisan gonosz gúnyvers", mely minden bizonnyal „jócskán tartalmaz érvényes vo-
násokat", másrészt ez a megállapítás legkevésbé sem akadályozza meg abban, 
hogy nekiálljon megkeresni Babits igazságát is. A vizsgálódásból, melynek során 
egyikük költői és költészettörténeti jelentősége sem kerül veszélybe, végső soron 
mindkét költő jól jön ki. A tanulmány ismeretében talán mindkettőjüket valamivel 
jobban lehet érteni. Angyalosi éppen azáltal tudja elhárítani a kicsinyes igazság-
osztás veszélyét, hogy valamiféle szűk irodalmi alagútból, amelyben elkerülhetetle-
nek az összeütközések, az indulatok, a lökdösődés, a civakodás, a fél- és részigazsá-
gok végletekig menő hangoztatása, a problémát olyan térbe helyezi át, melyben 
mindenkinek jut éppen elegendő hely. Ennek az. eljárásnak természetesen ára van. 
Szabadon bontakozhatnak ki az egyes írók sajátosságai, de lehet, hogy nehéz lesz 
felderíteni és érteni őket - egyszerűen azért, mert a többdimenziós térben meg-
lapuló dolgok könnyen maradnak észlelhetetlenek. Valahogy úgy, ahogyan talán 
József Attila és Babits sem értették egymást. Angyalosi természetesen ezzel is tisztá-
ban van: „József Attila a Magad emésztőben azt írja, hogy pör nem köztük volt: más-
más talajon tanúskodtak. Értették-e vajon ennek a másságnak a lényegét? Alig-
ha. Ám ez is egy a sok kérdés közül, amelyekre sohasem kapunk választ" (92.). 
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Lehet, hogy mindkét költőt valamivel jobban lehet érteni a tanulmány ismeretében, 
de a sokdimenziós irodalmi tér már önmagában is megsokszorozza a lehetősége-
ket, és ezért sokkalta nehezebben lehet meggyőződni ismereteink helyességéről. 

A tanulmány nem teljes. Nem látni egészen pontosan, mely pontokon és mi-
féle félreértések adódtak a szükségszerűség erejével a két fél, József Attila és Babits 
számára, legalábbis nem lehet még megközelítőleg sem olyan tisztán látni ebben 
a kérdésben, mint mondjuk a Barbárok esetében. Lehetséges természetesen, hogy 
a József Attila-Babits viszony valamivel keményebb dió Móricz elbeszélésénél, de 
biztos vagyok benne, hogy van Angyalosinak erősebb diótörője is. Elképzelhető 
az is, hogy a hiányérzetet - mely a kötet olvasásakor nem egyedül itt fordul elő -
a viszonylag rövid terjedelem magyarázza. Ehhez azonban rögtön hozzá kell tenni, 
hogy Angyalosi korábbi könyveit szemlélve megállapíthatjuk: vannak visszatérő té-
mái, pontosabban szólva az előzetes felmérést időnként alapos feldolgozás követi. 

Nyilvánvaló, hogy a rövid terjedelem egyes esetekben abból adódik, bogy van-
nak olyan konferencia-előadások is a könyvben, melyeken a szerző alig-alig változ-
tatott valamit utólag. Valószínűleg ez magyarázza azt is, bogy a jegyzetapparátus 
számos alkalommal kifejezetten szegényes. Az Irodalom vagy történelem? című tanul-
mánynak például egyetlenegy jegyzete sincs, jóllehet a szöveg egyebek mellett Roland 
Barthes, Gérard Genette, Antoine Compagnon műveiről tesz említést. A tanul-
mány szóba hoz egy bizonyos Lansont, akinek nemcsak a tárgyalt művei, hanem még 
a keresztneve is hiányzik (Gustave Lanson, 1857-1934) - akár a hajdani szovjet 
filmek stáblistáján. 

Ha már szóba került, az Irodalom vagy történelem? témája, miként a könyv néhány 
másik darabjának is, az irodalomtörténet-írás. Mivel Angyalosi részletesen kifejtett 
gondolatait nemigen lehet rövid terjedelemben, ugyanakkor pontosan összefoglal-
ni, ezúttal egy-két érdekes mozzanatot emelek ki közülük. A 20. századi magyar 
irodalom történetében Angy alosi a „modernitás sokarcúságával" számol. A ma-
gam részéről szerencsétlen terminusnak vélem az „arc" szót és származékait (arcu-
lat, sokarcú stb.). Ez a szó ebben az értelemben és a modernséggel összefüggés-
ben Matei Calinescu könyve nyomán jött át a magyarba, de már az eredetiben is 
suta volt.1 Magyar környezetben legfőképpen azért szerencsétlen, mert óhatatlanul 
ismétlődő használata során igencsak megnehezíti a mondatalkotást. Angyalosi-
nak is erőfeszítést kell tennie, bogy kerülje a képzavart: „Ha elfogadjuk azt a kon-
cepciót, hogy az irodalmi modernség sokarcú történelmi jelenség, akkor el kell 
fogadnunk azt is, bogy ezek az arculatok néha párhuzamosan, akár egymás elle-
nében, néha pedig egymást követően, de egymásra utalva alakultak ki és léteztek 
néha hosszú évtizedekig" (Százharminchat kicsiny irodalomtörténet, 208.). Úgy látszik, 
éppen azért oly nehéz más szót javasolni az „arc" helyett, mert ezt a szót érteni 
véljük - legalábbis a szó szerinti használatában. Ugyanakkor a legkevésbé sem 
biztos, hogy értjük azokat a jelenségeket is, melyek bonyolultságát vagy akár ra-
dikálisan másféle jellegét az ismertnek vélt szó elfedheti. Továbbá: az ember azon 

' Matei CALINESCU: Five faces of modernity. Modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism. Duke 
University Press, Durham, 1987. 
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is rögtön elkezd gondolkodni, miféle szörnyszülött az, melynek egyazon testéhez 
(vagyis a modernséghez) egynél több, mondjuk öt különböző arc tartozik - egy-
mással párhuzamosan, egymás ellenében vagy egymást követően. 

A könyv megjelenése alkalmából adott interjújában Angyalosi Gergely meg-
jegyzi, hogy a 20. századi irodalmat vizsgáló irodalomtörténész „voltaképpen azzal 
a korszakkal foglalkozik, amiben él. Nekem kvázi-kortársaim a száz évvel ezelőtti 
szerzők. Amit szeretek benne, és ami egyúttal a legtöbb kínlódást is okozza, az a 
kihívás, hogy egy új szerző vagy egy új könyv kapcsán a kritika a megítélés rendsze-
rében átalakíthat valamit vagy hozhat akár újat is. A jó művektől mindig le vagyunk 
maradva néhány lépéssel, és ez valóban izgat: amihez még nincs eszközünk, ahhoz 
újakat gyártani, kialakítani új szempontokat".'2 Angyalosi Gergelynek természete-
sen igazat lehet adni, pusztán annyit kell ehhez még hozzátenni, hogy nemcsak 
a bissen megjelenő könyvek, hanem a valamivel korábban élt szerzők (mint például 
Móricz vagy Krúdy) művei is szükségessé szokták tenni a megítélés rendszerének 
átalakítását, új szempontok megteremtését, és ezt úgy is meg lehet fogalmazni, 
hogy a régebbi művek is hatnak, belőlük is lehet újat tanulni. Halott az olyan fel-
fogás, mely a régebbi műveken nem képes meglepődni, s melynek számára az 
egyedüli probléma az ilyen művek besorolása a már előre legyártott rubrikák va-
lamelyikébe. 

Az Irodalomtudományi Intézetben készülő új irodalomtörténet szempontjából 
is lényeges, hogy Angyalosi Gergely elutasítja azt a felfogást, mely szerint a mo-
dernség újabb és újabb változatai egyúttal mindig értékesebbek is a korábbiaknál. 
Az imént idézett részlet a következőképpen folytatódik: „Semmiképpen sem tar-
tanám elfogadhatónak, ha ezt a bonyolult együttélési struktúrát oly módon sza-
kaszolnánk, hogy ezek a szakaszok nem csupán időbeli egymásutániságra, hanem 
valamiféle folyamatosan emelkedő virtuális értékszintre is utalnak." E felfogás 
helyett Angyalosi a kartográfiai módszert javasolja: „a bosszú távú történeti folya-
matokon belül az irodalmi diskurzusnak sokféle, heterogén típusa él együtt rövi-
debb-hosszabb ideig. Az ilyesfajta koegzisztenciát pedig úgy ragadhatjuk meg a 
legalkalmasabbat!, ha mintegy kiterítjük ezeket a diskurzusokat a térben, vagyis 
'térképként' szemléljük őket." Ezen a ponton is jól érzékelhető Angyalosi törek-
vése, mely a leegyszerűsítő felfogások ellen irányul. A „kartográfiai módszer" pedig 
nagyjából megfelel Angyalosi saját irodalomtörténészi gyakorlatának. Azért csak 
nagyjából, mert a legjobb pillanataiban ez a gyakorlat még a kartográfiai mód-
szer által felkínált lehetőségeknél is bonyolultabb és finomabb megoldásokkal él. 

Ezek után egészen természetesnek látszik az is, hogy Angyalosi „egymással 
időnként termékeny feszültségben álló módszertani elvekkel" kívánja megragad-
ni az „irodalmi folyamatok eleven összetettségét, az átfedéseket és a - nyílt vagy 
rejtett - kontroverziákat" (21 1.). Annyi mindenesetre bizonyos, hogy efféle ma-
gyar irodalomtörténetet eddig még nem írtak. 

2 http://www.litera.hu/hirek/eltunni-a-konyvben. 



Szőke Julianna 

CSAK SZÓT SZÓRA 

- Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát..." Változatok az iróniára. 
Kalligram, Pozsony, 2009. 492 lap -

Nudge , n u d g e , wink, wink 
(Monty Python) 

Bazsányi Sándor könyve a szerző utóbbi kilenc évben megjelent írásait tartalmaz-
za, amelyek többségükben irodalomtudományi esszék, irodalmi kritikák és recen-
ziók. A kötet három részből áll. Az első rész írásai az irónia különféle szerzőknél, 
illetve művészeknél megvalósuló változatait vizsgálják (úgymint Platónnál, Kantnál, 
Schellingnél, Vermeernél, Nietzschénél, Aranynál, Péterfy Jenőnél és Wagnernél, 
Wittgensteinnél, de Mannái). A második részbe a kortárs magyar irodalommal, 
illetve irodalomtudománnyal foglalkozó kritikák és recenziók kerültek, amelyek 
- a szerző szavaival - „hol szorosabban, hol lazábban" (23.) kapcsolódnak az irónia 
kérdéséhez. A függelékben vegyes tárgyú és műfajú írások találhatók (egy Nádas 
Péterrel lefolytatott vita dokumentumai; recenziók Fehér Ferenc és Vajda Mihály egy-
egy könyvéről; egy cikk, amely Gyurgyák János A zsidókérdés Magyarországon című 
könyvének megjelenése körül, a 2000-ben kibontakozott vitához kapcsolódik; be-
számoló a Krétakör FEKETEország című darabjának DVD-verziójáról; rövid eszme-
futtatás Weöres A birka-iskola című verséről; és zárásképpen egy „egyetemi dolgozat 
a Bevezetés az esztétikába című szemináriumra" Wass Albert Л funtinelli boszorkány 
című regényéről, „T Lajos elsőéves magyar-esztétika szakos hallgató" tollából). 
A kötetből leginkább az első rész írásai foglalkoznak az iróniával, a fennmaradó 
szövegek többsége vagy csak áttételesen, vagy nehezen megfejthető módon. 

Bazsányi Cicerót követve kétféle irónia-típust különböztet meg: az ellentéten 
és a másságon alapulót (irónia contraria, irónia alia) (14.). Az előbbi azt jelenti, 
hogy a megnyilatkozó az ellentétét mondja annak, amit gondol, az utóbbi pedig 
azt, hogy nem kifejezetten az ellentétét, hanem mást. Bazsányi úgy véli, az utóbbi 
(irónia alia) a tulajdonképpeni irónia, az ellentétességen alapuló pedig ennek egy 
alesete, mivel az ellentétesség a másság változata. Az irónia alia azért is iróniább 
az irónia contrariánál, mert, lévén nehezebben megfejthető, nagyobb értelmezői 
szabadságot ad: „míg az utóbbi típus egyértelműen megfejthető, hiszen csak a 
visszájára kell fordítanunk az adott kijelentést, addig az előbbi - »Hajjaj (...) mér-
nök úr!« - többféleképpen értelmezhető" (14.). A „többféleképpen értelmezhe-
tő" kijelentéssel azonban valójában az a helyzet, hogy az értelmező „sosem tud-
hatja biztosan", mit is jelent, mire is gondol a beszélő, csak azt, hogy biztosan 
nem arra, amit mond: 
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„ H i s z e n a S z ó k r a t é s z r e g y a k o r t a h i v a t k o z ó C i c e r ó s z e r i n t a k k o r f o g a l m a z u n k t é n y l e g 
i r o n i k u s a n , h a m á s r a (alia) g o n d o l u n k , m i n t a m i t m o n d u n k - és n e m p u s z t á n az e l l e n -
k e z ő j é r e (contraria). (De oratore II , 2 6 9 . ) A m i v i s z o n t a h a l l g a t ó vagy az o lvasó s z á m á r a 
azza l j á r , h o g y az i r o n i k u s közlés b i z t o s a n n e m az t j e l e n t i , a m i n e k e l ő s z ö r r e t űn ik , d e 
h o g y mi t , azt b i z t o s a n s o s e m t u d h a t j u k . " (51.) 

Megjegyzendő, hogy a szerző kissé túloz, amikor egy másik helyen úgy fogalmaz, 
hogy Cicero „határozottan különbséget tesz az irónia két változata között" (14.). 
A hivatkozott helyen ugyanis nem derül ki egyértelműen, hogy Cicero az ellenté-
tességet az irónia egyik fajtájának mondja-e, vagy egy másfajta beszédmódnak.1 

Az irónia alia és irónia contraria ugyancsak nem Cicero, hanem Bazsányi terminusai. 
Az irónia tehát olyan radikális elleplezés, amelyet sehogy sem lehet felfejteni, 

és így eljutni a szó mögött rejtőző gondolathoz. Ezzel a „színlelve leplezésként" 
(28.), mást mondásként való definícióval kapcsolatban a következő kérdések fo-
galmazhatók meg. 1. Ha irónia az, hogy mást, illetve az ellenkezőjét mondom an-
nak, amit gondolok, akkor hogyan különbözik a hazugságtól? 2. Ha az ironikus 
közlésben egyidejűleg nem jelenik meg valahogyan az is, amit gondolok, hanem 
csak „más", vagy éppen az ellenkezője, a befogadó honnan tudja, hogy ironikus 
közléssel van dolga? Bazsányi írásaiban ezekre a kérdésekre nem tér ki, amivel 
saját irónia-felfogásának érvényességét teszi kétségessé, hiszen ha az irónia lé-
nyege a leplezés, akkor semmilyen értelmezői erőfeszítés nem lehet elegendő fel-
derítéséhez és megfejtéséhez. A szerző ennek ellenére meglehetősen probléma-
mentesen azonosítja be az ironikus szövegeket, s talán éppen ezért nem is mindig 
meggyőzően. A definíció gyenge pontjait és a belőlük eredő hibákat az alábbiak-
ban két példával szemléltetem. 

Kertész Imre Sorstalanságának utolsó mondataiban Köves Gyuri a haláltáborok 
boldogságáról beszél, ezt Bazsányi iróniaként értelmezi. A közvetlen szövegkör-
nyezetből azonban - amelyet Bazsányi nem oszt meg az olvasóval - nem egyér-
telmű, hogy a megfogalmazás ironikus lenne: 

1 „Urbana etiam dissimulatio est, cum alia d icuntur ас sentias, non illó genere de quo ante dixi, cum 
contrar ia dicas, ut Lamiae Crassus, sed cum toto genere orationis severe ludas, cum aliter sentias 
ac loquare" - a Loeb-féle kétnyelvű kiadás angol fordításában sem egyértelmű, hogy Cicero itt két-
féle iróniát különböztetne meg : "Irony too gives pleasure, when your words differ from your 
thoughts , not in the way of which 1 spoke earlier, when you assert exactly the contradictory, as 
Crassus did to Lamia, but when the whole t enor of your speech shows you to be solemnly jest ing, 
what you think d i f f e r i n g continuously f rom what you say" (De oratore II lxvi 269.; trans. E. W. 
SUTTON, London-Cambr idge , Mass., 1967. 403.). A bizonytalanság oka valószínűleg a genus szó, 
amely a faj, fajta mellett j e l en the t módot, modort is. A latin m o n d a t b a n kétszer fordul elő, s másod-
szorra egészen biztosan a mód, modorjelentésben (az angol fordításban a „toto genere" lesz a "whole 
tenor") . A szó első előfordulását („non illó genere de quo ante dixi") Bazsányi vélhetően a fajta je-
lentésében értelmezte, míg az angol fordításban ez is a mód é r te lemben szerepel ("not in the way 
of which I spoke earlier"). Az a szöveghely sent visz közelebb az egyértelmű megfejtéshez, amelyre 
Cicero itt utal (II. 261.), m e r t ott pusztán az ellentétes beszédről (,,...aut ex inversione verborum") 
ír, d e nem használja sem a dissimulatio, sem az irónia terminust . Az angol fordítás ennek ellenére itt 
ironikusként értelmezi az 'ellentétes beszédet ' ("the ironical inversion of verbal meanings") (i. m. 
3 9 5 . ) . 
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„Igen, ahogy k ö r ü l n é z t e m ezen a szelíd, a lkonyat i téren, ezen a v iharver t s még i s ezer 
ígéret tel teli u tcán, már i s é rez tem, min t növekszik, min t gyülemlik b e n n e m a készség: 
folytatni f o g o m foly ta tha ta t lan é le temet . Anyám vár, s b izonyára igen m e g ö r v e n d m a j d 
nékem, szegény. Emlékszem, va l aha az volt a terve, hogy m é r n ö k , orvos vagy va lami 
effé le legyek. így is lesz m i n d e n bizonnyal , úgy, amin t kívánja; n incs oly kép te l enség , 
ami t ne é l n é n k át t e rmésze tesen , s u t a m o n , m á r i s t udom, ott leselkedik rám, m i n t va-
lami k ikerü lhe te t len csapda , a bo ldogság . Hisz m é g ott, a k é m é n y e k mellet t is volt a kí-
nok s züne t ében valami, ami a b o l d o g s á g h o z hasonl í to t t . M i n d e n k i csak a viszontagsá-
gokról , a »borzalmakról« kérdez: holott az é n s z á m o m r a tán ez az é lmény m a r a d a 
legemlékezetesebb. Igen, e r rő l kéne , a koncent rác iós táborok bo ldogságáró l be szé lnem 
nékik legközelebb, ha m a j d kérdik . 

H a ugyan kérdik. S hacsak m a g a m is el n e m fe le j t em." 2 

A szöveg első ránézésre következetes és világos, bár, valóban, elgondolkodtató 
képtelenségről tudósít: arról, hogy „nincs oly képtelenség, amit ne élnénk át ter-
mészetesen", amire Köves Gyurinak legfőbb bizonyítéka éppen az az élménye, hogy 
még a haláltáborban is volt boldogság. Bazsányi Sándor ebben iróniát lát: 

„Valószínűleg i ronikus ki jelentéssel van d o l g u n k . Valószínűleg n e m a hé tköznap i ér te-
l e m b e n vett és közhaszná la tban e lkopta tot t kifejezéssel m e g r a g a d h a t ó é r z e m é n y r e 
g o n d o l Kertész akkor, amikor le í r ja a ' bo ldogság ' szót. Valószínűleg r endhagyó , feszült 
viszony áll f enn az i rónia m o n d o t t és gondo l t minősége i közöt t , a színlelt k i je lentés 
(simulatio) és a leplezett je lentés (dissimulatio) közöt t . Ráadásul , lia tényleg, azaz rad iká-
lisan r e n d h a g y ó viszonyról van szó, akkor n e m m o n d h a t j u k nyugod t lélekkel, hogy 
Kertész pon tosan az ellenkezőjét g o n d o l n á a n n a k , amit m o n d , vagyis hogy valcijában a 
' bo ldog ta lanság ' e szméjé re u t a l n a a ' bo ldogság ' szóval. Á m d e a n n á l inkább m o n d h a t -
j u k , hogy n e m t u d j u k biz tosan, mire g o n d o l akkor, amikor ezt a szót használ ja , azaz-
hogy biztosan valami másra gondo l , min t a m i t egyébként a h é t k ö z n a p o k b a n é r t ü n k 
alat ta ." (185-186 . ) 

Bazsányi nem érvel, hanem a sejtéseit osztja meg velünk. Mivel ezek eredetét 
nem ismerteti, ebből arra következtetek, hogy úgy véli, a sejtéseinek valamely kö-
zös, mindenki számára evidens alapja van. Hasonlóképpen nem fejti ki, mit ért 
ő a mindennapi értelemben vett boldogság alatt, aminek csak az lehet az oka, 
hogy ezt is mindenki számára egyértelműnek gondolja. Következtetéseim szerint 
a közös alap, amelyen Bazsányi ítélete nyugszik, az a meggyőződése, hogy a ha-
láltáborokban nem létezhet boldogság. Mivel azt gondolja, ebben a meggyőződé-
sében mindenki. Kertész is, az. olvasók is osztoznak, valójában tudni véli, mire 
gondol Kertész, amikor a haláltáborok boldogságáról ír: arra, hogy a haláltáborok-
ban márpedig nem létezhet boldogság. De mert mégis a haláltáborok boldogsá-
gáról ír, ebből az következik, hogy nem tudhatjuk, mit ért boldogság alatt, de biz-

2 KERTÉSZ Imre : Sorstalanság, Magve tő , Budapes t , é . п., negyed ik k iadás , 333 . 
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tos, hogy valami mást. Hogy mitől különbözik Kertész boldogság-fogalma, azt meg 
azért nem tudjuk, mert Bazsányi úgy gondolja, mi mind ugyanazt értjük a hét-
köznapi értelemben vett boldogság alatt, amit 6. 

Ha Bazsányi valóban így gondolkodik, akkor nem ért egyet saját iróniadefiní-
ciójával. Értelmezői eljárása szerint ugyanis az irónia nem az, bogy nem tudhat-
juk, mire gondol a beszélő/író, hanem hogy valamely kö/.ös tudásunkhoz képest 
mást mond/ír. Innen tudjuk, hogy ironizál, és azt is tudjuk, hogy egyébként mire 
gondol - arra, amire mi mindannyian. Az irónia tehát nem az értelmezések meg-
osztottságán, különbözőségén, hanem azonosságán alapul. Következésképpen 
nem igaz, hogy „az ironikus szerkezetű műalkotás minden egyes befogadója mást 
gondol, mivel nem tud nem mást gondolni - és nem csupán a szerző (feltételez-
hető) szándékához képest, de az összes többi befogadó értelmezéséhez képest, 
vagy éppen saját korábbi értelmezéséhez képest" (17.). Hiszen Bazsányi értelmezői 
eljárása azt sugallja, hogy szerzők és befogadók tulajdonképpen ugyanazt gon-
dolják, ezért egy ironikus szöveg értelmezése sem okozhat nagy problémát. 

Egy másik írásában Bazsányi a következő, Platón Szókratész védőbeszédé bői való 
idézetet érti ironikusnak: 

„De talán így szó lha tna valaki: »Hát csendben és n y u g t o n m a r a d v a n e m léssz k é p e s él-
ni, Szókratész, ha tő lünk távozol?« Ez az, ami rő l a l eges l egnehezebb m e g g y ő z n ö m 
némelyikteket . Mer t ha azt m o n d o m , hogy ez anny i , min t n e m e n g e d e l m e s k e d n i az is-
tennek , és hogy ezér t l ehe te t l en nyug ton m a r a d n o m , n e m hiszitek el nekem, m i n t h a 
csak g ú n y o l ó d n á m . Ha p e d i g azt m o n d o m , hogy az e m b e r számára é p p e n ez a l eg főbb 
jó : hog) n a p o n k é n t az e rényrő l és más olyan do lgokró l beszélgethet , ami lyenekrő l en -
gem hal lo t ta tok társalogni , m i k o r m a g a m a t és m á s o k a t vizsgáltam, és hogy a vizsgáló-
dás nélküli élet n e m e m b e r n e k va ló élet, ha e / t m o n d o m , ezt m é g úgyse hiszitek el ne -
kem. Pedig há t , férf iak, így áll a do log , ahogy m o n d t a m , csakhogy e r rő l benne t eke t 
meggyőzni n e m könnyű fe lada t . " 

Az alábbiakban idézem Bazsányi interpretációját teljes terjedelmében, majd meg-
próbálom értelmezni is: 

„Az egvik rossz l ehe tőség f ü g g ő m ó d ú és feltételes, vagyis kétszeresen negat ív megje len í -
tésének („.. . így szól hatna valaki: »Hát c sendben és nyug ton m a r a d v a n e m léssz képes 
élni, Szókratész, ha tőlünk távozol?«") elutasítása („Ez az, amiről a leges legnehezebb m e g -
győznöm némelyik teket") u t á n Szókratész i m m á r egyszerű fel tételes m ó d b a n („Mert ha 
azt m o n d o m . . . " ) foga lmaz , „mintha csak gúnyo lódna" , m i n t h a csak i ronizálna hal lgató-
ságával, akik „ezt n e m hiszik el nek i" . Mintha itt az i rónia egyszerűbbik , á t lá tható ese-
tével volna do lguk , amelyben a beszé lő é p p e n az el lenkezőjét g o n d o l n á annak , ami t 
m o n d (irónia contraria). Azazhogy jaj, dehogy a k a r Szókratész m e g h a l n i ; dehogy akar -

j a az igazságta lanságot e l szenvedni akkor, ha a n n a k elkövetésével e lke rü lhe tné a r ú t 
halál t . És ha továbbra is e n n e k el lenkezőjét m o n d a n á i ronikusan, azaz „gúnyolódva" , 
akkor „ezt m é g úgy se hiszik el neki" . Á m d e Szókratész végül így szól, i m m á r sem füg-
gő, sem feltételes, h a n e m állító m ó d b a n : „Pedig há t , férfiak, így áll a dolog, ahogyan 
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m o n d t a m . . . " S a z o n n a l hozzáfűz i , i m m á r i r ó n i a m e n t e s e l l en té t e s ségge l , egy fa j t a di-
d a k t i k u s szembeáll í tásba csomagolt , f e d d ő végrendelkezés j egyében : „...csakhogy erről 
benne t eke t m e g g y ő z n i n e m könnyű fe lada t . " M o n d h a t n i egyenesen l ehe te t l en . Mint 
a h o g y a n lehe te t len egyenes beszédre fo rd í t an i a „ n e m könnyű f e l ada tnak" feltételes 
m ó d b a n neki -neki feszüló szókratészi i rón iá t . 

„ N e m az a lényeg tehá t , hogy Szókratész feltételes m ó d b a n é p p e n az ellenkezőjét m o n d -
j a annak , ami t g o n d o l (irónia contraria), h a n e m hogy va l ami mást gondo l , m i n t ami t 
m o n d (irónia alia) - h iszen az e l lentétesség, logikai é r t e l e m b e n , c supán a m á s s á g egyik 
lehe tséges köve tkezménye . S így ha l lga tósága , be leér tve a j e l en lévő P la tón t , úgysem 
ér the t i m e g m a r a d é k t a l a n u l azt, ami t Szókratész m o n d és gondo l , illetve a ket tő közöt-
ti i ronikus viszonyt." (43—44.) 

Ha az olvasó számára nem egészen világos, hogy Bazsányi mit is állít és miért, az 
azért lehetséges, mert állításait feltételes módban és az elemzett szövegből vett 
idézetekkel fogalmazza meg, amiért úgy tűnik, mintha nem is állítana semmit. 
Ezért amikor mégis állít valamit, nem értjük, mi alapján teszi. Miért ironikus te-
hát Platón szövege? Bazsányi első mondatából azt szűrhetjük ki, hogy az irónia a 
feltételes módban keresendő. Ezt a sejtésünket erősíti meg az első bekezdés utolsó 
mondata, amelyben a „feltételes módban neki-nekifeszülő szókratészi iróniáról" 
olvashatunk. Ugyanakkor úgy tűnik, mégsem maga a feltételes mód ironikus, ha-
nem az ellentétes beszéd. Szókratész azt mondja, inkább meghal, minthogy fel-
hagyjon a filozofálással, de ironikusan ennek az ellenkezőjét gondolja: inkább 
nem halna meg. Legalábbis ez derül ki a második és harmadik mondatból. A má-
sodik mondat megfogalmazása alapján ezt pusztán Szókratész hallgatósága véli 
így. A harmadik mondatban pedig Bazsányi bemutatja, mi lenne a hallgatóság ál-
tal Szókratésznek tulajdonított gondolat: „Azazhogy jaj, dehogy akar Szókratész 
meghalni; dehogy akarja az igazságtalanságot elszenvedni akkor, ha annak elkö-
vetésével elkerülhetné a rút halált". Amíg tehát itt a megfogalmazásból úgy tűnik, 
hogy pusztán a hallgatóság véli úgy, Szókratész az ellenkezőjét mondja annak, 
amit gondol, vagyis ironizál, addig az első bekezdés utolsó mondata, illetve az utá-
na következők ezt már objektív tényként kezelik. És mert a váltást sehol sem indo-
kolja meg, az olvasó számára nem válik világossá, Bazsányi Sándor miért gondolja 
úgy, hogy a szöveg ironikus. Bazsányi tehát megint nem érvel, ezért az olvasó 
kénytelen kikövetkeztetni az érveit. Én a következőkre jutottam. 

Úgy vélem, Bazsányi abból indult ki, hogy a szövegben előfordul a görög eiróneia 
egy alakváltozata (coq eípcoveuopévcb, az idézett fordításban: „mintha csak gúnyolód-
nám"). Mi lenne akkor, ha Szókratész ironizálna? Az ellenkezőjét mondaná annak, 
amit gondol - az irónia contraria fogalmának megfelelően. Vagyis: 1. Inkább nem 
halna meg, hanem felhagyna a filozofálással, még ha ez az istennel való szembe-
szegülés is lenne; 2. inkább élne filozofálás nélkül, mert a filozofálás nélkül való 
élet nem egyenlő a legfőbb jótól való megfosztottsággal. De mert Szókratész, 
mint a szövegből is tudjuk, inkább a halált választotta, ez a magyarázat nem lenne 
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elfogadható. Ezért Bazsányi arra jut , hogy itt mégis inkább az irónia aliáwal van 
dolgunk, mondván, hogy ha valaki az ellentétét mondja annak, amit gondol, ak-
kor is tulajdonképpen mást mond. Amiből következik, hogy megfejthetetlen, mire 
gondol Szókratész valójában. Bazsányi úgy tudja mégis megfejteni, hogy szó sze-
rint veszi a „mintha gúnyolódnám" kifejezést. És abból, hogy feltételes módban 
ugyan, de Szókratész mégis elmondja az érvet, amit a hallgatói szerinte ironizá-
lásnak vennének, Bazsányi arra következtet, hogy Szókratész valóban ironizál. 
Csak hát Szókratész nem azt mondja, „ha ezt mondom, ironizálok", hanem: „ha 
ezt mondom, ti nem hisztek nekem, mert azt hiszitek, ironizálok". 

És persze az sem bizonyos, hogy Platón szövegében abban az értelemben sze-
repel az „ironizál" szó, mint ahogyan azt Bazsányi ma érti. Ha az olvasó Platón 
teljes szövegét figyelembe veszi ennek a részletnek az értelmezésekor, rájöhet arra, 
hogy Szókratész első érvét - vagyis hogy nem hagyhat fel a filozofálással, mert 
akkor ellenszegülne az istennek - hallgatói azért vennék ironizálásnak, gúnyoló-
dásnak, mert az ellene felhozott vádak egyike éppen az, hogy nem hisz a régi is-
tenekben, és újakat teremt (24c). Márpedig, mint a szövegből kiderül (20e-21e), 
Szókratész egy régi istennek, Apollónak nem engedelmeskedne, ha abbahagyná 
a filozofálást. A második érvnek pedig azért nem hinnének a hallgatók, mert ők 
nincsenek meggyőződve arról, hogy egyedül a magunk és mások vizsgálatának 
szentelt, vagyis fdozofikus élet méltó az emberhez. Ellenkező esetben nem akar-
nának megszabadulni Szókratésztól, és nem ítélnék halálra. 

Mivel Bazsányi félreérti a szöveghelyet, az interpretációjából levont alábbi kö-
vetkeztetései is tévesek lesznek: 

„Pla tón szókratikus d ia lógusa inak olvasója j ó fo rmán s e m m i t sem tud . N e m tudja , mit 
gondo l Szókratész saját szavainak hatásáról ; és azt sem tud ja , mit gondol Szókratész hall-
ga tósága a filozófus szavainak é r t e lmérő l ; továbbá azt sem tudja , mi P la tón filozofikus 
állásfoglalása Szókratész beszédéről, cselekedetéről és haláláról . Az olvasó csak azt tudja, 
hog)' Szókratész más t gondol , min t ami t m o n d , és hogy Platón sem a k a r j a ezt a mássá-
got felszámolni , c s u p á n fe lmuta tn i a m a g a g r a m m a t i k u s szépségében („ha") ." (44.) 

Az idézetre ezek a megállapítások biztosan nem érvényesek, hiszen 1. kiderül, 
mit gondol Szókratész szavainak hatásáról: azt, hogy nem hisznek neki. 2. Tud-
juk azt is, mit gondol a hallgatóság Szókratész szavainak értelméről: nem hisznek 
neki, halálra ítélik, és ki is végzik. 3. Platón filozofikus állásfoglalására pedig ab-
ból egyértelműen következtethetünk, hogy ő is a filozofikus életet választotta. 

Bazsányi félreértelmezései azt bizonyítják, hogy iróniadefiníciója (irónia = mást 
mondás), nem megfelelő, mert semmilyen útmutatást nem ad arra nézve, ho-
gyan ismerhetjük fel az iróniát. Ebből egyrészt az következik, hogy sosem lehet 
tudni, egy közlés ironikus-e vagy sem, másrészt: bármi lehet ironikus. Ha jól ér-
tem Bazsányit, ő éppen ebben a meghatározatlanságban látja az értelmezői szabad-
ság abszolút lehetőségét. Hiszen ha nem lehet tudni, mi ironikus, akkor teljesség-
gel a befogadón áll, mit tekint annak, és mit nem. Bazsányi egy helyen az irónia 



Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát. 555 

aliát egyenesen a befogadói szabadsággal azonosítja (68.). Ebből az értelmezői 
hozzáállásból azonban olyan radikális kijelentések is igazolhatóvá válnak, mint 
amilyet például Bazsányi tesz a magyarországi 'zsidókérdés' kapcsán: 

„Kérdezhe tné persze bárki , s teljes joggal : m i é r t olyan n a g y o n érdekes az, hogy m i t gon-
dol Horvá th Iván a magyarországi ' zs idókérdésről ' ; m i é r t n e m beszélünk i n k á b b ma-
gáró l a magyarországi 'zs idókérdésről '? A válasz nyilvánvaló: 'zsidókérdés ' ö n m a g á b a n 
nincs, csakis akkor van, ha valaki beszél ró la , ha rákérdez; s é p p e n ezért f on tos , hogyan 
beszél róla az a bizonyos valaki, sokszor t a l án m é g anná l is fontosabb, m i n t a m i r ő l be-
szél." (444.) 

Nem tudom, pontosan hogyan értendő itt a 'zsidókérdés', de a szónak egyetlen olyan 
lehetséges meghatározására sem tudok gondolni, amelyre igaz lehetne Bazsányi 
állítása. Ugyanakkor úgy vélem, Bazsányi minden látható jóindulata ellenére, egy 
ilyen kijelentés egészen szélsőséges nézeteket alapozhat meg. 

Ennek az értelmezői szemléletmódnak a másik oldala, amelynek Bazsányi ugyan-
csak hangot ad könyvében, az a vélekedés, hogy megértés nem lehetséges, csak 
félreértés. Az ironikus szöveg és a szépirodalmi szöveg ennyiben azonos lenne, bogy 
tudniillik mindkettő „érthetetlen", „vagy ahogyan maga de Man mondja: »olvas-
hatatlan«" (164.), Bazsányi saját szavaival: „sokféleképpen olvasható" (164.), illetve 
„nem értelmezhető végső érvénnyel, egyféleképpen, sem a szerzői szándék, sem 
valamely normatív (moralizáló) olvasói elvárás jegyében" (192.). Ehhez a befoga-
dói állásponthoz Bazsányi annyira hű, hogy Wittgenstein-esszéje elején ki is je-
lenti: „A szövegegészből kiragadott mondatot a továbbiakban természetesen a 
magam szempontjai szerint értem félre, mivel mást nem tehetek." (150.) Kérdés, 
hogy ezt a tételt szó szerint venni nem hordoz-e magában veszélyeket az értelmezés-
re nézve, bogy például az eredménye nem éppen valamiféle értelmezői korláto-
zottság lesz-e az áhított értelmezői szabadság helyett. Bazsányi bizonyos értelme-
zési döntései (a fent bemutatott példák mellett) mindenesetre elgondolkodtatok. 
Vegyük például Platón Gorgiasz című dialógusának értelmezését. A dialógus Szók-
ratész monológjával ér véget, ezért nem látjuk, hogyan reagál arra beszélgető-
partnere, Kalliklész. Bazsányi ezt Szókratész, illetve a dialóguselv kudarcaként ér-
telmezi: „A dialogikusságot felváltó monologikus beszéd az igazságról - műfaji 
értelemben - egyenlő a vereség beismerésével: nem igaz, legalábbis nem min-
denki szerint, Kalliklész szerint például biztosan nem, bogy jobb az igazságtalan-
ságot elszenvedni, mint elkövetni." (31.) Pedig a szöveg befejezéséből csak annyit 
állapíthatunk meg, hogy nem látjuk, hogyan reagál Kalliklész Szókratésznek a be-
szélgetést záró monológjára. Bazsányi tehát, furcsa módon, hajlik arra, hog)' le-
egyszerűsítsen értelmezői kérdéseket, és egyértelműsítsen szövegbeli bizonyta-
lanságokat. 

íróként is következetes marad értelmezői álláspontjához, és meglehetősen nagy 
értelmezői szabadsággal ruházza fel olvasóját. Csodálnivalóan nagy műveltség-
anyagot vonultat fel különböző írásaiban hivatkozásai, utalásai és idézetei révén, 
ugyanakkor nem mindig derül ki, pontosan mire és miért hivatkozik egy szöveg-
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bői, nem mutatja be a hivatkozott szövegeket, illetve az idézeteket nem értelme-
zi. Az olvasó ezért - hiszen nem feltétlenül ismeri a hivatkozott szövegeket, vagy 
az idézetek eredeti szövegkörnyezetét - néha kissé frusztrált lesz. Ilyenkor úgy érzi, 
műveletlen; vagy arra gyanakszik, a szerző átveri őt, és elzárja előle a hivatkozá-
saiból ítélve hatalmas tudását. Mit kezdjen az olvasó például azzal, amikor már 
sokadszorra találkozik a Friedrich Schlegel „elhíresült fordulatára" tett utalással, 
amely szerint az irónia „érthetetlen", vagy egyenesen az „érthetetlenség" lenne 
(19., 44., 137., 152., 164., 192., 237.)? Bazsányi néha (44., 152., 164., 192., 237.) 
elfelejt hivatkozni, de ha szövegre hivatkozik is, oldalszámot már nem ad meg. 
A szerencsés olvasó, aki ismeri Schlegel hivatkozott szövegét (Az érthetetlenségről), 
rájöhet, hogy Bazsányi nem véletlenül nem ad meg oldalszámot, hiszen emlékez-
het arra, hogy Schlegel sehol sem írja le, hogy az irónia érthetetlen, vagy maga 
az érthetetlenség volna. Van ugyan egy mondat a szövegben, amelyben összekap-
csolja az iróniát az érthetetlenséggel - „Az Athenaeum érthetetlenségét vitathatat-
lanul jórészt az irónia okozza, amely többé-kevésbé mindenütt kicsendül belőle"3 

ebből azonban nem következik, hogy azt állítja, az irónia azonos volna az érthetet-
lenséggel, sem pedig az, hogy az érthetetlenség úgy értendő, ahogyan Bazsányi 
érti, vagyis: „sokféleképpen lehetséges (félre)értés" (138.; lásd még 164., 192.). 

Mihez kezdhet az olvasó olyankor, amikor Bazsányi saját álláspontjának kifej-
tése nélkül kontextusukból kiragadott, nehezen értelmezhető idézeteket halmoz? 
A német romantikus iróniáról például a következőket tudhatjuk meg: 

„A jénai kör emblemat ikus műkri t ikusa, Friedrich Schlegel úgy látja, hogy az irónia 'a vég-
te lenre való tö rekvés szu r rogá tuma ' , más szóval a ' vég te lenség epideix isze ' , azaz f e lmu-
tatása. (Schlegel 1969, X V I I f , 112, 128.) A 'véges m ó d o u ábrázolt v é g t e l e n ' p e d i g - t ud -
hat juk a j éna i k ö r ü n n e p e l t filozófusától, Schellingtől - m a g a a 'szépség'. (Schelling 1983, 
394.) A Schlegel - fé le töredékes meglá tásoka t r e n d s z e r e z ő Solger szer in t az i rón iában 
'az eszme vagy a lényeg elfoglal ja a valóság helyét , miál ta l az ö n m a g á b a n vett valósá-
got, a puszta m e g j e l e n é s t min t olyat t agad juk ' (So lger 1826, 360.)." (124-125 . ) 

Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy megosszam az olvasókkal azt az idéze-
tet, amely a recenzió címét ihlette, s amely megítélésem szerint jól illik erre az ér-
telmezői-írói eljárásra: (Szókratész Kalliklésznek) „No lám, te is csak szót raksz 
szóra, s nem magyarázol meg semmit".4 

További problémája a könyvnek, hogy ugyan a szer/ő egyetlen irónia-definíciót 
igyekszik használni, számos más definícióval is találkozhatunk, amelyek vag)' össz-
hangban vannak azzal, vagy nem. Ezek a következők: 

:i Friedrich SCHLEGEL: AZ érthetetlenségről. Fordította VÁMOSI Pál. In SALYÁMOSY Miklós (szerk.): Kultusz 
és áldozat: A német esszé klasszikusai. Európa Könyvkiadó, Budapest , 1981. 85. 

4 PLATÓN: Gorgiasz. Fordította PÉTERFY | e n ő fordításának felhasználásával HORVÁTH Judit. Atlantisz, 
Budapest, 1998. 95. [489e] 
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Irónia = a kanti költészetfelfogással egyenértékű szókratészi irónia (16.), fel-
tételes hangfekvés (43.), befogadói szabadság, emberhez méltó szabadság (68.), 
idegenség (70.; 200.), radikális exemplum (90.), megmutatás és leplezés kettős-
sége (119.), egyidejű mutatás és elrejtés (228.), „nem valami mást akar közvetíteni, 
hanem önmagát" (161., az idézet Wittgensteintől való), a felejtés egyik hathatós 
ellenszere (203.), a történet állandó tudálékos megakasztása (344.), az önmagát 
folyton megkérdőjelező, de éppen így, kérdésformában egyúttal állító, azazhogy 
a folyamatos kérdezésben és kételyben egyfajta mozgó bizonyosságra lelő tudat-
forma (402.). 

Ironikus = duplafedelű, színlelve leplező (28.), nem-logikai értelemben meg-
felelő, azaz ironikus hangfekvésű (163.), kétértelmű (182.), függő módú (329.). 

Ironizál = távolságtartóan értelmez (390.). 
Bazsányi hol nagyon is tágan értelmezi az iróniát (például amikor a befogadói 

szabadságnak felelteti meg); hol leszűkíti (radikális exemplum); hol sarkít (ide-
genség); hol pedig a több helyen (14., 42., 51., 64., 90., 117., 152., 159., 172., 
186., 219., 237.) kifejtett alapdefinícióval (az irónia leplezés, mást mondás) ellen-
tétesen határozza meg (megmutatás és leplezés kettőssége, kétértelműség). En-
nek a széttartásnak az elsődleges oka az, hogy nem egy tanulmánykötettel állunk 
szemben, amely az irónia mibenlétét vizsgálja, hanem publikált írások gyűjtemé-
nyével, melyekben hol több, hol kevesebb szó esik az iróniáról. A könyv második 
részében közölt irodalmi kritikák és irodalomtudományi recenziók többsége egy-
általán nem foglalkozik az iróniával. Ezek a következők: Szükségből erény, 204-209.; 
Középfok, 257-265.; „A Guláccsal szemközti szőlőhegyen...", 266-269.; Tekintetbevétel, 
270-276.; RHO, 277-281.; Árnyékszélen, fogságban, 282-289.; Az olvasás lehetősége 
- az otthonteremtés ígérete, 290-292.; Konyha és tűzhely, 293-297.; Л dal ugyanaz marad, 
298-305.; Jöttem a Jangce partjairól, 306-312.; És a léghajó száll, 313-320.; Sikeres 
határsértés, 330-337.; A szemtől az agyon át a kézig, 338-342.; Regényszerű ötletek jegyzé-
ke, 351-355.; Л sulykolt hamis eredete, 367-375.; Wotan bábszínháza, 376-382.; A „klasz-
szikus nyugalom" és az „újundok kánon", valamint Hajnóczy Péter, 383-398. A többi 
szöveg csak érinti az irónia kérdését - ezek a következők: Mors sua, nihil aliud, 
210-217.; Hiába ír, 218-235.; Esterházyt olvasni 2. Leltárkedv és hatásiszony, 246-256.; 
Csülkös bableves Závada módra, 321-329.; Mindentudó és önkényes, 343-350.; Mintha 
behatolna, 356-360.; „...ugyanaz a test (...) ugyanaz a vöröslő szívizom...", 361-366.; 
Agyleves, 399-409. A harmadik rész legtöbb szövegében ugyancsak nem az irónia 
a központi téma: Az „őszinte vágyódás" betege, 425-434.; Sivatagi atyafi, 435-441.; 
Gondolatmenet, 442-447.; Sűrű, nehéz feketeleves, 448-452.; Hibára hiba, 453—156. 
Az olvasó kissé becsapva érzi magát, amikor rájön, hogy nem úgy van, ahogyan 
az alcímből (Változatok az iróniára) következtetett: a könyv, amelyet vett, nem az 
iróniáról szól, hanem Bazsányi Sándor válogatott publikációit tartalmazza. 



Emlékezés 

GYÁSZBESZÉD JÓZSEF FARKAS TEMETÉSÉN 
2009. november 19. 

Tisztelt gyászoló közönség! 

Két intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és 
a Magyar írószövetség nevében veszek búcsút a 89. életévében elhunyt József Farkas-
tól. Balassagyarmaton született, munkásból munkaszolgálatos, majd bölcsészhall-
gató lett, aspiránsként kezdett irodalomtörténeti munkához, majd az Intézetnek 
1958-tól lett tagja. Munkanélküliként került be, mert az 1956-os forradalom után 
kirúgták a Rádióból. Az Intézetnek 1990-ig, nyugdíjazásáig volt munkatársa, az 
írószövetségnek pedig fiatal korától, 1951-től, mindvégig tagja maradt. Minden-
kivel kedves, nyájas, barátságos volt, mégis nagyon kevesen ismerték, mert rendkí-
vül szemérmes ember lévén, igen ritkán beszélt saját magáról. Szerencsére, van egy 
önéletrajzi elemeket is tartalmazó rádióinterjúja, amelyet 1982-ben adott Bodnár 
Györgynek, és amelyet írásos változatában 1989-ben ki is egészített. Ebből meg-
tudhatjuk, hogy élete legfőbb szellemi élményének Ady megismerését tartotta, 
mert a Vátesz győzte meg arról, hogy szegénysége és a zsidótörvények, majd a 
munkaszolgálat és több családtagja meggyilkolása, tehát „sorstalansága" és kitaszí-
tottsága ellenére, ő is része a magyar nemzet közösségének, amelyet a jogfosztással 
és az ellenséges lózungokkal szemben, Ady költészete képviselt hitelesen. 

Elméleti szinten is izgatta az irodalomtörténész szellemi és etikai habitusának 
kérdése. Megkülönböztette a kritikust és az igazi irodalomtörténészt: az elsőt a 
maga világnézete kortársainak megítélésében felhatalmazhatja szubjektív vagy 
akár elfogult ítéletekre, az irodalomtörténész azonban mindig csak a történelmi, 
filológiai tények és összefüggések alapján, valamint filozófiailag átvilágított eszté-
tikai ítélet birtokában közelítheti meg az egyes korokat, az egyes írókat és a műve-
ket. Példákat is hozott: Madách Tragédiaját az elfogult kommunista ítélkezés lepa-
rancsolta a színpadról, mert a falanszter-színben antikommunista propagandát 
látott, akadt mégis olyan irodalomtörténész, Waldapfel József, aki megmagyaráz-
ta Madách viszonyát az utópiához és ezzel mintegy rehabilitálta a költőt és mű-
vét. Van még élesebb példája is: Horváth János francia forradalmi olvasmányok 
nyomát látja Petőfi legvéresebb szájú királyellenes verseiben, e szerepjátszó de-
magógiát, Illyés Gyula pedig - aki mintegy kortárs elvbarátra tekint Petőfire - , 
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komolyan veendő, szó szerinti politikai programot. Idézzük most József Farkas 
ezen 1981-ben írott tanulmányának végét: „A szocialista kultúra kialakításában 
való részvételünk szempontjából az irodalomtörténész számára három következ-
tetést hangsúlyoznék a kifejtettek alapján. Az első: hogy függetlenül világképétől 
vagy irányzatosságától, csak a megformálás révén is értéket létrehozó alkotás le-
het az irodalomtörténet tárgya. A második: hogy az irodalomtörténész csak ak-
kor érdemes erre a titulusra, ha maga is értéket hoz létre alkotásaiban, új össze-
függéseket tár fel, új szempontokat visz a kutatómunkába stb., tehát maga is nyújt 
valami többletet a maga szuverén módján az irodalmi folyamat előrehaladásához. 
A harmadik: bogy erkölcsi felelősséggel tartozunk minden leírt gondolatunkért, 
önmagunkkal szemben is, a szakma becsületéért is, de a történelem előtt is, ami-
nek előrehaladási irányát mindenkor a kor filozófiája mutatja, korunkban - véle-
ményem szerint - a marxizmus." (József Farkas: Erkölcs és hivatástudat. Irodalmi ta-
nulmányok. Magvető, Budapest, 1989. 12-13.) 

Az ő marxizmusa valóban erkölcsi alapálláson nyugodott. Semmi köze nem volt 
piszkos hatalmi manipulációkhoz. Fentebb említett interjújából tudhatjuk meg, 
hogyan menekült el a SZOT-tól mint munkahelytől, amikor megpillantotta a nyá-
jasan vigyorgó Sztálin- és Rákosi-gipszfejeket mint a szoba egyetlen berendezését. 
Arra pedig az előbbi idézett cikk világít rá, hogy a Tanácsköztársaság idejének 
kultúrpolitikusai közül is azzal a Fogarasi Bélával értett egyet, aki kizárta azt, hogy 
a marxizmus alapján hatalmi, gyakorlatilag cenzurális apparátust hozzanak létre 
és együtt akart működni a nemzeti kultúrát alkotó összes, nem marxista művé-
szeti irányzattal is. Illés László kollégánk, József Farkas jó barátja és munkatársa, 
igen helyesen írta róla, hogy a szocialista irodalmi gondolat első világháború alat-
ti, majd a két forradalom idejéből származó hatalmas dokumentációjának feltárá-
sában és kommentálásában olyan feladatot vállalt egyszemélyes teljesítményként 
magára, amelyre mások népes kutatócsoportokat hoznak létre. Hozzátehetjük, 
hogy - természetesen - a létező szocializmus éppen nem Fogarasi Béla szellemében 
működő cenzúrája ezt a forráskiadványt is megcsonkította, éppen ezért József 
Farkasnak igen nagy elégtételül szolgált, hogy 2001-ben az Lj Magyar Múzeum 
sorozatában Almok és tények címmel (alcím: Magyar írók a demokráciáról és a nemze-
ti érzésről a Monarchia felbomlása idején) közzétehette azokat a rendkívül fontos és 
jóformán ismeretlen szövegeket is, amelyeket korábban kicenzúráztak a „Minden-
ki újakra készül..." című forrásgyűjtemény négy hatalmas kötetéből. 

Az egész szakma magától értetődőnek találta, hogy ő az egyetlen alkalmas 
szakember arra, hogy tanulmánykötetekben és monografikusán is feldolgozza 
ezeknek a sorsdöntő éveknek az irodalomtörténetét. József Farkas szorgalmasan 
dolgozott is ezeken a munkáin, vagyis az ő kedves terminusával szólva a „szocialis-
ta világirodalom" magyar ágának feldolgozásán, azonban a trilógiának szánt műből 
egészében csak az első kötettel készülhetett el: „Rohanunk a forradalomba", A magyar 
irodalom eszmélése 1914-1919. (A második, átdolgozott és bővített kiadás 1969-ben 
jelent meg.) A második kötetbe szánt tematikát két tanulmánykötetben dolgozta fel: 
Értelmiség és forradalom (1984) és Erkölcs és hivatástudat (1989). A sok intézeti, hi-
vatalos teher lelkiismeretes teljesítése - gondoljunk csak az Irodalom és Szocializmus 
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című óriási forrásgyűjtemény tizenhét kötetére, a magyar szocialista irodalom 
történetéről szóló hatalmas, német nyelvű tanulmánykötet társszerkesztésére, az 
Intézet Szocialista Osztályának két évtizedes vezetésére, illetve a személyzeti 
munka irányítására - , valamint az 1980-as évek első felétől alattomosan támadó 
betegség nem engedte már meg neki, hogy elkészítse az eredeti elképzeléseknek 
megfelelő monografikus feldolgozásokat 1918-19-ről, illetve a két világháború 
közötti időszakról, és azt sem, hogy befejezhesse egyik legkedvesebb szerzője, 
Lengyel József monografikus bemutatását, de amint tehette, nyugdíjazása után 
is, változatlan szorgalommal dolgozott. Nagylelkű gesztussal Intézetünkre hagy-
ta kéziratait és könyvtárát, természetesen tisztelettel megőrizzük, feltárjuk, illet-
ve a kéziratok közül, amit lehet, megjelentetünk. 

Bölcs ember volt. Mindig higgadtan, de meglepő dolgokat tudott mondani 
olyan oktalan fiatalembernek is, mint amilyen én voltam 1968-ban, amikor beke-
rültem az Intézetbe és először beszélgethettem vele. Megkérdeztem tőle például, 
miképpen lehetséges az, hogy a Horthy-korszak idején, 1928-ban megjelenhetett 
a Madzsar József által szerkesztett, hatalmas szociáldemokrata kézikönyv, a Tár-
sadalmi Lexikon? Mire rám nézett és csak ennyit mondott. „Miért, azt hiszed, hogy 
akkor is olyan kultúrairányítás volt, mint ma? Nem, akkor relatíve demokrácia 
volt." Azt hiszem, mindenki tanúsíthatja, aki akár hivatalos, akár szorosabb munka-
kapcsolata került vele, hogy végtelenül toleráns volt és kíváncsi a tőle eltérő né-
zetekre is, mint ahogyan tudományos munkájával és az általa irányított vállalko-
zásokkal, az Intézet vezetőivel egyetértve, hatalmas védelmet jelentett a politikai 
követelményeket hangoztató politikai irányítás erőszakossága ellen. Személyzetis-
ként elvszerűen ragaszkodott a valóságos értékek védelméhez, az ún. másként gon-
dolkodóknak többek között ezért biztosíthatott tényleges védelmet, sokak által 
irigyelt boldog szigetet az Intézet. 

Megint csak az önéletrajzi interjúra utalnék vissza: Győrben dolgozó, fiatal 
textilmunkásként lett szociáldemokrata, és életútját áttekintve, bízvást mondhat-
juk, hogy egész életében megőrizte a szociáldemokrata mentalitást. 

Egészségi állapotától függően, korábban gyakran, később sajnos egyre ritkáb-
ban látogatott meg minket, de éreztük, hogy mindig szeretettel lép közénk. Csak 
remélhetjük, hogy ő is megérezte azt, hogy mi szeretjük őt. Emlékét is ezzel a sze-
retettel és tisztelettel őrizzük. 

Nyugodjál kedves Farkas, békében! 
Szörényi László 
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