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NÉMETH G. BÉLA HETVENÉVES 

„Nagy erők, kevés méltó alkotás, úgyszólván semmi siker!" 1913-ban Babits Mihály 
ilyen szigorúan állította ki a magyar irodalom világirodalmi számláját. Mérlegét a 
múltról nyilvánvalóan a változtatás sürgető igényével készítette el. Lehet, indokolat-
lanul kemény ez az ítélet, ha költészetünkre és prózánkra vonatkoztatjuk, de talán 
nem érdektelen eltűnődni azon, nem több joggal képviselhette volna-e Babits ezt a 
kérlelhetetlenséget, ha a magyar irodalomtörténet-írást próbálja a külföld szemével 
nézni. Noha régebbi kutatásunk nemzetközi hatásának viszonylagos csekélységét 
jórészt nyelvünk elszigeteltségével lehet magyarázni, aligha egészen méltánytalan azt 
állítanunk, hogy jószerivel nem akadt hazai értekező, aki - például Ingardenhez vagy 
Mukafovskyhoz hasonlóan - döntő módon indította volna el az irodalom szemléle-
tének átalakítását. Voltak ugyan jelentős irodalmárok, akik tevékenységüknek pilla-
natnyi hatásával nem törődve új utat kerestek a költészet mibenlétének meghatáro-
zásához, de munkásságuk általában nem talált alkotó továbbfejlesztőre. A magyar 
irodalomtörténet és kritika történetét inkább a kezdeményező erejű mozgalmak 
hiánya, mintsem megléte jellemezte. 

Németh G. Béla ennek a hiánynak a megszüntetésére vállalkozott. Még nem lehet 
bizonyosan eldönteni, méltók lesznek-e közvetlen és közvetett tanítványai az általa 
megfogalmazott eszményhez, azt viszont már ma is lehet látni, hogy miközben szerve-
sen kapcsolódott Arany, Péterfy és Babits, sőt bizonyos tekintetben Horváth János 
tárgyszerű tanulmányírói örökségéhez, iskolát teremtett a magyar irodalomtörténet-
írásban. A magyar irodalmárok középső nemzedékének számos tagja vallja magát az ő 
tanítványának. Olyanok is az ő munkáit tekintik irányadónak, akiknek nézetei lényege-
sen különböznek egymástól vagy akiket a szó szoros értelmében soha nem oktatott. 
Tankönyvekben és népszerűsítő előadásokban éppúgy érezhető tevékenységének 
szelleme, mint középiskolai tanárok óráin. Sőt, hatása az irodalom kutatásának kereteit 
is meghaladta azután, hogy intézmények vezetésével bízták meg. Példája más területek 
művelőit is saját szempontjaik felülvizsgálatára késztette. Jellemző, hogy a hatvanadik 
születésnapjára készült kötetnek a szerzői között a néprajz, a történettudomány, a 
klasszika-filológia és a művészettörténet kutatói egyaránt megtalálhatók. 

Meglehetősen későn kapott hivatalos elismerést. Csak negyvenéves korában lett 
oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol 1981-ben az akkor új Művelődés-
történeti Tanszéket bízták rá, vagyis nem a 19. századi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszéket, amely addigi munkássága alapján megillette volna. A szükségből erényt 
csinált, és egy évtizedekkel korábban megszüntetett tevékenységi irány folytatására 
mutatott példát, új lendületet adva a kutatás különböző ágainak, egyszersmind arra 
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figyelmeztetve, hogy az alkotó szellemtől idegen az ismeretek felparcellázása, hiszen 
minduntalan különböző szempontokat kell egymásra vonatkoztatnia. Poétika nem 
létezhet szociológiai, lélektani, művelődés- és gondolkodástörténeti távlat nélkül. 

Mielőtt még alkalma lett volna intézmények vezetésére, 1968-tól olyan megbeszé-
léseket rendszeresített, amelyek biztosították a fiatal kutatóknak azt a szakmai tovább-
képzést, amelynek hivatalos föltételei akkor még hiányoztak. Akiknek megadatott a 
lehetőség, hogy részt vegyenek a késő estékbe nyúló szenvedélyes vitákon, valóban 
egy életre szóló eligazítást kaptak. A mai doktori iskola nem ismeri a vezetőnek azt 
a hihetetlenül szenvedélyes szigorát és időt nem kímélő, önzetlen fáradozását, 
amellyel ő e nem hivatalos szemináriumot irányította. E sorok írója sem a Rákóczi 
Gimnáziumban, sem a pesti bölcsészkaron nem volt Németh G. Béla növendéke, 
mégis egyértelműen neki köszönheti, ha bármi eszébe jut az irodalomról, ami talán 
mások számára is tanulsággal szolgálhat. Tőle lehetett megtanulni, hogy az eszmetör-
ténet nem pótolhatja a műalkotások vizsgálatát, s az irodalmárnak szakítania kell a 
pozitivista ábránddal, mely szerint adott tények megtalálása a cél. Arra igyekezett 
ösztönözni a fiatalokat, hogy általában bölcseleti, különösen pedig történet- és 
nyelvfilozófiai kultúra megszerzésére törekedjenek, mert a keresés, a tanulásra kész-
ség, a lényeges kérdések iránti fogékonyság, a nyitottság a lét értelmezésére vonat-
kozó föltevésekkel szemben nehezebb feladat elé állítja őket, mint adatok birtoklása 
és ügyes elrendezése. Nem elemzésre, de értelmezésre serkentett, azzal a meg-
győződéssel, hogy semmiféle vizsgálódás nem létezhet kimondott vagy kimondatlan 
előföltevések nélkül, és kezdettől fogva egyenrangú félként fogadta el mindazokat, 
akikkel párbeszédet folytatott. Hozzásegítette növendékeit végső szókincs kialakítá-
sához, határozott gondolatmenet kifejtéséhez, ám egyszersmind teljes önállóságra 
biztatta őket. Óva intett nemcsak a fogalmak meghatározásától idegenkedő élmény-
beszámolóknak a Nyugat némely esszéírói óta sokak által képviselt hagyományától 
és a marxista Lukácsnak a huszadik századi irodalmat erősen torzító örökségétől, de 
az angolszász empirizmus vagy francia strukturalizmus divatszerű elfogadásától is. 
Hatását nehéz jellemezni, mert az a gondolat vezette irányító tevékenységében, hogy 
a szellemi munkálkodás korábban föl nem vetett kérdések megfogalmazását jelenti, 
ennyiben eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy a tanítvány úgy kövesse a mesterét, 
ahogy a természettudomány vagy a technika művelésében lehetséges. „Fragen gibt 
es nicht wie Schuhe und Kleider oder Bücher" - ahogyan a gondolkodó írta, akinek 
olvasására Németh G. Béla bátorított. 

Első tanulmánya 1 9 5 1 - b e n jelent meg, kötetei hosszú sora azonban csak 1970-ben 
kezdődhetett el, miután már abban a mintegy húsz ívnyi terjedelmű részben a múlt 
értékeinek elöntő átértékelését körvonalazta, amely a Sőtér István szerkesztette A ma-
gyar irodalom története 1965-ben kiadott negyedik kötetéhez járult hozzá. A Mű és 
személyiség című első tanulmánygyűjteményében a 19- századi magyar irodalom 
eredeti kutatójának és a nagy hagyományú irodalomtörténeti jellemkép alkotó to-
vábbfejlesztőjének bizonyult. Második önálló könyve, a Tragikum és történetfelfogás 
(1971) egy indokolatlanul feledésbe merült, rendkívül lényeges múlt század végi vita 
méltatása, melyet utóbb két korszakmonográfia követett, a Türelmetlen és késlekedő 



Németh G. Béla hetvenéves 5 

félszázad (1971) és a több évtized munkáját összefoglaló A magyar irodalomkritikai 
gondolkodás a pozitivizmus korában (1981). Legalább három területen alkotott 
maradandót: Arany János értekező műveinek kritikai kiadását ő készítette el és a múlt 
század második felében megjelent magyar folyóiratok földolgozójaként filológiai 
alapkutatást végzett; a 11 vers (1977), a 7 kísérlet a késeijózsef Attiláról (1982) és a 
Babits, a szabadító (1987) a versértelmezés új módszerének kialakításáról tett tanú-
ságot, nélkülözhetetlen segítséget adva ezáltal a tanároknak; a Létharc és nemzetiség 
(1976) és a Küllő és kerék (1981) tanulmányaival pedig a magyar művelődéstörténet 
megújítását kezdeményezte. 

Az említett munkák szerzője elméleti szempontok iránt fogékony s bölcseleti 
indíttatású történész, ki tévedhetetlenül tudja azonosítani a költői hanghordozást s a 
szöveg tagolását, tökéletes biztonsággal képes eldönteni valamely vers vagy novella 
művészi értékét, és csalhatatlanul állapítja meg, akad-e benne olyan részlet, amely 
hangzatosság, kimódolt, pusztán díszítő jellegű vagy egyszerűen idegen a választott 
hangnemtől. Úgy fogja fel a költészetet, mint a lét értelmezését - „als Wortwerden 
des Seins" - , és nemzeti irodalmunkat mindig összehasonlító távlatból vizsgálja. 
Társszerzője volt annak a Klaniczay Tibor szerkesztette magyar irodalomtörténetnek, 
mely angol, francia s német nyelven is megjelent, és több német kiadványba írt 
fejezeteket, illetve tanulmányokat. A magyar mellett a német irodalomnak is értő 
olvasója - könyvei közül Az egyensúly elvesztése (1978) az alkatához olyannyira közel 
álló német romantikával foglalkozik. Kutatásának jelentős eredményei között tartható 
számon, hogy előtérbe állította Arany János líráját, minden elődjénél alaposabban 
dolgozta föl Arany László, Asbóth János és Péterfyjenő munkásságát, a Századntóról 
- századelőről (1985) tanulmányaiban újraértékelte a 19-20. század fordulójának 
magyar novelláit, versmagyarázataiban pedig különösen Kölcsey, Arany, Babits, 
Kosztolányi, József Attila, Radnóti és Pilinszky költeményeinek adta újszerű értelme-
zését. Az önmegszólító verstípusról és a Még, már, most című tanulmányáról túlzás 
nélkül állítható, hogy az elmúlt évtizedek magyar irodalomkutatásának legmaradan-
dóbb teljesítményei közé tartozik. Aligha lehet ma úgy írni valamely költeményről 
Magyarországon, hogy ne kerülnénk óhatatlanul is az ő vizsgálati módszerének, sőt 
szóhasználatának a hatása alá. 

Terjedelmes életművéből itt még az önálló köteteket sincs mód számba venni, nem 
is szólva idegen nyelven kiadott értekezéseit, irodalmi s képzőművészeti bírálatait, 
valamint az általa szerkesztett könyveket. Ez utóbbiak közül hadd említsem tanítvá-
nyainak Arany nagykőrösi lírájáról készített dolgozatainak gyűjteményét, mely Az el 
nem ért bizonyosság (1972) címmel jelent meg. A magyar sajtó története 1867-1892 
(1985) Kosáry Domokossal együtt szerkesztett két kötetét, valamint a Forradalom 
után - kiegyezés előtt (1988) című vállalkozást, mely átfogó képet adott az önkény-
uralom korának művelődéséről. Legújabb, húsz ívnyi terjedelmű könyvét a Balassi 
Kiadó adja közre. 

A 19. és 20. századi magyar irodalom egészére kiterjedő munkássága alapján a 
legjelentősebb élő társadalomtudósaink egyikének nevezhetjük. Életműve még lezá-
ratlan; sorra jelennek meg újabb tanulmányai. Visszatérvén az Irodalomtudományi 
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Intézetbe, mellyel kapcsolata soha nem szakadt meg, jelenleg a Magyar Csillag 
anyagát dolgozza fel a kritikatörténet számára. Miközben egyre többen térünk át a 
számítógépes fogalmazásra, ő megőrizte az írásnak a kézművességre emlékeztető 
hagyományát és ellenállt a stílus egyéni jellegét óhatatlanul is veszélyeztető modern 
technika kísértésének. Már szinte bizonyos, hogy teljesítménye összehasonlíthatatla-
nul szélesebb körű, sokoldalúbb, terjedelmesebb és önállóbb, mint azoké, akik a 
példáját próbálják követni, pedig ez utóbbiak pályafutása sokkal szerencsésebben 
kezdődött: korán alkalmuk nyílt külföldi utazásra, és sokkal kevésbé élték őket 
politikai támadások. Lehet, hagyományteremtő ereje legalábbis részben kihasználat-
lanul maradt, ám ez csakis az ő szellemi fölényét és annak a gondolatnak igazságát 
bizonyítja, melyet Schopenhauer ekként fogalmazott meg: „Das Leben ist ein Ge-
schäft, das seine Kosten nicht deckt." 
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GOETHE KORSZERŰTLEN TÖRTÉNELME 

Aki Goethével kezd foglalkozni, az úgy jár ezzel, mint Hegel olvasásával. Ha egyszer 
szaván fogja, nem talál ki többé belőle. Nehezíti még a dolgot Goethével, hogy 
mindazt, amit róla mondtak, nem múlhatja felül, amit ő maga mondott. 

1932-ben például Albert Schweitzer tartotta Frankfurtban az emlékbeszédet Goe-
the halálának 100. évfordulóján. A világgazdasági válságot és a Weimari Köztársaság 
fenyegető összeomlását látván maga előtt Schweitzer arról beszélt, hogy „ütött a sors 
leghatalmasabb órája, amelyet az emberiség eddig megért". Talán nem tévedett 
nagyot, de ez teljesen goetheietlen formula volt. Hogy úrrá legyen a bajon, ünnepi 
szónokunk, Goethére hivatkozva és őt körülírva, „a személyes emberség régi, egye-
düli igaz eszményét" idézte, amelynek érvényesülnie kell a lapos materializmussal és 
egoizmussal szemben.1 

És 1945-ben, amikor úgy látszott, hogy a katasztrófa minden hidat fölégetett a 
múlt és a jövő felé, Meinecke arra kérte esdekelve a németeket, hogy országukat 
Goethével építsék fel újra. Csak „létünk bensőségesítésével" - ez szintén teljesen 
goetheietlen kifejezés - , csak a „Goethe-korba visszavezető" ösvényeken menthető 
meg Németország. A bensőségesítés Goethe-közösségekben ápolandó, amelyek 
nem tévesztendők össze, mint biztonság kedvéért hozzáfűzte, a már meglévő 
Goethe-Társasággal.2 

Goethe felidézései, mint tudjuk, nem akadályoztak meg és nem éltek el semmit. 
Nyilvánvalóan korszerűtlen volt rá hivatkozni. A kérdés csak az, hogy vajon száza-
dunk hangjai voltak-e korszerűtlenek, amikor Goethét alkalmazni akarták saját törté-
nelmükre - vagy nem Goethe maga akadályozta-e meg mindig is, hogy a történelem 
számára igénybe vegyék. Akkor persze Goethét meg kell védeni Goethével szemben. 

1 Albert SCHWEITZER: Goethe. Gedenkrede gehalten bei der Feier der 1 0 0 . Wiederkehr .seines Todesta-
ges in seiner Vaterstadt Frankfurt a. M. am 22. März 1932. München 1932. 50. 

2 Friedrich MEINECKE: Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen. Wiesbaden 1947. 
з. Aufl. 168. Hasznos forrásgyűjteményt adott ki Walter IWAN: Den Manen Goethes. Gedenkreden von 1832 
bis 1949. Weimar 1957. Tanulságos Goethe nemzetiszocialista értékelésére nézve: Baidur von SCHIRACH: 

Goethe an uns, eine Hede, gehalten am 14 Juni 1937 zur Eröffnung der Weimar-Festspiele der Deutschen 
Jugend. In: Goethe an uns. Ewige Gedanken des grossen Deutschen, Berlin 1942 (Eher-Verlag). A recep-
ciótörténetről újabban Karl Robert MANDELKOW: Natur und Geschichte hei Goethe im Spiegel seiner Rezeption 
im. 19. und 20. Jahrhundert, in Geschichtlichkeit und Aktualität. Festschrift H. J. M Ä U L , Hg. K. D. MÜLLER 

и. a., Tüllingen 1988. 69-96. 
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Löwith világosabban látott az emigrációban,3 mikor úgy vélte, hogy nem lehet 
visszatérni többé Goethéhez - de hogy nem lehet rajta túljutni sem. Egyébként egy 
klasszikus mellékes definíciója: lehetetlen visszatérni hozzá, de ugyanolyan lehetetlen 
túljutni rajta. Ezt az apóriát hagyta ránk Goethe. Közvetlenül összefügg ez azzal, 
hogyan élte át és fogta fel Goethe a „történelmet": mindig is korszerűtlenül. 

Hogy ez megmutassam, két kérdésre próbálok választ adni. Először: hogyan 
viszonylik Goethe élete a kor történetéhez? Másodszor: személyesen hogyan élte meg 
és értelmezte Goethe a történelmet? 

L. Ha Goethe életpályáját kívülről nézzük, akkor az mindenestül korszerűnek 
nevezhető. Sikeres ember volt, a szerencse pártfogoltja. Három generáción át, a 
szabómesterségtől a tanácsosságig ívelő felemelkedés beteljesítője, anyagilag jól 
ellátva, hogy jogot tanulhasson; nem teológiát, hogy keserű kenyerét aztán házitaní-
tóként kelljen megkeresnie. Nem kellett mogorva professzornak sem lennie, vagy 
élethossziglani kormánytanácsosnak, hogy helyette inkább költhessen vagy könyve-
ket írhasson. És nem volt kénytelen egy gróf veje sem lenni, hogy elismertethesse 
magát. Goethe felemelkedése a polgári rendben már felül kezdődött, és azután 
gyorsan és meredeken ívelt tovább. Tagja lett egy Titkos Tanácsnak, tehát miniszter, 
33 éves korában nemességet kapott a császártól, és mindig rendiesen távolságtartó, 
korrekt, de egyúttal baráti módon érintkezett a nemességgel és a főnemességgel. És 
mindenki fölött állónak tudta magát. Ez a karrier, amely tehetségen, jobban mondva 
a zsenialitáson alapult, és nem elfelejtendő: az érdemeken, sikeres volt tehát és 
ennyiben korszerű is. 

Gyakran rótták fel Goethének, hogy tulajdonképpen uralkodó volt - vagy leg-
alábbis lehetett volna. És így, hogy nem volt kormányzó uralkodó, a puszta igazgatást, 
az adminisztrációt nyárspolgári dolognak tartotta, olyan tevékenységnek, amelyet 
csak bolondok vagy csirkefogók űzhetnének.'' Goethe azonban sohasem tartott rá 
igényt, hogy a mindent jobban tudó filozófus szerepét játssza, aki vezetheti vagy 
helyettesítheti az urát. Akármilyen szívesen hasonlította is magát ebben vagy abban 
a tekintetben Nagy Frigyeshez, Caesarhoz vagy Napoleonhoz, mindig vissza tudott 

3 Vö. Karl Löwmi: Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933, Stuttgart 1986, 138. Megveszte-
getően világos Löwith-elemzés: Zeit und Geschichte bei Hegel und Goethe. In: Von Hegel zu Nietzsche, Sümtl. 
Schriften, Stuttgart 1 9 8 8 . Bd. 4 , 2 6 3 - 2 9 5 . Útmutató továbbá: Ernst CASSIRER: Goethe und die geschichtliche 
Welt, Berlin 1 9 3 2 , valamint Hans BLUMENBERG, aki megmutatja, hogy sem a filológiai-kritikai módszer, sem 
a valódi történelem kinyomozása nem elegendő, hogy megtudjuk, mit gondolt Goethe a történelemről, és 
milyen volt a viszonya hozzá. Blumenberg érzékenyen vizsgálja a határátlépéseket a történetiség köréből 
a mítosz világába - és vissza. In: Arbeit am Mythos. Frankfurt am Main 1979, különösen a 4. részben: „Gegen 
einen Gott nur ein Gott", 4 3 3 - 6 0 4 . - Tömör, de átfogó - hogy a további irodalmi utalásokat megtakarítsuk: 
Victor LANGE: Goethes Geschichtsauffassung. Etudes Germaniques, Jg. 8 3 . Paris 1 9 8 3 - 3 - 1 6 . Elsődleges 
források antológiáját kínálja Horst G Ü N T H E R (Hg.): Goethe: Historische Schriften, eine Auswahl in 
biographischer Folge. Frankfurt am Main 1982. 

4 Charlotte von STEiNnek, 1786 7. 9/10. Johann Wolfgang Goethe: Gedenkausgabe der Werke, Briefe 
und Gespräche. Hg. Ernst BEUTLER, (Artemis Verlag) Zürich 1 9 4 9 ff., 2 7 Bde. - A továbbiakban AA - , Bd. 
1 8 . (Briefe der Jahre 1 7 6 4 - 1 7 8 6 ) 9 3 7 . 
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lépni, nem volt forradalmár. Ahhoz a múzsához maradt hű, amely, mint mondta, nem 
vezeti, hanem csak kíséri az életet.1 

Korszerűek voltak, hogyan is lehetett volna másként, a körülmények, amelyek 
között Goethe részt vett a kormányzásban, ha nem is az uralkodásban, amely a herceg 
előjoga maradt. A körülmények, ez a világtörténet volt, ahogy annak idején kezdték 
mondogatni, amelyre azonban Goethe nem hivatkozott, hogy meghatározza pozí-
cióját. Csak „a világ általános politikai folyásának roppant mozgásairól" beszélt, 
„amelyek, akár csak a kortársak egész tömegére, óriási hatással voltak rám".6 Ez a 
politikai világfolyás a hétéves háborútól, az első olyan háborútól, amelyet egyszerre 
több kontinenesen vívtak, még nem e kontinensek között, az amerikai és a francia 
forradalmon át Napoleonig, Napoleontól a restaurációig, a technikai iparosítás kez-
deteiig és a júliusi forradalomig tartott. Külsőleg nézve tehát kétszer kerek 40 eszten-
deig, az 1789-es cezúrával a kettő között. 

De itt is szerencséje volt Goethének, amit egy kicsit maga is előmozdított: Weimar 
abban a geopolitikai búvólyukban helyezkedett el Ausztria és Poroszország között, 
valamint Franciaország és Poroszország között, amely 1795 után tíz évnyi békét 
garantált. Szoros kronológiai értelemben tehát a klasszika semlegesítette korát; és 
azután is megengedte Napoleon a fennmaradását, ez pedig lehetővé tette, hogy 
1814-ben Weimar olyan nagyhercegséggé lépjen elő, amely 1816-ban a Német Szö-
vetségben elsőnek adhatott polgárainak írásos alkotmányt - persze államminiszte-
rünknek nem nagy örömére. Világéletében bizalmatlan volt a többség véleményével 
szemben, és Rousseau-val együtt arra hajlott, hogy a a népiséget, mint mondta, a nép 
igazi hangját juttassa érvényre az empirikus néppel szemben. Ez a felvilágosodás 
hangja volt, forradalomelőtti és forradalmi egyszerre, mint Rousseau maga is. 

Akármennyire szorgalmazta is Goethe a reformokat, az udvari és bürokratikus 
érdekek koordináta-hálójába volt keveredve, és ezért kellően bírálták is. Aki mint a 
Sturm und Drang képviselője kitárta a kaput a szabadság felé, mintha elárulta volna 
Götz von Berlichingenét, udvaroncnak számított most, és annak is vallotta magát 
- amire felkapjuk a fejünket-, minden patriotizmusnak híján: fiának megtiltotta, hogy 
önkéntesként részt vegyen a felszabadító háborúban. 

Azoknak a pespektívájából nézve, akik nem a francia forradalom előtt, hanem azzal 
együtt nőttek fel, Goethe konzervatív, ellenforradalmi sarokba szorult. Modernül 
szólván ideológiakritikailag korszerűtlennek sorolták be. 

Ez csak azért volt lehetséges, mert a felvilágosodás óta minden történetet elidege-
nítettek történelemfilozófiailag. Nem a Mának, hanem a Tegnapnak vagy a Holnap-
nak kellett döntenie arról, hogy valaki a fergeteges változásoknak megfelelően 

5 Wohlgemeinte Erwiderung. In: Schriften zur Literatur. AA, Bd 14, 58/59. 
6 Goethe: Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche. Deutsche Klassiker Verlag, Frankfurt 

am Main - a továbbiakban SW - , Band 14. (1986) Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, Hg. 
Klaus-Detlef MÜLLER. 13. 

7 Wilhelm Meisters Wanderjahre, SW Bd. 1 0 . ( 1 9 8 9 ) Hg. Gerhard MEUMANN und Hans-Georg D E W I T Z . 

756. Aus Makariens Archiv 66. 
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gondolkodik vagy cselekszik-e. Szokás lett azóta mindent és mindenkit megkérdője-
lezni, mindig aszerint, hogyan értékelték a múltat vagy milyen jövőt vártak. Ennek 
következtében minden kortárs hamar gyanúba keveredett, hogy hamisan gondolko-
dik vagy hamisan cselekszik. Goethe távol tartotta magát az ilyen feltételezésektől, 
amelyekkel őt magát is illették. 

Wieland, józan szomszédja, éles elméjű kommentárokat írt a forradalomról, ame-
lyet ő az antik alkotmánytanok klasszikus tudáskincséből vezetett le. Ezek képessé 
tették arra, hogy az eseményeket kritikusan értelmezze és találóan prognosztizálja. 
Goethe számára minden megölt arisztokrata vagy minden megölt demokrata egy 
halottal több volt a kelleténél. Herder, másik szomszédja, az emberiséget továbbra is 
úgy látta, hogy úton van a humanitás felé. Kant erkölcsi bizonyossággal posztulálta, 
hogy megnyitandó és követendő az egyetlen igazi köztársaság felé haladó út. És a 
később született entellektüelek, akár idealisták, akár romantikusak voltak, törté-
netfilozófiákat gyártottak, hogy a francia forradalom vívmányait értelmes jövő záloga 
gyanánt váltsák be. Három- vagy öt-fázisos modellek készültek, amelyek megenged-
ték, hogy saját helyzetét ki-ki egyszerinek foghassa fel a történelem elgondolt kezdete 
és elgondolt vége között. Akár úgy, hogy a jelent mint a történelem mélypontját annak 
fordulópontjaként lássa elérkezettnek, akár úgy, hogy az emberek önmaguktól és a 
magukfajtájúaktól való elidegenedésében az igazi önrendelkezés szükséges előzmé-
nyét lássa - egészen addig a fichtei vízióig, hogy kiküszöbölendő az állam és minden 
uralkodás. Vagy akár úgy, hogy az egyidejűleg adott rendek a történelem folyamán 
váltsák le egymást, hogy végre valódi demokráciát lehessen létrehozni. Végül a 
szuverén nemzetnek ezt a demokráciáját a szomszédok kirekesztésével külön a 
német nép szerves testébe jegyezték be. 

Ezek a történelemfilozófiai értelmezések mind azt célozták, azt erőltették, hogy a 
maga jelenét az ember egy jobb jövő felé vezető fejlődés átmeneti szakaszaként 
foghassa fel. Mindig olyan célkitűzések voltak, amelyekbe, pártoktól függően más-
más összetételben, remények és vágyak olvadtak bele, és a történelemtől mint valami 
magasabb szükségszerűség végrehajtójától várták el, hogy beváltsa azokat. Mind-
ezekből a perspektívákból nézve, amelyek a történelmet teleológialag kötelezték el, 
a miniszter Goethe kétes megvilágításba került, hiszen neki eközben adókkal és 
toborzással, utakkal és bányákkal, diplomáciai missziókkal, színházzal és neveléssel 
kellett vesződnie. Anélkül, hogy ő maga tett volna érte bármit, látszólag korszerűtlen-
né vált. És Goethe valóban korszerűtlen volt, de más értelemben, mint bírálói és 
kritikus csodálói észlelhették.8 

Ha Goethe életpályáját nem a külső adatok, dátumok mentén követjük nyomon, 
akárhogyan sorolták is be őket történelemfilozófiailag, hanem annak mentén, hogy 
mit mondott és írt ő maga, akkor mindennemű ideológiakritika alól kivonja magát. 

K Vö. 1824. január 4-i beszélgetése Eckermann-nal. F. W. v. BIEDERMANN (Hg.): Goethes Gespräche 
Gesamtausgabe, Bd. 3. Leipzig 1910. 2. Aufl. 59-62. 
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Goethe mindig többet tudott, mint amennyit mondott. Nemcsak arról van szó, hogy 
szinte mindig kétértelműén, sőt többértelműen írt. A négyszeres kánoni írásértelem 
nála összeolvadt a spontán beszédben és írásban: akár realisztikusan, szó szerint vagy 
szellemileg, akár allegorikusán vagy szimbolikusan, sőt még ha tipológiailag írt is, 
mindezt kaleidoszkopikusan egymásba tudta úsztatni, tudott sejtetni vagy elhallgatni. 
„Mert tudom, mit dolgoztam bele, és hogy azt nem lehet egyszerre kiolvasni belőle."9 

Háromezer évnyi kultúrát, mítoszokat és mondákat halmozott fel magában, hogy 
hermeneutikusan, metaforikusán, ironikusan, szarkasztikusan vagy gúnyosan, didak-
tikusán, bátran vagy pajkosan, dühösen vagy szelíden és türelmesen hívja le őket: 
mindannyiszor azért, hogy beleolvassza őket műveibe. Ha úgy tetszik, egyetlen 
színház volt, amely sokféle rendezésnek nyitott teret. Ezért amit mondott, azt sohasem 
lehet ideológiakritikailag elkötelezni. Goethe tehát korszerűtlen volt, de nem azért, 
mert társadalmi vagy politikai szerepében konzervatívnak vagy a forradalom ellensé-
gének lehetett definiálni, hanem azért, mert nyelvében kivonta magát az ilyesféle 
redukciós eljárások hatálya alól. Nyelve olyan többletértéket teremtett, amelyet sem-
milyen értelmezés nem merít ki, amely semmiféle kizsákmányolást nem enged 
magához. 

Ezért hadd vessünk egy pillantást a belső életrajzra, úgy, amint az írásosan ránk 
maradt. Goethe életrajza, önértelmezésének médiumában, a konzekvens önéletrajz 
első autentikus esete. Alig van még egy német nyelvű író, aki a maga életét, saját 
műveit, azok belső és külső feltételeit olyan rigorózusan önreflexió tárgyává tette 
volna, mint Goethe. Ez már költői munkásságával megkezdődik. Ki más fogalmazta 
át annyiszor kész első változatait hasonlóan kész második változatokká, amelyeken 
éveken, sőt évtizedeken át dolgozott? Hogy a történelmet minduntalan át kell írni, 
mert az új helyzetekkel új kérdések bukkannak fel, ez Goethe személyes tapasztalata 
volt, jóval azelőtt, hogy ez a maxima az újkori történészek közkincse lett. De szem-
lélődésének tárgyai maradtak azok a művek is, amelyeket maga mögött hagyott, nem 
akart többé elolvasni vagy színpadon látni. Hogy minden, amit egyszer leírt, az írott, 
de a kimondott szavak is idővel megváltoztatják értelmüket, és új módon kell a 
nyomukba eredni, ezt az alapvető hermeneutikai tapasztalatot Goethe a saját szemé-
lyében élte át. Csak időbelileg kiterjesztve ismerheti meg magát az ember és ismerhet 
magára. Az idő az, „amit nem menthetünk meg anélkül, hogy el ne szórnánk".10 így 
kora haladtával mindinkább történeti viszonyba került önmagával, történetileg fogta 
fel magát, miközben már életében megérett az emlékműre. 

Goethe azonban nem levéltáros volt, aki őrzi a múltat. Számtalan levelet és naplót 
semmisített meg, többet, mint amennyit később jónak látott. Goethe nem arra töre-
kedett, hogy nyomára bukkanjon önmagának, jól tudván, hogy az ember nem 
leplezheti le magát, hogy minden tapasztalat csak fél tapasztalat.11 

9 Italienische Reise. SW Bd. 1561 (1993), Hg. Christoph MICHEL und Hans-Georg D E W I T Z . Zweiter 
Römischer Aufenthalt, Korrespondenz. 1787. 11. 3- 462. 

10 SW Bd. 10. 767. Aus Makariens Archiv 131. 
11 Maximen und Reflexionen. 1072. Aus dem Nachlass, AA, Bd. 9. 635. 
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Minden tapasztalat időbeli töréseit műfajtői függően adagolta. Évkönyvszerű nap-
lói, visszatekintő krónikái, reflektáló memoárjai átfedik és kiegészítik egymást. Művei-
nek mintegy a fele közvetlenül önéletrajzi igényű, verseiről nem is beszélve. Számos 
stiláris fekvésben lejegyzett emlékezései mindig azt célozzák, hogy saját történetét 
mint hatástörténetet ellenőrizze és faggassa. Igyekezett kinyomozni a külső befolyá-
sokat, amelyek lehetővé tették a múltból vagy jelenből táplálkozó műveit, és ugyanígy 
foglalkoztatta, hogy a sok közvetítő-csatornán át milyen hatása volt műveinek. Ezzel 
a kettős hatástörténettel a memoárok műfaját kifordította a hagyományos alternatívá-
ból, miszerint az vagy szubjektívan reflektál, vagy objektívan megfigyel. Életrajzának 
átfordítása egyszerre szubjektív és objektív önéletrajzba ezért eredendően törté-
netinek nevezendő. A meghatározó feltételeket és saját alkotó teljesítményét egymás-
ra vonatkoztatja Goethe, és erre a „feltételeződés" látszólag paradox formuláját 
találta.12 Tevékenysége, az írói, a szóbeli és a cselekvő, és így a vele együtt változó, 
nem pedig valami rejtett vagy rejtegetett bensőségesség volt önhistorizálásának témá-
ja. De a másik véglet sem volt témája: a politikai világtörténet. 

Ahogy a világot integrálta életébe, produktívan átváltoztatta és irodalmilag megint 
elidegenítette magától, úgy tolódott a világtörténet maga fenyegető messzeségbe. 
Mindig tartogatott meglepetéseket, mint még utoljára is a júliusi forradalommal, amely 
a francia forradalom törvényes, nem pedig természetes gyermeke volt. De a világtör-
ténet maga, a történészeknek ez a hullaháza,13 kivonta magát saját életéből. Míg Hegel 
az egész világtörténetet az önmagára találás felé mindegyre úton lévő szellem feno-
menológiájaként foghatta fel, Goethe ezt a munkát maga végezte el magának, a 
világtörténet kizárásával. Miközben gomba módra szaporodtak el a történelemfilozó-
fiák, Goethe teljesen korszerűtlenül kitartott a maga történeti önreflexiója mellett. 
A köztörténelemről sohasem képzelte, hogy az illetékes volna az ő művelődésében. 
Az összemérhetetlen keretfeltételeket nem ruházta fel önálló értelemmel, immanens 
jelentéssel vagy az ész cselével. A világtörténelmi események izgalmasak, érdekfe-
szítőek, kihívóak, kimeríthetetlenek, keserűek, meglepőek és véresek, de teleológiai-
lag nem olvashatók. 

Ezzel áttérek a második részre. 
2. Goethe korszerűtlen történelme - nem úgy, ahogy átélte, hanem ahogy értel-

mezte. Nem kínál semmiféle theodicaeát, semmi gondviselést, amelynek önművelé-
sét köszönhetné. A történelmet nem ruházza fel a mindenható igazságosság isteni 
epitetonjával. Míg Schiller és vele Hegel, a világtörténelemben a világ ítélőszékét látta, 
Goethének más volt a véleménye: „Hogy egymást mind legyilkolják, az Utolsó ítéletet 
elnapolták."14 

És mikor a forradalom vagy a felszabadító háborúk győztesei felállították az 
emlékműveiket, Goethe valami mást javasolt. Erkölcsileg, vallási téren és egyenruha 

12 Wilhelm FLITNER utalása a Wilhelm Meisters Wanderjahre ( 2 . rész) dtv-kiadásának utószavában, 
München 1962. Bd. 18. 234. 

13 Dichtung und Wahrheit. SW Bd 14, Paralipomena 30. 934 k. 
H Gedichte 1800-1832. SW Bd. 2 (1988), Hg. Kari EIHL, 765., Nachlese, Invektiven. 



Goethe korszerűtlen történelme 13 

dolgában mind hasonlítanak egymásra a katonák, legföljebb kereskedelmi és üzleti 
érdekek szavára kell egymást leöldösniük. „Csinos emberek, akik folyton ölik egy-
mást, és Eteoklész és Polüneikész fatális sorscsoportozatának kellene ismétlődnie, 
amely csupán a fúriák jelenléte által válhat jelentőssé."15 Való igaz, korszerűtlen, a 
mítosszal való együttéléséből fakadó tapasztalata ez Goethének, amely túl fogja őt 
élni, anélkül, hogy észrevennék. 

Mielőtt leírnánk, hogyan látta Goethe a történelmet, egy szót a történeti módszerről 
és arról, amit ex post ismeretelméletének nevezhetünk. Módszertani kérdéseket 
Goethe sohasem vizsgált elkülönítve, hanem mindig azokba az antropológiai előfel-
tevésekbe beágyazva, amelyek minden kutatását kísérték. Nem volt hivatásos törté-
nész, bizalmatlanul és ironikusan figyelte a tudósoknak ezt a fajtáját, akik - annak 
idején - úgy vélték, hogy megvetően lenézhetik a krónikákat és annaleseket, a 
mondákat és mítoszokat, egyáltalán, az írott történelem előtti kort kritikus szkepszis-
sel szemlélhetik, Goethe számára pedig ezek éppen olyan eredetiek voltak, mint a 
történetírás maga. 

Ha Goethe történeti kutatást végzett, szívesen igazodott kategorikus ellentétpárok-
hoz, amelyeket persze ő sohasem egymással szembenállónak, hanem inkább vi-
szonylagosnak, egymást feltételezőnek, egymásra utalónak, kölcsönfogalmaknak fo-
gott fel. így a tényekkel mindig szembeállította jelentésüket, azaz fikciókat. Csak az 
ábrázolásban, az elbeszélésben nyerik el az állítólagos tények a történeti rangjukat, 
nevezetesen azt a hatékonyságukat, hogy olyan eredményeket hozzanak létre, ame-
lyeket a történésznek meg kell fontolnia. Ezért is áll vitában két különböző tapasztalati 
mód: a távol lévő, az elmúlt tekintélye és a jelenvaló tapasztalatai, amelyeket csak a 
személyes tekintély segítségével lehet összegyűjteni. „Az individuum konfliktusa a 
közvetlen tapasztalattal és közvetett hagyománnyal - tulajdonképpen ez a tudo-
mányok története."16 

Az objektivitást keresve Goethe ahhoz a maximához folyamodott, „hogy ameny-
nyire csak lehet, megtagadjam magam"1' - megtagadja, tehát ne kioltsa önnön valóját, 
mint Ranke várta el magától. Mert Goethe mélységesen meg volt róla győződve, „hogy 
az ember a jelenben, de még inkább az emlékezetben átformálja a külvilágot a maga 
sajátságai szerint".1" Költészet és valóság egymást feltételező ellentétpárja is ebbe az 
összefüggésbe tartozik. Ugyanis a véletlen történetének, a valószínű költészetének és 
az igaz filozófiájának arisztotelészi hármasságából a történelem az ajtón kívül marad, 
mert az a költészetben és a valóságban egyaránt benne van. 

Hogy pártatlanságnak kell minden kutatást, így a költőét is irányítania, nem gátolta 
meg abban, hogy lássa: a perspektivikus törések megismerése nem megy. Sőt, 
minden megismerésbeli többlet a feledésből táplálkozik. Este ugyanaz az esemény 

15 Anforderungen an den modernen Bildhauer. (1807), Schriften zur Kunst. AA, Bd. 13. 742. 
16 Zur Farbenlehre. SW Bd. 23/1. (1991) Hg. Manfred WF.N7.EL. 614 k. Historischer Teil, Abteilung 

Zwischenzeit. 
17 Tag- und Jahreshefte als Ergänzung meiner sonstigen Bekenntnisse, AA., Bd. 11. 623. 
18 Uo. 846. (1811) 
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másképp látszik, mint reggel.19 És minden történelmi felismerés azoknak a születési 
évjáratából fakad, akik csak a maguk tapasztalataira tehetnek szert és csak aszerint 
foghatják fel a dolgokat.20 Az időbeli perspektiválás mellé odalép a térbeli. Minden 
nemzet másképp ítél, mint a szomszéd népek. „Milyen másképp hangzanak a franciák 
megállapításai az angol történelemről, mint az angolokéi."21 És az olvasók mindenkori 
tudásszintje szerint is más- és másképp kell a történelmet megírni: nem mindegy, 
hogy a művelteknek vagy a műveletleneknek szól.22 

Legyen elég ennyi utalás. Minden módszertanilag értelmezhető ellentétpárban, 
amelyet Goethe mellékesen odavetett, egyvalami közös. Nem a forrásmagyarázat 
filológiai technikájára vonatkoznak - jóllehet erre is ügyelt és ezt is tisztelte - , hanem 
a történelmi tapasztalat antropológiáján alapulnak. Az érzékeléstől a szemléleten át 
az észlelésig, az észleléstől a képzelőerőn át az ítéletig, a meggyőződésig, így han-
gozhatnék a rövid képlete annak, hogyan jön létre történeti felismerés, mielőtt az 
időben megtörik. És mindez „az öt érzék igazságán"23 alapulva. 

A történeti megismerés kérdéseitől forduljunk magához a történelemhez, Goethe 
ezeket sohasem választotta szét. 

Mi az Goethe számára, amit a 18. század második fele óta történelemnek szoktunk 
nevezni? Az a történelem tehát, amely egyszerre önmaga alanya és tárgya? Goethe, 
ha lehet, elkerülte ezt a súlyos jelentésű kollektív egyes számot, amely minden egyes 
külön történetet és azok visszaadását át akarja fogni. így Goethe sem a történelem 
haladását, sem a haladás történetét nem ismerte. 

Persze ismert sokféle haladást külön-külön, akadályaikkal és visszalépéseikkel 
egyetemben, mindig egészen specifikus tapasztalati szférákra vonatkoztatva. Mint 
protestáns nem zárta ki a vallás viszonylagos haladását, amely a spiritualizálódás felé 
vezet. De itt is hajlott rá, hogy a politeizmust, a panteizmust és a monoteizmust ne 
diakronikusan olvassa, hanem tudomásul vegye a mindenkori tapasztalati rétegtől 
függő egyidejűségüket.23 

És ha már alkalmilag, két oldalba sűrítve, négy szellemi korszak egymásra követ-
kezését vázolta fel, akkor az utolsó zűrzavarban végződött: „Minden egyes ember 
tanítóként és vezetőként lép elő és hozzáadja a teljes egészhez a maga tökéletes 
ostobaságát."25 Itt a maga koráról beszél, amely, úgy vélte, nem tarthat soká. (Ebben 
tévedett.) 

Hogy a német nyelvű irodalom története haladásról tanúskodik, ezt aligha teheti 
vitássá bárki is az ő szemében, akinek a költészete egy klasszika feltalálását tette 

1<J Zelterhez 1830. II. 15-én, SW Ud. 14. 1035. 
20 Dichtung und Wahrheit. SW Bd. 14. Vorwort, 13. 
21 Zelterhez 1830. II. 15-én, SW Bd. 14. 1034. 
22 Bildnisse jetzt lebender Berliner Gelehrten. In: Schriften zur Literatur. AA, Bd. 14. 228. 
23 Goethe Lavaterhez 1779. X. 28-án, AA, Bd. 18. 458. 
24 Maximen und Reflexionen. 807. AA, Bd. 9. 608. 
25 Geistesepochen. In: Schriften zur Literatur. AA, Bd. 14. 615. 
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lehetővé. Hogy hasonló haladás várható a képzőművészetek terén is, ebben Goethe 
már nem volt olyan biztos. 

De hogy a természettudományok története a megismerés fejlődésével jár, erre a 
meggyőződésre Goethe fél életét, sőt egész létét rááldozta.26 Aki ma elolvassa színta-
nának történeti részét, egyvalamit mindenképp megtanulhat a természet megismeré-
sének haladására nézve: hogy az mindig beleágyazódik a művelődéstörténetbe. Ez 
olyan posztulátum, amelyet a mai természettudósok keservesen próbálnak ismét 
érvényesíteni. Goethe szerint minden megismerésbeli haladás foglya marad olyan 
generációs vagy csoportspecifikus előítéleteknek, amelyeket csak egyes emberek 
törhetnek át, eleinte egyéni vállalkozásukként. Mint ismeretelméletében, Goethe itt 
is az egyes emberek külön-külön tapasztalataira és teljesítményére vezeti vissza a 
haladást, akármennyire belefoglalja is őket életük összefüggéseibe és tevékenységük 
körébe. Semmilyen haladás nem általánosítható világtörténelmileg, és minden hala-
dást visszaesések hátráltatnak. De Goethe még ennél is erősebben korlátozza a 
haladást: „Tapasztalás és tudás haladnak előre és gyarapodhatnak; a töprengés, a 
gondolkodás és összekapcsolás az emberi képességek bizonyos körébe zárva marad-
nak."27 Itt is ellentétpárt használ, de aszimmetrikusát. Diakronikusan szabad az út a 
haladás előtt, szinkronikusan mindenkor tartósan korlátozott. Goethe az időbeli 
változást összefűzi folytonos előreszaladásaival. Az ember gondolkodó képessége 
képes újat feltárni, de ő maga változatlan marad. 

Mi marad ezután a magában vett történelemből, a történelemből általában? Mind-
azok után, ami a megismerési módokról és a haladás relativitásáról elhangzott, nem 
lehet meglepő, hogy Goethe a történelemről magáról sohasem állította, hogy totalitást 
láthatna benne. Inkább a történelmet is kettős kategóriákkal bontja fel, mintegy 
haladásra és visszaesésekre. Formailag nézve az ellentétpárok minduntalan ismétel-
hetők, tartalmilag azonban különböző módokon telítődnek. Nyelvelemző szempont-
ból Goethe strukturalista, aki a lehetséges történetek szemantikai alternatíváit mindig 
új konstellációkban tudja leírni, anélkül, hogy ezért mindjárt finalista történelmet 
kelljen feltételeznie. Sőt mi több: azért alkalmazza ellentétpárjait, hogy minden 
célirányosságot kizárjon. Amit a természetről mond, analóg módon érvényes arra, 
ahogy minden elképzelhető történelmet lát: „Súlyával és ellensúlyával enyhén hol ide, 
hol oda húzva billeg a természet, és így Innen és Túl, Fenn és Lenn, Előtt és Után 
keletkezik, miáltal minden jelenség, amely a térben és időben elénk kerül, feltételek-
hez kötődik."28 Kinn/Benn, Fenn/Lenn, Előbb/Később ilyen formális ellentétpárjaival 
bontja fel Goethe minduntalan a történelem összes lehetőségfeltételét. Ezek állan-
dóan vetődésekkel rétegződnek egymásra, így az igaz történelem tisztán kronologi-
kus ábrázolása nem is lehetséges. 

?6 Albrecht S C H Ö N E : Goethes Farben theologie. München 1987. 
27 Tag- undJahreshefte. 1804. AA Bd. 11. 739 k. 
28 Zur Farbenlehre. SW Bd. 23/1. Vorwort 13. 
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Formális szerkezetével minden ellentétpár metahistorikus igényt támaszt, megelőzi 
a konkrét egyszeri történeteket, mintegy visszacsatolódik az emberi természethez. 
Ezért nem „nevet" már Goethe, a kantiánus Schillerhez szólván, „azon az ötleten, hogy 
a priori történelmet írjunk: mert csakugyan az emberi szellem előre- és hátralépő 
tulajdonságaiból, az előretörő, majd magamagát késleltető természetből fejlődik ki 
minden".29 Ezzel Goethe igazán nem transzcendentálisán vagy Kant szellemében 
érvel, akinek történelmi a priorija a hatalmat birtokló gyakorlati észre utal, amelynek 
szerinte nemcsak arra kellene vállalkoznia, hogy erkölcsi premisszái szerint elgondol-
ja a történelmet, hanem hogy meg is valósítsa. Goethe az előre- és hátralépés időbeli 
ellentétpárjával inkább azt vette célba, hogy megértse, mint mondta, „a világtörténe-
lem összemérhetetlenségét". Analóg módon dolgozik törvény és véletlen dualizmu-
sával, amelyek összetévesztése túlságosan is ingerli szerinte a történészeket, hogy, 
bár maguk sincsenek tudatában, fondorlatosan pártos előítéleteket csaljanak ki ma-
gukból/" 

Avagy, hogy további ellentétpárt nevezzünk meg, Goethe számára „a világ- és 
embertörténet igazi, egyetlen és legmélyebb témája... hitetlenség és hit konfliktusa"31 

marad, amelyben Goethe maga, mielőtt még az egyes korszakokat tartalmilag tagolta 
volna eszerint, mintegy előre a hit mellett voksolt. Ugyanis a babonáról, amelytől a 
felvilágosultak módjára félt, azt tartotta, a felvilágosultak véleményétől eltérően, hogy 
inkább a hitetlenségnek, mint a hitnek a testvére.32 

Avagy „két mozzanata van a világtörténelemnek, amelyek hol követik egymást, 
hol egyidejűleg mutatkoznak meg egyéneken és népeken, részben elkülönülve, 
részben összefonódva".33 Nevezetesen az alakulás és az ész korszakai, amelyek befelé 
fordulnak és anarchiában végződnek, illetve a technika, a tudás és az értelem 
korszakai, amelyek kifelé fordulnak, és egyének vagy tömegek zsarnokságában 
végződnek. A formailag elkülönítendő, de facto azonban mindig egybefonódó és 
összebonyolódó ellentéteknek ezzel a tanával Goethe kisiklik az állapotok hagyomá-
nyos körforgásából, amely mindig csak lineáris irányban képzelhető el. Ha néha 
alkalmazza is Goethe a körforgás vagy a spirál hagyományos metaforáit, sokszoros 
fogalmi szembeállításai arra szolgálnak, hogy minden helyzetet kombinatorikus sok-
félesége szerint értelmezzen, és ne egy egyenes iránynak rendeljen alá. 

Amit a személynek megszavaz, hogy tudniillik követhet valamilyen entelecheiát, 
az éppen ezért maga tiltja meg magát, ha egymásnak szembeszegülő erők, indivi-

29 Schillerhez 1798.1. 24-én, Briefwechsel zw. Goethe und Schiller. AA, Bd. 20. 504 k. 
3» Zur Farbenlehre. SW Bd. 23/1. 613. 
31 Jegyzetek és tanulmányok a „West-östlicher Diwan"-hoz. In: Goethes Werke. Erstausgabe Hamburg 

1949. 14 Bde., Hg. E. T R U N Z - a továbbiakban НА - Bd. 2. 207 к. ("Israel in der Wüste") 
32 Zur Farbenlehre. SW Bd. 23/1. 634. Persze a babonát, még ha a hitetlenség fogalmának ellenpárja-

ként is értette, sokkal többre tartotta, mint a hitetlenséget, amelyet a kishitűség jelének tartott. A babona 
ilyen értelemben antropológiai előfeltevés, amely elől - Gadamer „előítéletéhez" hasonlóan - nem lehet 
kitérni. Vö. Maximen und Reflexionen. 171 és 500 (AA, Bd. 9- 515. és Bd. 9. 563.) és Zelterhez 1817. 5. 
29-én, AA, Bd. 21.230. 

33 Zur Farbenlehre. SW Bd. 23/1. 613. 
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duumok, rendek vagy népek kerülnek konfliktusba. Strukturálisan, nem az esemé-
nyek menete szerint, ismétlődik újra meg újra az úgynevezett világtörténelem, úgy-
hogy minden azon múlik, sikerül-e felfedezni a rég ismerőst az újban és újra megfo-
galmazni. „A legújabb kor legeredetibb szerzői eszerint nem azért a legeredetibbek, 
mert valami újat hoznak létre, hanem csakis azért, mert képesek olyan dolgokat 
mondani, amelyeket mintha még sohasem mondott volna senki."-1'' Goethe maga itt 
valószínűleg az 5. századi Lerini Vincentius, az ágostoni predesztinációs tan egy 
ellenfelének mondásához nyúlt vissza. Vincentius azt követelte: Ne mondj semmi újat, 
de mondd új módon.3' 

A történelem Goethe számára is régóta ismerős fogalmát hadd egyszerűsítsük le 
tehát egy kettős formulára, hogy nyelvileg új módon érjünk a nyomába: a történe-
lem kockázatból és rekurzivitásból, merészségből és megismételhetőségből áll. 
Ebben a perspektívában minden egyes egyedi eset szimbolikusan összesűríthető, 
anélkül, hogy egyszeriségükről le kellene mondaniuk. Goethe azokat az esetleges 
helyeket, amelyek a forradalmi háborúk vigasztalan nyomorúságáról tanúskodtak, 
„az egyidejű világtörténet szimbólumaként" élte át - anélkül, hogy „a leghalvá-
nyabb sejtelme" lett volna róla, „miféle jobbnak, vagy akár csak másnak kellene 
következnie belőle".36 

Itt található meg a kulcs arra a régi kérdésre, miért mondott le Goethe arról, hogy 
emlékezéseiben vagy költői műveiben feldolgozza a politikát, az aktuális esemény-
történetet. A politikai történet tárgyalásától való tartózkodásában kétségkívül rejlik 
kellő adag politikai bölcsesség is, lojalitás a hercegéhez. A politikától való irodalmi 
távolságtartása egyáltalán nem volt politikamentes. Nagyon jól tudta, hogyan lehet a 
cselekménysorokból, előre nem láthatóságukból, megismételhetetlenségükből és 
elégtelenségükből diakronikus szabályokat ellesni. „Hogy mit tettél, a másnap mond-
ja meg."37 A „kigöngyölődő világtörténetnek"3* senki sem vághat elébe. A történelmi 
cselekvési kényszerek túlereje akadályozza meg a történések minden csinálhatóságát. 

Ezért Goethe egy további ellentétpárt alkalmazott arra, hogy értelmezze a francia 
forradalom visszafordíthatatlanságát és elkerülhetetlenségét. Ez arra szolgált, hogy a 
maguk abszurditásában tárja fel azokat a cselekménysorokat, amelyek nincsenek az 
emberek hatalmában: természet kontra szabadság. A forradalom Goethe számára 
„természeti szükségszerűség" volt, amely mint egy rohanó folyó mindent és mindenkit 
eláraszt, „amelyben ugyanúgy elpusztul, aki látta előre, mint akinek sejtelme sem volt 
róla. Ebben a roppant empíriában nem látni mást, mint természetet, és semmit abból, 
amit mi, filozófusok" - ez Schillernek szól - „annyira szeretnénk szabadságnak 

З4 Wilhelm Meisters Wanderjahre. SW Bd. 10. 772. Aus Makariens Archiv 175. 
15 Lerini V I N C E N T I U S : Commonitorum primum. Migne, Patr. Lat. t. 50 (1865) 666 k.: „Si prophana est 

novitas, sacrata est vetustas... ut cum dicas nove, non dicas nove." 
36 Tag- undjahreshefte. 1793. AA Bd. 11 631. 
" Ilmenau. In: Gedichte. SW, Bd. 1. (1987). 266. és Bd. 2. (1988) 337. hg. v. Karl EIBL. 

38 Campagne in Frankreich 1792. HA, Bd. 10. 358 k., Münster November. 
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nevezni."39 Goethe szemében minden forradalom visszaesés a természetes állapotba, 
amely minden szabadságot felemészt. 

Óvakodnunk kell attól, hogy egy forradalom természeti erejét összetévesszük 
azokkal a természeti előfeltevésekkel, amelyek beolvadnak az egyes történésekbe, 
amennyiben segítik létrehozni őket, és amelyeket eddig bináris vagy duális alkalma-
zásukban ábrázoltunk. A goethei fogalmak kategorikus státusza gyakran változik, a 
beléjük plántált mindenkori metaforikus erő és irány szerint. De az talán érthető lett, 
miért olyan lassúak Goethe emlékezései, regényei, sőt még a drámái is. Hosszú 
időtartamra szólnak, ismétlődő struktúrákhoz igazodnak. Úgynevezett hőseitől elte-
kintve összes dramatis personae-ja olyan figura, olyan típus, akik belső és külső 
feltételeiket nyalábba gyűjtik és személyesen reflektálják, akiken áttetszik társadalmi 
és politikai helyzetük. Olyan rejtett indokaik és feltételeik válnak láthatóvá, amelyek 
konfliktusokat szítanak, megoldani azonban nem tudnak. De éppen ezért művei 
egészen másképpen izgalmasak - különösen a történész számára - , és olyan lappan-
gó feszültségről tanúskodnak, amelyhez hasonlót csak Bertolt Brecht teremtett 
később. Ez nem a szituációból táplálkozó feszültség, amelyet Schiller oly gyakran 
hiányolt Goethénél, mert Goethe a konfliktusait nem magukból a politikai tettekből 
és következményeik sorából eredeztette. 

Végezetül három példa erre. Az Egmontban a konfliktushelyzetek a rendi jog-
rendből és kiváltságokból származnak, amelyeket az állam és az államegyház 
átformáltak. Az uralkodó körüli főnemesség, a nemesség, a polgárság és a nép 
négy rendje, valamint az alsóbb rétegek tipizált összesítő személyek alakjában 
lépnek színre. Ezért nem csoda, hogy az analóg konfliktushelyzetek, amelyeket 
Goethe a 16. századról olvasott le, a francia forradalom előestéjén újra kirobbantak, 
amikor 1787-ben Brabantnak védekeznie kellett, ezúttal sikeresen, II. József gyám-
kodó beavatkozásai ellen. Goethe - legalábbis retorikusán - meglepettnek mutatta 
magát, amiért „a lefestett forradalmi jelenetek... szó szerint megismétlődtek. Láthat-
tam ebből, hogy a világ mindig marad ugyanaz, és az ábrázolásomban lehetett 
valami élet."'10 Goethe tehát különböző rétegek közötti társadalmi és politikai 
töréseket tárt fel - szinte geológusként - , amelyek megismétlődhetők lévén prog-
nosztizáló potenciával rendelkeztek, anélkül, hogy a később bekövetkező egyedi 
eset megjósolható lett volna. 

Egészen másképpen járt el Goethe „a firenzei állapotok hevenyészett rajzában",41 

amelyet Cellini\éhez fűzött. Amiről egyik tanulmányozott krónika sem adott neki 
felvilágosítást, azt Goethe maga alkotta meg, nevezetesen feltárta azoknak a nyúlós 
feltételeknek a hálózatát, amelyek bepillantást adtak a firenzei történelem egyszeri-
ségébe. Hogy a világra nyitott polgárok gazdasági érdekei hogyan ütköztek össze a 
katonai alkotmánnyal, a zsoldosérdekeltségek a családi önzésekkel, a külső háború 

19 Goethe Schillerhez, 1802. 3. 2-án. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. AA, Bd. 20. 885. 
40 Beszélgetés Eckermannal 1825. 1. 10-én, id. Dramen 1776-1790. SW Bd. Hg. Dieter B O R C H M E Y E R , 

1244. 
41 Benvenuto Cellini. Anhang X, AA Bd. 15. 883. 
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és a polgárháború hogyan szították egymást, a vallási fanatizmus hogyan idézett elő 
kurzusváltást, és mindennek ellenére hogyan tudott páratlan művészet felvirágzani, 
mindezt megtudja az olvasó a Machiavellinek szentelt, néhány oldalnyi mesteri 
vázlatból. Manapság struktúraelemzésnek nevezik az ilyesmit. 

Megint másképp jár el Goethe A franciaországi hadjáratában. A Goethe-filológia 
már régen kimutatta, hogy adatok és nevek dolgában Goethe csaknem mindenütt 
tévedett,42 vagy hogy annak a bizonyos korszaknyitó valmy-i anti-csatának a híres és 
tankönyvekbe illő prognózisát nagyvonalúan élőbbről keltezte. És ez a mű mégis a 
ma hiába keresett mentalitástörténet folytatás nélkül maradt példaképei közé tartozik. 
Önéletrajzi műalkotásába beleszőve Goethe itt olyan történelmet kínál, amely a 
résztvevők és érintettek észlelésében oldódik fel. Hogy a történelem csak úgy megy 
végbe, ahogy észlelik, és hogy csak így jön létre vagy hiúsul meg valami, van tehát 
valami hatása, ezt lehet itt megtanulni. Hogy kollektív ítéletek hogyan főnek össze, 
úgy teremtve valóságot, hogy azt eltévesztik, jobban mondva, hogyan válik történelmi 
valósággá annak eltévesztése, hogyan sűrítenek eseményeket anekdoták, hogyan 
teszi egyenlővé az embereket a háború mint „előhalál",43 hogyan illan el a nemzetközi 
jog, és adja át a helyét másodpercek alatt a fanatikus öldöklésnek, olyan polgárhábo-
rús viselkedésmódoknak, amelyek ellen Goethe bátran fellépett, hogyan lesz mégis 
minden tanács tanácstalan, egyszóval, hogyan megy végbe in actu a történés s válik 
történelemmé, anélkül, hogy így neveznék, erre tanít Goethe Hadjárata. Hogy a 
kihagyott diplomácia és stratégia szánalmasan megbukott, függelékképpen Goethe 
ezt is az érintettek és megcsalatottak szájába adja, mögéje rejtve saját kritikáját. Nem 
racionalizálható eseménytörténetet ad, amely terv és kudarc különbözéséből rajzo-
lódna ki, hanem azt mutatja meg, hogyan burjánzanak el a vágyak, s hogyan 
nyomorodnak el, halálba sodorva hordozóikat. 

Azt hozza felszínre, ami az események mögött rejlik. Ezért a jakobinus Mainzban, 
amely, mint mondta, belülről és kívülről egyszerre őrlődött fel, nem a háborút látta 
végzetesnek, hanem a polgári társadalom széthullását, amely megelőzte és kiváltotta 
a háborút.44 

Goethe tehát korszerű is volt, meg nem is. Mai ítéletünk attól függ, követjük-e 
perspektíváját, amely az ismétlődőt vagy a hosszan tartót teszi láthatóvá, vagy elkö-
telezzük magunkat politikailag, ami napról napra írja elő, merre kell mennünk. Mikor 
Heine Goethében „kora elutasításának zsenijét"45 látta, akinek „végcélja önmaga", ez 
csak a féligazság volt. Hogy a történések hogyan érlelik meg egymást, ezt Goethe a 
formális ellentétpárjaival jobban átlátta, mint azok a kritikusai, akik szemére vetették, 

42 Roger DUFRAISSE: Goethe und Valmy, zwischen Legende und Wirklichkeit. In: Goethe in Trier und 
Luxemburg, 200Jahre Campagne in Frankreich, 1792. Katalog der Ausstellung der Stadtbibliothek Trier, 
der Nationalbibliothek Luxemburg und der Stiftung Weimarer Klassik, Trier und Luxemburg 1992.197-206. 

43 Campagne in Frankreich. HA, Bd. 10. 217 k., 1792. szeptember 11. 
44 Belagerung von Mainz. HA, Bd. 10, 395 k., 1793. július 26. és 27. 
45 Heine Varnhagenhez 1830. 2. 28-án (Briefeed. F. Hirth, I, 426) Idézi BLUMENBERG: Arbeit am Mythos 

(vö. 3. jegyzet) 528. 
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hogy Mignonja 1809-ben nem a tiroli szabadságharcban esett el.16 Goethe esemény-
története nyitott maradt a jövőre nézve, de sokrétű feltételei ismétlődnek, egymásra 
vetődnek, újra meg újra, anélkül, hogy emiatt időtlenné válnának. Más ritmusról 
tanúskodnak, mint amilyet maguk az események árulhatnak el. „Hogy Moszkva 
leégett, cseppet sem izgat", írta Goethe 1812-ben Reinhard grófnak, akinek két 
testvére veszett ott oda. „A világtörténet azt szeretné, ha a jövőben is volna meséini-
valója." 

És Goethének máris újabb ellentétpár jut eszébe: „Delhi is csak azután pusztult el, 
hogy meghódították, de a hódítók által - Moszkva a meghódítása után pusztul el, de 
a meghódítottak által. Ha szónok lennék, roppant nagy élvezetet lelnék egy ilyen 
ellentét kibontásában."'17 Goethe nem volt szónok. Olyan realista kétségbeesett ciniz-
musát tanúsítja, aki sajnos jobban tudja, mint a többiek, és tudását csak nehezen tudja 
ironizálva lecsillapítani. „A világtörténet óriási kincseket gyűjt össze a kontónkra."'1" 
De a Moszkvában eltűnt rokonok és barátok eszébe jutván, gyorsan kijavítja magát: 
„így persze átérezziik, miféle korban élünk, és milyen roppant komolynak kell 
lennünk, hogy a régi módon derűsek maradhassunk. "лч Olyasféle derűhöz közeledik, 
amely csak a szakadék fölött terem meg. 

Vergniaud 1793-ban a Konventban, nem sokkal azelőtt, hogy a terrorgépezet 
lefejezte, Szaturnusz mítoszát idézte fel, hogy elhárítsa: a forradalom felfalja a gyer-
mekeit.'0 Goethe ismerhette ezt a mondást, mert egy keserű árnyalattal továbbgon-
dolta - nemcsak a forradalmat: 

A jó ügyet olyannak látom, 
Mint Szaturnusz vérszomját: 
Ki mihelyt megszülte, 
Felfalja porontyát.51 

A verset különben fia jegyezte le. 

Németből fordította: Györffy Miklós 

4lS Bettine von A R N I M : Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde. Hg. Walter SCHMITZ und Sibylle von 
S nilNSDORiT: Werke und Briefe in 4 Bdn. Deutscher Klassiker Verlag Frankfurt 1992. Bd. 2. 251 k. (2. Teil, 
1809. 3. 20.) 

47 Goethe Reinhardnak, 1812. 11. 14-én. In: Goethe und Reinhard, Briefwechsel in den Jahren 1H07-
1B32. Hg. Otto HEIISCHELE, Wiesbaden 1957. 191. 

48 a levélvázlatból törölt rész, uo. 477. 
44 uo. 191 k. 
5<) Vergniaud: Les Ides de Mais. séance du 13 mars 1793. In: Les grands orateurs répuhlicains, tóm. III. 

Vergniaud, ed. Michel LIIÉRITIER. Monaco 1949/50. 187. 
51 Gedichte. SW Bd. 2, 746, Nachlese, 1813/14. hozzá Eibl kommentárja 1247. 
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A FILOZÓFIA A NYOLCVANAS ÉVEKBEN* 

I Ia az elmúlt évtizedet általánosságban akarjuk jellemezni, első pillantásra azt hihetnők, 
jóval könnyebb helyzetben vagyunk, mintha valamely olyannyira speciális területet 
választanánk összegző pillantás tárgyául, mint amilyen a filozófia. Beszélhetnénk min-
denekelőtt mondjuk az elmúlt évtizedben lefolyt mikro-elektronikai forradalomról és 
kommunikációs robbanásról, valamint az ezzel összefüggésben végbement világmé-
retű társadalmi-gazdasági átstnikturálódásról, melynek eredményeképpen a szocialista 
világrendszer gazdasági szerveződésének akut funkcionális hiányosságai végképp nap-
fényre kerültek, s maga a rendszer oly mértékben kezdett gazdaságilag lemaradni, 
hanyatlani, hogy az évtized végére - legalábbis világrendszerként - voltaképpen meg-
szűnt létezni is. Hasonlóképpen szót ejthetnénk számos más - egymáshoz képest 
egyébiránt teljesen heterogén - politikai, gazdasági vagy társadalmi változásról, ese-
ményről, történésről, melyek létezését, végbemenését, jelentőségét éppenséggel az 
legitimálná, hogy a kortudat, azaz - ami ezzel tulajdonképpen egyjelentésű - a tömeg-
kommunikáció és a sajtó kellő terjedelemben, mértékben és ideig szóbeszéd tárgyává 
tette. Ha ezzel szemben az az igény támad bennünk, hogy az évtized változásaival ne 
csupán a kortárs futó benyomásainak avagy a napisajtó híreinek tükrében próbáljunk 
számot vetni, hanem e célból pillantásunkat valamely tudomány, mondjuk a történe-
lemtudomány, vagy éppenséggel a filozófia felé fordítsuk - egy olyan diszciplína felé, 
melynek remélten szilárd és objektív koordinátarendszerében a vonatkozó változások 
nagyobb biztonsággal elhelyezhetők, értékelhetők, megítélhetők volnának - , akkor 
arra kell rádöbbennünk, hogy ezáltal épp az illető diszciplína megkérdőjelezhetetlen 
történetfeletti objektivitásának hallgatólagos előfeltevése mellett köteleznénk el ma-
gunkat, ami egyszersmind azzal a következménnyel járna, hogy épp az illető diszciplína 
elmúlt évtizedbeli változására vonatkozó kérdést - ami voltaképpen jelen konferencia 
témája még mielőtt megfogalmaztuk volna, hallgatólagosan máris kiüresítettük, 
értelmetlenné, feltehetetlenné tettük. Hiszen valamely vizsgálódás ínstnimentumát, 
diagnosztikai műszerét folyamatosan igénybe venni annyi, mint bízni e műszer folyta-
tólagos és változatlan megbízhatóságában; annyi, mint hallgatólagosan kizárni a műszer 
történeti változására vonatkozó kérdést. 

E bevezető megfontolásokból két dolog is következik. Egyrészt az, hogy ha történeti 
változások igazán átfogó számbavételére vállalkozunk, ahol is e történeti változásokba 
magukat a történeti változásokat regisztráló diszciplínák változásait is beleértjük, akkor 

' A nyolcvanas évek címmel 1993. szeptember 17. és 19. között a Felsőmagyarországi Irodalmi 
Alapítvány által Lillafüreden rendezett konferencián elhangzott előadás átdolgozott, elsősorban a jegyze-
tekben bővített szövege. 
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nem marad a kultúra vagy a tudomány egyetlen olyan semleges részterülete sem, 
melynek apparátusához folyamodhatnánk anélkül, hogy ezzel épp az ezen apparátus 
történeti változását illető kérdés fölött ne siklottunk volna el, úgyhogy első benyomá-
sunknak, miszerint az elmúlt évtized társadalmi-kulturális változásainak általános jel-
lemzése nem is olyan nehéz feladat, végső fokon puszta illúzióként kell lelepleződnie. 
E megjegyzés megszorításként értendő egy olyan pillanatban, amikor mégiscsak nyak-
ra-főre használatosak olyan fogalmak, mint például rendszerváltás, a szocializmus 
összeomlása és hasonlók - fogalmak, melyeknek egy körülbelüli jelentést meghaladó 
körülhatárolása nemcsak hogy nem történt meg, de a vonatkozó igény nem is igen 
jelentkezik. A másik következtetés az, hogy egy a filozófiához hasonló speciális részte-
rület közelmúltjára vetett pillantás a mondottak miatt csöppet sem találja könnyebb 
helyzetben magát; önmaga megváltozása folytán nincs olyan eszköz a kezében, mellyel 
történelemfeletti pillantást vethetne arra a módra, ahogy önmaga megváltozott s jelen-
legi alakja létrejött - föltéve, hogy az egyes számban való fogalmazásmód egyáltalán 
helyénvaló -; e változásról legfeljebb elmosódó emlékei, élményei lehetnek, a változás 
motívumait indokolhatja meg. E bevezető megfontolásokkal egyúttal indokát adtam 
annak, hogy továbbiakban következő megjegyzéseim - túl mindenfajta időbeli-terje-
delmi korláton - miért nem tarthatnak igényt sem teljességre, sem „objektivitásra", s 
csupán a kortárs korlátozott s a maga helye által meghatározott látószögéből, nézőpont-
jából, nem utolsósorban pedig saját érdeklődési köréből kiindulva kísérlik meg a 
nyolcvanas évek filozófiájának egyes vonásait felvillantani. 

E pedánsnak tűnő általános módszertani bevezetés után - egyfajta különös módszer-
tani bevezetés gyanánt - figyelmemet először a hazai filozófia közelmúltjára, pontosab-
ban a közelmúlt történeti feldolgozásában mutatkozó hiányra, űrre szeretném irányítani 
(1.1.) s ezzel kapcsolatban némi teret szentelni a tudomány és filozófia összefüggését 
érintő kérdésnek (7.2 J. Ezután, a nyolcvanas évek filozófiai eseményei között tallózva, 
a következőkről ejtek szót: a Heidegger-összkiadás fölfutása (II.l.), 1983-tól a „Heideg-
ger és a politika"-vita kibontakozása (II.2.); majd az amerikai filozófia s tágabban a 
humán stúdiumok némely figyelmet érdemlő nyolcvanas évekbeli eseménye: Richard 
Rorty 1979-ben megjelent könyve, a Philosophy and the Mirror of Nature, Allan Bloom 
1987-es bestsellere, a The Closing of the American Mind s annak háttere, végül pedig a 
„multiculturalism" előretörése az amerikai egyetemeken s a humán stúdiumokban ezzel 
összefüggésben végbemenő egyfajta „kulturális forradalom" (III.). 

1.1. 

Kulcsár Szabó Ernő nemrég megjelent munkája a magyar irodalom elmúlt fél évszá-
zadának történetéről1 - más hasonló irodalomtörténeti munkákkal együtt - arra 

1 Lásd: KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Budapest: Argumentum Kiadó, 
1993. (Irodalomtörténeti Füzetek, 130.) 
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emlékeztet, hogy ilyesféle összegző munka - ami bizonnyal filozófiatörténetinek volna 
nevezhető - a mi szakmánkban nem született, s a helyzet ismeretében rövid távon aligha 
várható a megszületése. A közelmúlt évtizedeinek számbavétele sajnálatos hiányosság 
nálunk - okait talán nem érdektelen röviden számba venni. Aliban feltehetően majdnem 
mindenki egyetért, hogy mondjuk Sándor Pál 1973-ban megjelent két kötetes magyar 
filozófiatörténeti munkája súlyos hiányosságokkal teli, s nem utolsósorban számos pre-
koncepcióval terhelt, hogy Larry Steindler német nyelvű és német nyelvterületen nemrég, 
1988-ban megjelent vaskos könyve ezzel szemben a téma körülhatárolásában mutatkozó 
minden fogalmi tisztázatlanság ellenére viszont alapos tudományos teljesítmény. Mind-
kettőből azonban éppenséggel a közelmúlt marad ki, az előbbi műiből természetszerűleg, 
az utóbbiból a koncepció okán: tudniillik Steindler a közelmúltból csupán a magyar 
filozófia múltjára vonatkozó hazai történeti feldolgozásokat veszi számba.2 Az elmúlt 
évtizedek történetének vázlata persze nem olyan feladat, amit minden szempontból 
kielégítően meg lehetne oldani; a közelmúlt éppenhogy túl közel van még; hogy 
bizonyos szerzők vagy irányzatok milyen terjedelemben, milyen fejezetben kerüljenek 
tárgyalásra: egyáltalán, hogy az elméleti koncepció milyen fejezetcímekben objektiválód-
jék - mindezek olyan kérdések, melyekben aligha lehet akárcsak közelítőleges konszen-
zust is elérni avagy elvárni. Mégis, úgy érzem, minden tökéletlensége ellenére a közelmúlt 
számbavétele, történeti feldolgozása lényeges feladat: önmagunkkal szembesít, egyfajta 
önazonosságot teremt, ezáltal tradíciót alakít, a múltra vetett pillantás egyúttal megszabja, 
kijelöli a jövőlren járható utakat. 

A magyar filozófia közelmúltbeli történeti ábrázolásának hiányát magyarázó okok 
között minden bizonnyal az elsők között említhető az elmúlt évtizedek marxista 
filozófiai klímájának néhány vonása; először is e filozófia ama sajátságos beállítottsá-
ga, mellyel a múlt történetét egyfajta előtörténetként kezelte, azaz a jövő felé való 
fordulásában nemigen ösztönzött a múlt felé fordulni; másfelől azonban a marxizmus 
ama vonása is, mely a nemzeti kultúrák iránt (a filozófia vonatkozásában bizonyosan, 
más diszciplínák esetében talán nem annyira) bizalmatlanul viseltetett. Az utalás, mely 
szerint mondjuk az ötvenes-hatvanas évek hazai filozófiájának nagy része sematikus 
dialmatos skolasztikában merült ki, s mint ilyen, értéket aligha képvisel, bizonyára 
helyes, az érdekes azonban az az elméleti alapállás, mely ezen filozófiai kultúra 
kibontakozásának, önértelmezésének hátterében rejlett; az akkori filozófusok saját 
feladatukat bizonyára valamely összmarxistaként (azaz nemzetek feletti univerzaliz-
musként) fölfogott filozófia védelmében, elterjesztésében, az egyéb irányzatokkal 
szembeni harcban, nem utolsósorban pedig az új társadalmi berendezkedés politikai-
ideológiai védelmében, alátámasztásában pillantották meg. Ebben a fogalmi keretben 
a hazai filozófia előmozdítása, a filozófiai kultúra ápolása önálló célkitűzésként, saját 

2 Lásd: S Á N D O R PÁL: A magyar filozófia története 1900-1945. I—II. Budapest 1 9 7 3 . ; Larry STEINDLER: 

Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 1988. 
Az említett fogalmi nehézségekkel, illetve magával e könyvvel kapcsolatban lásd recenziómat a Valóság 
1 9 8 8 / 1 1 . számában. ( 9 6 - 1 0 3 . ) . Említést érdemel még H A N Á K Tibor két munkája: Az elmaradt reneszánsz. 
A marxista filozófia Magyarországon (Bem 1 9 7 9 . ) és Az elfelejtett reneszánsz (Bern 1 9 8 1 . , Budapest 1 9 9 3 ) . 
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jogán művelendő diszciplínaként egyenesen értelmezhetetlenné vált - a fogalmi 
hálóból úgyszólván a priori kihullott. Ezen ideologikus funkció és univerzalisztikus 
önértelmezés lassú hanyatlásával, háttérbe szorulásával, úgy a hetvenes évek máso-
dik felétől kezdve ismét elkezdtek szaporodni a magyar filozófia közelmúltjára 
vonatkozó kutatások, s e témában azután több gyűjteményes kötet is napvilágot 
látott.3 Valamely összegző történeti munka feltételei azonban más szempontból 
ugyan, de továbbra sem igen állottak fenn, s megint csak úgyszólván a priori. Az ok 
most feltehetően az univerzalisztikus tendenciáktól való fokozatos eltávolodás, a 
velük szembeni növekvő bizalmatlanság, a tőlük való idegenkedés lehetett. 

Egy másik okként említhető azután egy elvi ellenvetés, mely a vonatkozó történeti 
munka hiányát úgyszólván tárgyának hiányával igyekszik magyarázni. Fölvethető 
ugyanis, hogy az irodalomtörténeti munkák annyiban mindenképpen jogosultak, hogy 
tárgyuk létezésében - abban, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon jó néhány 
irodalmi alkotás született - ép ésszel nem lehet kételkedni. A filozófiával kapcsolatban 
azonban nagyon is lehetséges, hogy egy vonatkozó történeti munkának nem volna 
éppenséggel tárgya; hiszen - így folytatódik az ellenvetés - volt-e itt vajon filozófia az 
elmúlt időben, vagy - hogy a kételyt valamely tradicionális karakterológiai jellegű 
nemzeti búskomorsággá növesszük - létezett-e egyáltalán magyar filozófia valaha is? Az 
ellenvetés megkülönböztet alkotó filozófiát, világfilozófiát, emellett talán még másod-
rendű epigonizmust, harmadsorban pedig esetleg tisztességes recepciótörténetet vagy 
filozófiai tudományosságot - sajátlagos értelemben filozófiának azonban csak az elsőt 
hajlandó elismerni. S lehet hivatkozni itt egyúttal arra is, hogy az irodalmi műveket az 
irodalomkritikával vagy az irodalomtörténettel sem keverné össze műfajilag senki, 
bármennyire állhat is úgy a helyzet, hogy egy személyben, mondjuk egy Babitsban vagy 
Szerb Antalban alkalmasint egyesülhet a kettő, s hogy az irodalomkritikának létezhet s 
nem egyszer létezett is olyan felfogása - példa lehet rá egy Oscar Wilde vagy a századelő 
impresszionista kritikája - miszerint a kritika is művészet. Mindezek ellenére, zárható az 
ellenvetés, aki irodalomkritikát, irodalomtörténetet, irodalomtudományt, vagy esztéti-
kát művel, az mégiscsak megkülönböztetendő az irodalmi művek alkotójától - ami nem 
zárja ki, hogy az előbbinek is lehet valamely sajátos, persze az irodalmi művek alkotó-
jától alapvetően eltérő jelentősége - , s filozófia és filozófiatörténet, filozófiatudomány is 
hasonlóképpen megkülönböztetendő. 

Ez a hivatkozás - az irodalommal kapcsolatos beállítását most ne firtassuk tovább -
annyiban mindenképpen téved, hogy nem veszi figyelembe, milyen mértékben épül-
nek be kritikai megfontolások alkotó filozófiai művek szövetébe. A filozófia történetét 
éppenséggel az jellemzi, hogy az egymást követő gondolkodók életművének jelentős 

3 Lásd: A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Szerk. Kiss Endre, NYÍRI J. Kristóf. Budapest 
1977.; A magyar marxista filozófia a két világháború között. Szerk. NYÍRI Kristóf. Budapest 1980.; A magyar 

filozófiai gondolkodás a két világháború között. Szerk. H E R M A N N István. Budapest 1983.; A van év a kell 
világa. Fejezetek a magyaretika történetéből. Szerk. C S I K Ó S Ella, LAKATOS László, V E R E S Ildikó. Miskolc 1990.; 
Gondolatok gondolatokról. A magyarországi filozófia történetéből című konferencia előadásai. Szerk. 
V E R E S Ildikó, M E Z E I Balázs. Miskolc 1994. 
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részét az elődeikkel való kritikai párbeszéd teszi ki, hogy ez utóbbi továbbá nem 
választható le saját egyéni világképük kidolgozásáról. Hogy csak egy példát említsek, 
Edmund Husserl Logikai vizsgálódások című művének - mely vitathatatlanul az alkotó 
filozófia körébe tartozik, olyannyira, hogy egyenesen korszakalkotó műként szokás 
hivatkozni rá - teljes első kötetét a korabeli logikai elméletekkel való kritikai számvetés 
tölti ki, ahol is e kritika korántsem választható le saját elméleti alapállásáról. E kritika 
- más szóval - nem puszta prelúdium, hiszen belőle nő ki saját elmélete; nem különít-
hető el attól a pozitív állásponttól - hiszen éppen hogy föltételezi azt - , amely a második 
kötetben saját felfogásaként kerül részletes kifejtésre. 

A filozófiában ily módon filozófia és filozófiatörténet, alkotó filozófia és filozófiai 
kritika szorosan összefügg. A fenti példához visszatérve, joggal fölvethető volna, hogy 
író és költő egyfelől, irodalomtörténész, kritikus, illetve esztéta másfelől, noha alkal-
milag egy személyben is összekapcsolódhat, mégsincs semmi olyan kényszerítő ok, 
melynek folytán csak az volna képes mondjuk valamire való verset írni, aki megfelelő 
mennyiségű verset olvasott illetve bírált meg, vagy - fordítva - csak az lehetne jó 
kritikus, aki képes jó verset is írni. A filozófiában viszont, legalábbis tendenciáját 
tekintve - amint azt ugyancsak Husserl fogalmazta meg - „a filozófiai kritika, 
amennyiben valóban igényt tart az érvényességre, maga is filozófia".4 Mondható-e 
ezzel szemben, legalábbis minden megszorítás nélkül, hogy az irodalmi kritika, az 
irodalomkritika maga is irodalom? Egy filozófiai mű részletekbe menő, alapos filozó-
fiai bírálata, elemzése, interpretációja az európai hagyományban maga is filozófiai 
teljesítménynek számít, míg mondjuk az irodalomban egy hasonló teljesítményt -
legalábbis számomra úgy tűnik - inkább irodalom kritikai, irodalom történeti, mint-
sem irodalmi teljesítménynek neveznénk. „Minden helyes és mélyreható kritika maga 
is már a haladás eszköze",' írta ugyancsak Husserl, s tanítványa, Heidegger ebben a 
szellemben fogott neki újra és újra a Husserllel való kritikai számvetésnek, egészen 
addig, amíg a husserli fenomenológia alapokig hatoló kritikája révén nem jutott el 
saját legbensőbb gondolatainak némelyikéhez, melyek ugyanakkor - fordítva - e 
kritikának már látensen irányt is szabtak/' 

Egy filozófiai mű bonyolult gondolati szövedékében eligazodni, e gondolati szö-
vedéket értő módon felfejteni, megokolni nem puszta historiográfiai feladat - utóbbi 
esetben csak mintegy bebifláztuk volna az illető filozófiát, értő magyarázatát nem 
tudnánk adni, iránta jó indulatra hangolni csak azt tudnánk, aki már előzetesen, 
valamilyen más, heterogén forrásból, okból kötelezte el magát mellette - , de nagyon 
is újraalkotás, melynek során az is megeshet velünk, hogy az illető filozófia igazság-
igényének jó része elevenen érint bennünket, igazságként ismerjük el, olyanként ami 
a miénk is. 

4 Hiszen „értelme szerint magában foglalja egy rendszeres filozófia [... 1 ideális lehetőségét" (E. HtJSSIÍRL: 

A filozófia mint szigorú tudomány. Budapest: Kossuth, 1993. 85.) 
5 Uo. 86. 
6 A vonatkozó heideggeri szövegekről más összefüggésben majd még szó esik. Lásd: ezzel kapcso-

latban alább a 33. jegyzetet. 
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Az irodalommal való párhuzamhoz azonban egy sajátos vonatkozásban érdemes 
visszatérnünk: ha mondjuk egy regény világába helyezkedünk, egyes esetekben 
bizonyos megszorítással talán elmondható, hogy mégiscsak végig tudatában vagyunk 
(illetve tudatában kell lennünk) annak, hogy az ott ábrázolt világ nem a mi világunk, 
hanem tőlünk idegen, képzeletbeli világ. A példa persze sántít. Hiszen ha mondjuk 
egy szerelmes verset olvasunk, könnyen megeshet, hogy saját magunkat, gyönyörün-
ket és kínjainkat ismerjük fel benne, s hogy a művészet alkotásaiban éppenséggel 
saját magunkat ismerjük fel, nem éppen újkeletű esztétikai felismerés. A művészet 
tükröt tart elénk, vélte már Shakespeare is, s - hogy egyenesen a mához siessünk -
Gadamer szerint a műalkotással való találkozás eredménye nem utolsósorban az 
önismeret, melyben ezáltal részesülünk. Itt „valami olyasmit tapasztalunk", írta Gada-
mer a tragikus színjátékról, „ami valóban mindannyiunk számára közös. A néző saját 
magát ismeri fel [...]". „A tragikus történésben [a néző] önmagát találja viszont, t.. .1 itt 
saját világával találkozik [...]".7 Vajon olyan magától értetődő-e ebben az értelemben, 
hogy amikor filozófiai műveket olvasunk, ha úgy tetszik „filozófiatörténetet műve-
lünk" (tartsuk ez utóbbit „szigorúan tudományosnak" vagy nem), akkor - amint 
konferenciánk egyik előadásában elhangzik - „csak mások gondolatait gondoljuk 
végig, nem pedig önmagunkat"?8 Tenni persze lehet így is, s hosszú ideig több 
filozófiai irányzat olvasta úgy a filozófiatörténet műveit, hogy bennük csupán csak 

7 H.-G. GADAMER: Igazság és módszer. Ford B O N Y H A I Gábor. Budapest: Gondolat, 1984. 105., 106. -
Gadamer, írja Jolin D. C A P U T O , megvilágító kidolgozását nyújtja Heidegger ama nézetének, mely szerint „a 
műalkotás nem valamely esztétikai tárgy, hanem egyfajta átalakító tapasztalat, melynek a révén önmagunk 
és világunk gazdagabb megértésére teszünk szert" ( J o h n D . CAEUTO: Radical Hermeneutics. Repetition, 
Deconstruction, and the Hermeneutic Project. Bloomington: Indiana University Press, 1987. 109.) 

K Ezen állítás köré több szempontból is kérdőjeleket lehet rajzolni. Először is fölvethető, hogy egy 
gondolat originalitását - azt, hogy mások még nem gondolták, s mi gondoljuk először - konkluzíve igen 
nehéz bizonyítani, s nem lehet végérvényesen kizárni, hogy egy gondolatról csak azért hisszük azt, hogy 
mi gondoljuk először, mivel nem jártunk elég alaposan utána annak, vajon nem gondolta-e már más is 
előttünk. - Egy további kimondatlan előfeltevés az, hogy az originalitás eleve érdem. Ezzel azt lehet 
szembeszegezni, hogy egy gondolat esetében nem föltétlenül csupán az a fontos, új-e, originális-e, de 
éppannyira az is, hogy érdekes, releváns, mély, plauzibilis, meggyőző-e (az olyan, ennél jóval erősebb s 
az újabb időkben gyanúba keveredett jelzőket, mint „igaz", „érvényes" nem is használom). Lehetségesek 
olyan gondolatok, melyek meglehetősen (egyenesen az abszurditásig menően) originálisak - feltehetően 
még senki sem gondolta vagy mondta ki őket - , ám kétséges, hogy megismerésre, megfontolásra, 
továbbgondolásra érdemesek-e, van-e megismerő értékük. Önmagunk gondolatait mások gondolataival 
szembeállítani, egyiket a másikból kizárni továbbá igencsak anti-posztmodern attitűd: az újkori szubjektum 
ama beállítottságára emlékeztet, melynek a révén úgy igyekezett eljutni önmagához, úgy próbált rátalálni 
önmagára, hogy kizárt magából minden történetiséget, szocialitást, tradíciót stb. - Ezzel a szemléletmóddal 
egy másikat lehet szembeállítani, mely szerint nem annyira negatívum, mint inkább pozitívum, egyenesen 
öröm forrása az, ha az ember bizonyságot szerez afelől: saját gondolatait - azt, amit ő gondol - mások már 
gondolták előtte. A másokkal való gondolati találkozás, egyetértés forrása, öröme ez, mely közösséget 
teremt, s megerősítheti abban: talán nem teljesen alaptalan az, amit ő maga gondol (míg ellenkező esetben, 
olyat gondolni, amit még senki nem gondolt, azzal a kétséggel járhat együtt, vajon nem teljesen abszurd-e 
vagy alaptalan-e az illető gondolat). Saját gondolatait mégiscsak szeretné leellenőriztetni az ember (föltéve, 
hogy nem annyira elbizakodott és dölyfös, hogy ennek szükségét sem érzi, mivelhogy eleve biztos azok 
igazságában); ez a leellenőrzés azonban hogyan másképp mehet végbe, mint a másokkal való kontaktus, 
dialógus során? Ha pedig ekkor mások visszaigazolják az ember gondolatait, akkor e gondolatok máris 
nem pusztán az enyémek, hanem mintegy közösek. Ugyanez a helyzet, s ugyancsak öröm forrása lehet az, 
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„mások" gondolatait igyekezett fellelni; ama mások gondolatait, akiket egyúttal jó 
előre valamely kéznéllevő megkülönböztetés erejénél fogva önmagától élesen elha-
tárolt, saját köréből előzetesen kizárt, miáltal előre kellőképpen bebiztosította magát 
az ellen, hogy ama mások gondolataiban netán saját gondolatait ismerje fel. Gadamer, 
mint ismeretes, alapjaiban bírálta „az ábrázolás művészetét élvező esztétikai tudat 
távolságtartását",9 s az ismertetett ellenvetés a filozófiai művekkel kapcsolatban mutat 
hasonló, sőt jóval radikálisabb távolságtartást (hiszen itt a vonatkozó műveknek még 
a „távolságtartó élvezete" sem igen jön szóba), e művek igazságigényétől való meg-
lehetős anti-hermeneutikus elzárkózást. 

Az ellenvetésre adott választ úgy lehetne tehát zárni, hogy rádöbbenünk arra: az a 
felfogás, mely a magyar filozófia múltjára vonatkozó történeti munkákat tárgy híján 
valónak tekinti, s így a vonatkozó feladat alól mintegy felmenteni igyekszik, maga is 
valamely előzetes filozófián, a filozófia egy előzetes felfogásán, megértésén nyugszik 
- olyanon, amelynek fonákságára fentebb igyekeztem fölhívni a figyelmet, ám amely 
mindenesetre — céljainkhoz ez a gyengített fogalmazás is elegendő - korántsem 
alternatívában. 

Ha ez az ellenvetésre adott válasz kicsit is meggyőző, akkor általa mintegy 
visszapereltük egy történeti ábrázolás lehetséges tárgyát; ezt a tárgyat pedig a 

ha - fordítva - mások gondolatait sikerül saját gondolatainkban rezonáltatni, megerősíteni, miáltal a másik 
elveszti puszta másságát, s az ő gondolataira a sajátunkként bukkanunk rá. E két egymást kiegészítő 
megfontolásból következően aligha kézenfekvő az a hallgatólagos előfeltevés, mely szerint minden további 
nélkül érdem „önmagunkat gondolni mások helyett". 

Egy további haszna a „tudományos" filozófiatörténet művelésének - mely a kritika tárgyaként manapság 
olykor célba vétetik - az lehet, hogy a múlttól példákat, mintaképeket meríthet s állíthat a jelenkori tudat elé. 
Ha például mondjuk a fiatal Heideggerrel foglalkozunk - szigorúan „tudományosan" - s az összkiadás egy 
frissen megjelent kötetében azt olvassuk, hogy a fiatal Heidegger számára a filozófiának két veszélyt kell 
elkerülnie: egyrészt azt, amit Hegel a „sejtés és a lelkesedés módszeitelenségének", valamint a tudomá-
nyosságot általában megvető „prófétai beszéd önkényének" nevezett (lásd Н Е С И . : A szellem fenomenológiája. 
Ford. SZEMERE Samu. Budapest: Akadémiai, 1 9 7 3 . 3 3 . ) , másrészt A „tudomány napszámosainak allűrjeit", az 
öncélú, „rabszolgaszerű tudományoskodást", A „szűkkeblű specializációt" (lásd H E I D E G G E R : Grundpn>bleme der 
Phänomenologie (1919-20), Gesamtausgabe, Bd. 58, Frankfurt/Main: Klostennann, 1993, 5., 25.), s a kettő 
között inkább a valódi problématudatot, a mindig alapokig hatoló kutatást kell előtértó helyeznie, mely egyúttal 
a személyiség legbensőbb életéből táplálkozik, amely a személyiség legbensőbb ügye - ha ezeket a sorokat 
olvassuk, s megszívlelendőnek találjuk őket, akkor alkalmasint mércéül állíthatjuk jelenbeli tevékenykedésiink 
számára Is. Ha úgy tetszik, épp a filozófiatörténet tanulmányozása (persze a benne rejlő igazságra tekintettel 
történő, azaz hermeneutikai tanulmányozása) vezethet el a puszta filozófiatörténet elégtelenségének belátásá-
hoz. - V ö még: Otto PÖGGELER: Hegek Idee einer Phänomenologie des Geistes, Freiburg/München: Alber, 1 9 7 3 . 

303.: ,A filozófiatörténet mint speciális diszciplína feladatainak egyike abban áll: próbáljon meg az ellen látni, 
hogy a korábbi filozófiák elsietett és ezért torzító módon kerüljenek be a jelenkori tudat horizontjának 
korlátozott körébe. Ám másrészt és ezen túlmenően a filozófiatörténetnek az a fő célja és törekvése, hogy a 
korábbi filozófiákkal való dialógus során végbevigyük az odafordulást magához a dologhoz [die Zuwendung 
zur Sache zu leisten] [...] Afilozófiatörténettel való foglalkozási.. J maga is alkotó tevékenységi...]- a filozófia 
feladatának vagy egyedi feladatainak újrameghatározását szolgáljd' (kiemelés tőlem - F. M. I.). A filozófia-
történet ugyanakkor - más szempontból - alapvetően antidogmatikus, „felvilágosító" jelleggel is bír, melyre az 
újkorltan például az aufklürista C. A. Heumann nagy hangsúllyal utalt (álláspontját összefoglalóan idéztem 
Nemzet, filozófia, tudomány című írásomban; lásd Existentia II. 1 9 9 2 / 1 - 4 . 5 1 7 . sk.). 

9 Igazság és módszer. 106. 
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következőképpen lehetne körülhatárolni. Egy történeti ábrázolásba beletartozik egy 
országban egy adott történeti időszakban közkézen forgó filozófiai eszmék, iskolák 
bemutatása, értékelése; a filozófia ápolásának, terjesztésének, közvetítésének, ok-
tatásának, kutatásának, alkotó művelésének számtalan különböző - egymással 
gyakran érintkező, egymást kiegészítő - formája, melyek mindegyikének megvan 
a maga sajátos, rá jellemző jelentősége. Aki például filozófiai műveket fordít, az 
gazdagítja a magyar kultúrát, a magyar filozófiai nyelvet; s ott van azután a filozófiai 
tudományosság művelésének számtalan formája írásban és szóban: a nemzetközi 
tudományosság eredményeinek a megismertetése, közvetítése, a vele való alkotó 
kommunikáció, melynek írásos formái lehetnek az irodalmi áttekintések, recenziók, 
önálló értekezések; szóbeli és intézményes formái pedig filozófiai konferenciák 
rendezése, társaságok alapítása, folyóiratok kiadása stb. Minderről szólhat egy 
vonatkozó „történeti" mű, s közben azt az amúgy is nehezen megválaszolható 
kérdést, hogy a vonatkozó időszakban művelt filozófia vajon originális-e s 
mennyiben, egyáltalán nem szükséges felvetnie. A közelmúlt számbavétele, törté-
neti feldolgozása - fogalmaztam fentebb - jó esetben önmagunkkal szembesít, 
egyfajta önazonosságot teremt, ezáltal tradíciót alakít, a múltra vetett pillantás 
egyúttal megszabja, kijelöli a jövőben járható utakat. Ám ha mindezt nem teszi is 
meg - tehető most hozzá a legutóbb mondottak fényében - , mindenesetre leg-
alábbis eligazítást, tájékoztatást nyújt, s talán ez sem teljesen haszontalan. Vittorio 
Mathieu-nek az olasz filozófia 20. századi történetét tárgyaló kétkötetes munkája"1 

például a különböző irányzatokat, recepciókat s a hozzájuk kapcsolódó áramlato-
kat mutatja be (idealizmus, anti-idealizmus, spiritualizmus, historicizmus, egzisz-
tencializmus, neoskolasztika stb.), s a munka második kötetének teljes utolsó 
fejezetét a filozófiatörténetírás története („la storiografia filosofica") foglalja el." 
Megtudhatjuk például, hogy a második világháború után Torinóban fiatal tudósok 
létrehozták a „Centro di Studi metodologici"-t, hogy az illető intézmény ilyen és 
ilyen tevékenységet fejtett ki, (konferenciákat szervezett, publikációkat adott ki, 
hogy kik voltak a vezető kutatói12), hogy a neomarxizmusnak hányféle áramlata 
volt,13 hogy a filozófiatörténetírásban anti-idealista fordulat következett be,H hogy 
az egzisztencializmus recepciója hány fázison ment keresztül, s kik voltak a 
hordozói,15 hogy milyen formában közvetítették ezt az irányzatot (például Kierke-
gaard, Jaspers vagy Heidegger felől, a spiritualizmussal vagy az analitikus filozó-
fiával vegyítve16) s általában véve, hogy kik voltak a számottevő filozófiai szemé-

10 LafllosofiadelNovecento. CIJLaflbsofla italiana, <IULafilosofiaitalianuamtemporanea, Firenze: 
Le Monnier, 1978. 

11 I. m. vol. II. 223-263. 
12 Uo. 135. skk. 
13 Uo. 163. skk. 
M Uo. 223. skk. 
15 Uo. 68. skk. 
16 Uo. 72. skk., 91. skk. 
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lyiségek, milyen körben, milyen egyetemeken fejtették ki tevékenységüket, milyen 
műveket írtak. A szerző értékítéletei eközben abban a körben mozognak, miszerint 
mondjuk X.Y. filozófus nagy hatású volt, amennyiben tevékenysége széles körre 
sugárzott ki. 

1.2. 

A „tudományos filozófiatörténetre" való utalás fölveti egyúttal filozófia és tudomány 
viszonyának, illetve a filozófia tudományosságának ősrégi kérdését. Vajon tudo-
mány-e a filozófia, ha pedig nem (vagy még nem), válhat-e valamikor is azzá? 
A kérdés egyfajta sajátságos aktualitásra nálunk most azáltal tesz szert, hogy a „rend-
szerváltás", a „szocializmus összeomlása" s hasonló közkeletű kifejezések által leírt 
jelenség a kortudat jelentős része számára a marxizmusnak mint filozófiának a 
bukását látszik igazolni; mivel azonban a marxizmus önmagát a tudományos filozófia 
megvalósítójának hirdette és fogta fel, a „rendszerváltás" így a marxizmussal együtt a 
„tudományos filozófia" eszméjét is megrendíti, kiüresíti, vagy még inkább lejáratja; 
azt a szkeptikus következtetést sugallja, miszerint - immár véglegesen kiderült —: „a 
filozófia nem tudomány". 

A kérdést ama hermeneutikai háttér előtt, amint azt épp rekonstruáltam, nem 
kívánom vizsgálni; már utaltam rá, hogy a „rendszerváltás" és hasonló kifejezések 
szükségképp elmosódottak, világnézeti és pártpolitikai beállítással, elfogultsággal 
terhesek, a filozófiai elemzés számára nemigen nyújtanak alkalmas kiindulópontot, 
ami annyit tesz, hogy sem filozófia általi igazolásuk, sem cáfolatuk nemigen tűnik 
reményteljes, tényleges eredményekkel kecsegtető vállalkozásnak. A kérdést in-
kább két másik szinten közelíteném még: először is egy olyan szinten, melyen „a 
filozófia nem tudomány"-tétel, századunk par excellence filozófiai fejleményeinek 
fényében, nagyon is visszaigazolható; másodszor azonban - ezzel ellentétben - egy 
olyan szinten, melyen a fenti szkeptikus következtetésre tekintettel mindazonáltal 
lehetővé válik a filozófiai tudományosság megőrzése a szónak egy olyan éltelmé-
ben, mely reményeim szerint nem alaptalan, s amely manapság - a „rendszerváltás" 
s az általa indukált szkeptikus következtetések fényében - többé-kevésbé elsikkad-
ni látszik. 

Ami az első pontot illeti: századunk mértékadó filozófiai irányzatainak a filozófia 
tudományossá tételére irányuló erőfeszítései s jelesül ezen erőfeszítések kudarcai 
ténylegesen alkalmasak annak az állításnak az alátámasztására, mely szerint a 
filozófia nem tudomány. Részletes elemzésre itt nincs mód, hadd idézzek egy-
szerűen csak néhány összefoglaló passzust a tekintélyes jelenkori amerikai filozó-
fus, Richard Rorty egy cikkéből: „Le kell mondanunk arról az elképzelésről", 
összegzi századunk filozófiai fejleményeit Rorty, „hogy hozzá tudunk férni olyan 
szuperfogalmakhoz, melyek ne volnának különös történeti korok, különös foglal-
kozások, a kultúra különös szféráinak fogalmai, hanem valamiképpen szükségszerű 
módon benne rejlenének minden alárendelt fogalomban, s ezért azután arra vol-
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nának használhatók, hogy ez utóbbiakat velük »analizáljuk«. Ezáltal feladjuk a régi 
álmot, [...] a filozófiának mint scientia scientiarum-nak [...] az álmát." „[...] mind 
a posztpozitivista analitikus filozófia, mind pedig a posztfenomenológiai kontinen-
tális filozófia tagadja az állandó semleges mátrix [...] fogalmát, melybe minden 
gondolatnak és nyelvnek bele kellene illeszkednie [...]".17 Ha egyszer a tudo-
mányban a módszer alapvető jelentőséggel bír - hiszen a módszer az, ami a 
tudományt voltaképpen tudománnyá teszi - , akkor a filozófia tudománnyá tételé-
nek kudarca nem utolsósorban azzal függ össze, hogy azok a módszerek, amelye-
ket századunknak a filozófia tudományossá tételére törekvő mértékadó irányzatai 
hirdettek meg, melyek által a filozófiát végre valahára tudományossá vélték tenni 
- nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Nem csupán arról van szó, hogy 
nem sikerült ezen módszerek révén a filozófiát tudománnyá tenni, hanem arról, 
hogy - éppen eközben - maguk a meghirdetett módszerek is - vélhetően a 
körvonalazódó kudarc láttán - egyre inkább elveszítették szilárd, jól definiált 
kontúrjaikat, egyre elmosódottabbakká, egyre - hogy úgy mondjam - „módszerte-
lenebbekké" váltak. Mind a pozitivista-analitikus, mind a fenomenológiai irányza-
ton belül végül is oda jutottunk, fogalmaz Rorty, hogy immár „[...] a »módszerek« 
fogalma egyik oldalon sem örvend világos alkalmazásnak. Az »erőteljes analitikus 
eszközöknek«, melyeket Reichenbach idézett meg, többé az égvilágon semmi 
relevanciájuk nincs arra nézve, amit az analitikus filozófusok ténylegesen művel-
nek. [...] A poszthusserliánus »kontinentális« filozófia fejlődése úgyszintén a »mód-
szer« ellenében ment végbe. Husserlnek a fenomenológiai módszerre irányuló 
vizsgálódása, hasonlóan Reichenbach logikai pozitivizmusához, a »tudomány biztos 
útjával« kapcsolatban hangoztatott sürgető igény kifejeződése volt. Husserl azonban 
csak rövid és meddő intermezzót jelentett a Hegel-Marx-Nietzsche-Heidegger-
Foucault sorban, amit jómagam paradigmatikusan »kontinentálisnak« tartok [...]. 
Ami Nietzschét, Heideggert és Foucault-t Hegeltől és Marxtól megkülönbözteti, 
pontosan abban fejeződik ki, hogy egyre növekvő és egyre teljesebb mértékben 
adják fel a »rendszer«, a »módszer« és a »tudomány« fogalmát [...]".18 

Ha tehát az említett szkeptikus következtetést kicsit közelebbről vizsgáljuk meg, 
azt látjuk, hogy korántsem szorulunk rá a „rendszerváltozást", a „szocializmus össze-
omlását" s hasonlókat illető hivatkozásokra; e következtetés alátámasztására a fenti 
hivatkozásoknál sokkal erősebb - mert immanensebb, a dolog lényegéből adódó -
megfontolások is rendelkezésre állnak. Mert hiszen a tételt: „a filozófia nem tudo-
mány", mi is igazolhatná jobban, ha nem éppenséggel századunk vezető filozófiai 
irányzatainak legbensőbb fejleményei, a filozófia tudományossá tételére irányuló 
fáradozások és erőfeszítések mára immár nyilvánvalóvá lett kudarcai? 

17 Richard R O R T Y : A filozófia ma Amerikában. Magyar Filozófiai Szemle, 1 9 8 5 / 3 - 4 . 5 9 3 - , 5 9 7 . (Kiemelés 
tőlem - F. М. I.) 

18 Uo. 596. 
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Ha valaki a filozófia tudományosságának kérdését századunk kiemelkedő filozó-
fiai fejleményeinek háttere előtt vizsgálja, s e vizsgálat során arra a következtetésre 
jut (s másmilyenre nem nagyon juthat), hogy a filozófia nem tudomány (legalábbis a 
mai napig nem vált azzá), aligha lehet tehát vele vitába szállni. A következtetés 
kényszerítő jellegű, nincs ellene apelláta, semmiféle „ha" és „amennyiben".'9 A kérdés 
csak az, hogy a filozófia tudományosságának nem létezik-e olyan másféle, szolidabb, 
kevésbé „módszeres", ám ugyanakkor mégsem légből kapott értelme, melyben lehet-
séges elkerülni ezt a következtetést, illetve ahol rajtunk is múlik, a mi döntésünkön, 
hogy a filozófia tudományos-e vagy sem. 

A szkeptikus alapállástól ugyanis már Kant sem csupán ismeretelméleti, hanem 
nem utolsósorban morális következményei miatt riadt vissza. Ami a mát illeti, az 
„anything goes" tételében sem mondjuk ismeretelméleti okból kell föltétlenül kivet-
nivalót találnunk. Hiszen teljesen függetlenül attól, hogy valaha is sikerül-e valakinek 
szabatosan meghatározni, mi a jó, s mi a rossz, honnan erednek, mi a viszonyuk 
(olyan feladatok, melyek bizonyos értelemben a megismerésre tartoznak), mégiscsak 
vonakodnánk minden további nélkül átvinni a szkeptikus beállítódást a morál terü-
letére is. Nagyon is lehetséges, hogy a jó és a rossz problémájával a megismerés 
szintjén sohasem sikerül megbirkóznunk, a cselekvés szintjén azonban többnyire 
nagyon is jól különbséget tudunk tenni közöttük. 

A tudomány ebben a második, általam visszaperelni kívánt értelemben egyfajta 
diszpozíció, habitus, illetve életmód, melyről a hagyomány kiemelkedő filozófusai 
igen sokat írtak. A „tudományos filozófia" kifejezésben - amint azt megfontolásaim 
ezen második szintjén védelmembe kívánom venni - a „tudományos"-jelző teljesség-
gel általános, diszpozicionális értelemben szerepel; nem filozófia és tudomány avagy 
különböző filozófiai irányzatok (illetve azok „tudományosságának") kérdésében kí-
ván valamely álláspontot megfogalmazni, a tudományosságot nem valamely „egzakt" 
módszer következetes alkalmazásához köti, hanem - az úgynevezett „összeomlás" és 
„rendszerváltás" után és annak hátterében - egyszerűen az ideológiai előírásoktól 
mentes, komoly, elmélyült, igényes, önkritikus, a másikra és a hagyományra oda-
figyelő filozófiai munkát jelenti. „Tudományosan" filozófiát művelni ebben az érte-
lemben annyit tesz, mint nem elhamarkodottan, elsietve, szenvedély által elhomályo-

14 Ugyanakkor fel kell figyelnünk arra, hogy „a filozófia nem tudomány"-tétel mára már meglehetősen 
elmosódottá vált: immár nem rendelkezik azzal a magától értetődő patetikus-tragikus felhanggal, mellyel 
mondjuk még a század elején kimondatott. Akkoriban - hogy képszerűen fejezzem ki magam - ezt a tételt 
mindenki értette s mindenki elkomorult tőle: magába szállt, nekifohászkodott, s erőt gyűjtött a feladattal 
való újbóli megbirkózáshoz. Ugyanez a tétel ma inkább zavarodottságot, értetlenséget alkalmas kelteni: 
valamiképpen már a célkitűzés értelme és tétje sem olyan világos és kézenfekvő, amilyennek elődeink látták. 
Nemigen tudjuk immár, mit is jelentene a filozófia mint tudomány, amikor az elmúlt évtizedek fejleménye-
ként, mitikus státusától megfosztatván, a tudomány már rég nem örvend annak a szinte vallásos vagy 
kvázi-vallásos áhítatnak, mellyel korábbi évszázadok övezték; nem örvend már abban a negatív formában 
sem, hogy tudománykritikát, dühödt tudományellenességet kiprovokálhatna. A tudományhoz kapcsolt 
emfatikus újkori s mindenekelőtt 19. századi elvárások ma már a tényleges tudományok gyakorlatát illető 
vizsgálódások fényében - a tudománynak az utóbbiak által végbevitt demitologizálása eredményeként -
egyre kevésbé merülnek fel. 
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sítva ítélkezni, hanem megfontoltan, higgadtan mérlegelni, a dolgoknak lehetőség 
szerint alaposan utánajárni, ítéletalkotás előtt minél széleskörűbben tájékozódni, 
egy-egy kérdésben minél több alternatív állásponttal megismerkedni, azok tárgyi 
igazságát fontolóra venni, adott esetben érveiket megerősíteni2" stb. 

„Tudományt művelni" ebben a (talán hermeneutikainak nevezhető) értelemben 
összefoglalóan annyi, mint valamely szabályok irányította társasjátékban részt venni, 
egy adott közösségi formában, ahol is a játék folytatása, illetve a tárgy, ami körül a 
játék forog, fontosabb mint a benne résztvevők személye, illetve az, hogy időről időre 
ki kerekedik a másik fölébe. Végleges győzelem pedig amúgy sincs. 

A jelzett higgadtság, megfontoltság nem jelent ugyanakkor közönyt, unalmat, 
érdektelenséget vagy rutinszerűséget, nem zárja ki a szenvedélyt, a feszültséget, 
hanem annak meghatározott keretek közé való szorítását jelenti. Heidegger számára 
például a filozófiai módszer „szigora" nem azonos sem valamely természettudomá-
nyos módszer „egzaktságával", sem „logikai bizonyítással", sem „megcáfolhatatlan 
argumentációval", sem „maradéktalanul pontos számítással", sem pedig a „fogalmak 
matematikai világosságával": a fenomenológia számára Husserl által megkövetelt 
szigor, „Strenge" Heidegger számára annyi tesz, mint „angestrengt" - „megfeszítetten", 
„megfeszítve" kutatni, teljes odaadással („hingegeben") a dologra koncentrálni, annak 
adni az első és utolsó szót.21 Kézenfekvő, hogy a fenti értelemben körvonalazott 
„szigor" a heideggeri életmű alapvető jellemzője, egészen a végéig: ebben az értelem-

2" Lásd az utóbbival kapcsolatban Gadamer megjegyzéseit: „Ha megpróbálunk megérteni egy szöve-
get. [...] akkor abba a perspektívába helyezkedünk bele. amelyből a másik személy a maga véleményét 
megalkotja. Ez pedig azt jelenti, hogy megpróbáljuk érvényre juttatni •annak a tárgyi jogosságát, amit a 
másik mond. Sőt [...] még arra is törekszünk, hogy megerősítsük az érveit." (Igazság és módszer. 208.) 

21 Grundprobleme der Phänomenologie (1919-20), 137. Heidegger nem mulasztja el itt sem hozzáten-
ni, hogy ugyanakkor „a másik oldalról nézve" mitől határolja el magát: „nem misztika és miszticizmus, nem 
önkényes hóbortok és beteges sejtelmek!" (uo.). Ugyanerre az álláspontra vonatkozóan lásd a későbbi 
korszakból például a Mi a metafizika? című 1929-es székfoglaló beszéd bevezető részének következő 
jellegzetes helyét: „Létünket - kutatók, oktatók és hallgatók közösségében - a tudomány határozza meg. 
Milyen lényeges dolog megy végbe létünk alapjában, amennyiben a tudomány vált szenvedélyünkké?' 
(Wegmarken, Gesamtausgabe, Bd. 9, Frankfurt: Klostermann, 1976. 103. - Kiemelések tőlem - F. M. I. 
Nyolcvanadik születésnapjára írott nevezetes cikkében Heidegger gondolkodását tanítványa, Hannah 
Arendt is hangsúlyosan „szenvedélyes gondolkodásnak" [leidenschaftliches Denken] nevezte; lásd Martin 
Heidegger ist achtzig Jahre alt; újranyomva az Antwort. Martin Heidegger im Gespräch című kötetben: 
Ffullingen: Neske, 1988. 237.). Ugyancsak a Mi a metafiziká?-\ran olvasható, hogy „a tudománynak az a 
kitüntető jellemzője, hogy egy meghatározott, rá jellemző módon kifejezetten és egyedül a dolognak adja 
az első és az utolsó szót', valamint hogy „a tudomány semmifajta szigora nem éri el a metafizika komoly-
ságát" (uo. 104., 122. - Kiemelés tőlem - F. M. I.). A „Strenge" - „Anstrengung" fogalompár ismét fölbukkan 
majd negyedszázaddal később, az 1943-ban írt Nachwort zu-Was ist Metaphysik-ben. „Az egzakt gondol-
kodás sohasem a legszigorúbb gondolkodás, föltéve, hogy a szigor (Strenge) a maga lényegét a megfeszítés 
[Anstrengung) ama módjából nyeri, mellyel a tudás a létezőre való vonatkozást mindenkor birtokolja" (lásd 
Wegmarken. Gesamtausgabe, Bd. 9. 308.). Az „Anstrengung"-kifejezéssel kapcsolatban lásd még alább a 
25. jegyzetben szereplő idézetet; maga a kifejezés egyébként feltehetően Hegelre való utalás: „A tudomány 
tanulmányozásában (...) minden azon múlik", olvasható a Fenomenológia előszavának egy jellegzetes 
helyén, „hogy vállaljuk a fogalom erőfeszítését [Anstrengung des Begriffs]". (HEGEL: A szellem fenomenoló-
giája, 38.) 
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ben Heidegger véges végig (a fordulat után is) a „tudományos filozófia" odaadó híve 
és művelője maradt.22 

A filozófia tudományosságával függ össze hagyományosan a filozófia rend-
szerességére vonatkozó kérdés, s érdemes itt is Heidegger némely megfontolását 
idéznünk. „Minden filozófia rendszeres, ám nem mindegyik rendszer, éspedig nem 
csupán azért, mert nem »készül el«"23 - hangzik egy jellegzetes reflexió a harmincas 
évek közepéből. „Lehetséges" - mondja itt Heidegger - , „hogy ma a rendszerről való 
lemondás szükségszerű; ám nem azért, mert a rendszer önmagában valami lehetetlen 
és semmis, hanem - fordítva - , mert a legmagasabb és leglényegibb. [...1 A rend-
szerről való megalapozott filozófiai lemondás csak a rendszer lényegébe való bepil-
lantásból és a rendszer lényegi nagyrabecsüléséből fakadhat; a megalapozott lemon-
dás akkor azonban valami alapvetőn más, mint a rendszer iránti puszta közöny vagy 
a rendszerre irányuló kérdéssel szembeni puszta tanácstalanság".2"1 - „A rendszerről 
való megalapozott filozófiai lemondás", mint ami az iránta való „puszta közönytől" 
illetve „puszta tanácstalanságtól" élesen elválik: e szavak igencsak jól jellemzik a 
heideggeri gondolati beállítottságot is; azt a szellemi tartást, amely e megkülönbözte-
tés révén szerencsésen képes közvetíteni racionalizmus és irracionalizmus között, 
azaz - pontosabban - a racionalizmus-irracionalizmus ellentétpárjával szemben ér-
telmes alternatívát képes javasolni, s ily módon e hagyományos szembeállítást kiüre-
síteni.2' 

22 A „tudományos filozófia" kifejezés, fejti ki 1921/22-ben Heidegger, nem más, mint „pleonazmus, egy 
a jelentését tekintve túltelített kifejezés, ahol is a -tudományos« kifejezésben rejlő -túl sok- egyúttal túl kevés 
is, azaz e predikátum egyáltalán nem elégséges ahhoz, hogy a filozófia tudás-, kutatás- és metodikai jellegét 
meghatározza. -Nem elégséges- - ez annyit tesz: -kiegészítésre szorul, valamit még hozzá kell fűzni- [.. .1. -
-Tudomány- formális értelemben úgy vehető, mint ahol e kifejezés annyit tesz, mint •szenvedély-- s ekkor 
a tudományok korántsem annyira -tudományosak-, mint a filozófia. A -tudományos filozófia-kifejezést 
tehát csak egyfajta szükségmegoldásként [Notbehelf] szabad használni, abban az értelemben, hogy 
(negatíve) elhárítja az álmodozást-rajongást, a felületességet és az irodalmár-firkálást [Schwärmerei, Ober-
flächlichkeit und Literatengeschreibe]" (Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in 
die phänomenologische Forschung, Gesamtausgabe, Bd. 61, Frankfurt/Main: Klostermann, 1985. 46. -
Kiemelés tőlem - F. M. I.; lásd most továbbá ugyancsak Einführung in die phänomenologische Forschung, 
Gesamtausgabe, Bd. 17, Frankfurt/Main: Klostermann, 1994.2. sk.). 1924/25-ben Heidegger a „tudományos 
filozófiát" hasonló értelemben „kör alakú körnek" („der rundliche Kreis") nevezte. (Piaton: Sophistes. 
Gesamtausgabe, Bd. 19. Frankfurt/Main: Klostermann, 1992.255.). - „Amikor Heidegger 1929 elején végképp 
föladja a filozófia szigorú tudománnyá alakításának tervét", írja újabban Theodore Kisiel, „mindazonáltal 
megjegyzi: az, hogy a filozófia nem tudomány, a filozófiának nem hiányosságából, hanem inkább túlcsorduló 
bőségéből [excess] fakad". (Theodore KISIEL: The Genesis of Being and Time. Man and World 25. 1992. 33) 

23 M. Heidegger: Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809). Sajtó alá 
rendezte H. FEICK. Niemeyer, Tübingen 1971. 35. Magyarul: Schelling értekezése az emberi szabadság 
lényegéről(1809). Ford. B O R O S Gábor. Twins, Budapest 1993. 68. 

24 Schellings Abhandlung. 29. sk. Magyar kiadás 59. sk. 
25 Lásd ezzel kapcsolatban a következő megjegyzéseket: „A felfoghatatlan nem zavaros félhomályként 

vagy szétfolyó zűrzavarként értendő, hanem világos határként és elrejtőzésként. A megmagyarázhatatlant 
csak az birtokolja igazán, aki egészen tisztán Iát - nem pedig a zavaros fejűek és azok, akik az -irracioná-
lisból- elvet fabrikálnak [...]" (SchellingsAbhandlung. 65.; magyar ford. 117. sk.). „Az irracionálisra való 
[...) hivatkozás mindaddig gyáva megfutamodás marad, amíg a visszahőkölést nem az kényszeríti ki [...], 
hogy a fogalom útján már nem jutunk tovább; csupán a fogalom és a kérdezés végső megfeszítése 
[Anstrengung] révén lép a nem-tudás beismerése a maga jogaiba. Máskülönben az ellentétes hivatkozás, 
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Tudományos továbbá az általam előtérbe helyezett értelemben az a filozófia, amely a 
nagy európai tradíció gondolati teljesítményeinek közvetítésével, ápolásával, a vele való 
dialógusban, közös nyelvet tanulva, a közösség szellemi felemelkedésén munkálkodva 
műveli a gondolkodást. Érdemes ezzel összefüggésben fontolóra venni, hogy a „tudo-
mány"-hoz, a „tudományosság"-hoz kapcsolt emfatikus újkori elvárások végső elemzés-
ben vajon tényleg az „objektivitás"-hoz, az „univerzálisan érvényes" ismerethez (avagy a 
matematizaló, „egzakt" módszerhez) kapcsolódnak-e, s nem inkább arra nyúlnak-e 
vissza, hogy a tudományos közösség nyújtotta de facto az emberi együttélés egyfajta 
paradigmatikus módját, s hogy vajon nem éppen ez utóbbi-e az, ami miatt az újkorban 
a vallás helyébe tudott lépni, miközben egyúttal önmaga is szinte vallásos áhítat tárgyává 
lett. Nem jelentőség nélkül való, hogy újabb írásaiban Rorty erre az álláspontra hajlik: 
miközben a tudomány ama (persze mindenekelőtt tudományfilozófusok által megfogal-
mazott) pretenzióját, miszerint privilegizált hozzáféréssel rendelkezne valamely „objek-
tívnek" nevezett ismerethez vagy valósághoz, a lehető leghatározottabban elutasítja, a 
tudományt mégsem oldja fel szkeptikus-relativisztikusan valamely tetszőleges hétközna-
pi tevékenységformában, mellyel minden más egyenértékű, hanem specifikumát éppen-
séggel paradigmatikusan közösségi jellegélten igyekszik megragadni. „[...] semmi ok 
nincs arra", írja, „hogy a tudósokat amiatt dicsérjük, hogy »objektívebbek«, avagy »logiku-
sabbak«, avagy »módszeresebbek«, avagy az »igazságnak inkább elkötelezettebbek«, mint 
más emberek. Viszont számos ok szól amellett, hogy dicsérjük azokat az intézményeket, 
melyeket kialakítottak és amelyeken belül dolgoznak - s hogy ezeket a kultúra többi 
része számára is modellként fogjuk fel. Ezen intézmények ugyanis konkrét tartalmat 
kölcsönöznek a »kényszermentes megegyezés« [unforced agreement] eszméjének. [...] 
Ezen nézet értelmében, ha azt mondjuk, az igazság győzni fog, úgy ezzel nem valamely 
metafizikai állítást teszünk az emberi ész és a dolgok természete közti összefüggésről. 
Egyszerűen azt mondjuk, a legjobb módja annak, ahogy saját nézeteinket kialakíthatjuk, 
az, hogy oly sok ötletet és javaslatot hallgatunk meg, amennyit csak képesek vagyunk. 
[...] A racionalitás hagyományos fogalmainak általam való visszautasítása tehát abban az 
állításban összegezhető: a tudományt egyetlen értelemben tekinthetjük példaszerűnek; 
abban az értelemben, hogy az emberi szolidaritás modelljét alkotja. "2ft 

Anélkül, hogy e helyen lehetőségem volna részletesebb történeti visszapillantást 
végezni, a tudomány mint szolidaritás Rorty-féle gondolatával összefüggésben érdé-

mely szerint minden egy és ugyanazon szabály alapján gond nélkül megmagyarázható, éppannyim 
jogosult, mint az irracionálisba való visszahátrálás" (uo. 70., illetve 126. sk.) „[...) valami nagyon is lehet 
felfoghatatlan, s mégsem kell, hogy a fogalmi megragadást kizárja. Épp fordítva: ha a felfoghatatlanságnak 
a helyes módon kell megnyilvánulnia, akkor az csak a neki megfelelő, azaz az egyúttal a maga határaiba 
ütköző fogalmi értelmezés révén történhet. Máskülönben a felfoghatatlanság úgyszólván néma marad." 
(Phänomenologie und Theologie. Lásd: HEIDEGGER: Wegmarken, Gesamtausgabe, Bd. 9. 62.) 

2 6 11. RORTY: Philosophical Papers. Cambridge University Press 1 9 9 1 . vol. 1 . 3 9 . (Kiemelés tőlem -
F. M. I.) Megjegyzendő, hogy az itt röviden summázott, bővebben nem kifejtett felfogás mögött az analitikus 
filozófia benső problémáival való több évtizedes küszködés áll — a „tudományos filozófia" lehetőségeinek 
s különféle útjainak bejárása. 
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mes utalni arra, hogy a tudomány eszméjének egyfajta ideális közösségi létfonnában való 
megvalósulása-kikristályosodása (a tudományeszménynek közösségeszményt való át-
csapása, illetve vele való összekapcsolódása) a görög-európai filozófiának a legkülön-
bözőbb formákban vissza-visszatérő toposza, mely különösen az újkorban a filozófiának 
tudományként való létrehozása körüli erőfeszítésekben mutatkozott meg. Jellegzetes 
például, hogy Hegelnél a szellem útja a Fenomenológiában az „abszolút tudáshoz", a 
„tudományhoz" mint legmagasabb létformájához vezet, ami majd Marxban határozottan 
egy társadalomeszmény alakját ölti. A marxista tradícióban - persze elsősorban az úgy-
nevezett nyugati marxizmusban - ez a gondolat mindig igen erősen jelen volt.2' De 
megtalálható a legkülönfélébb formákban számtalan más filozófiában is; A filozófia mint 
szigorú tudomány című, már hivatkozott programadó tanulmányának nyomban az első 
mondatában például Husserl félreérthetetlenül kifejezésre juttatja, hogy a filozófia tudo-
mányosságához kapcsolt elvárás a teoretikus igényeken túlmenően nem csekélyebb 
súllyal magában foglalja az „etikai, vallási tekintetben tiszta észelvek szabályozta életet" 
is.2* Elmondható tehát, hogy a tudományért, a tudomány tudományosságért, illetve a 
filozófia tudományosságáért való aggodalom így vagy úgy az emberi együttélés egyfajta 
(dialogikus, poliszlteli, kényszennentes, érvelő, osztályok nélküli, a másik ember méltó-
ságát szem előtt tartó, a partikuláris embert a „szellem" szférájába emelő, a másik embert 
„megértő" stb.) formája iránti aggodalommal kapcsolódott össze. Ez az összekapcsolódás 
éppenséggel abban a sajátosan negatív formában mutatkozik meg igen jellegzetesen, 
mely szerint - miként Kari Popper célratörően fogalmazott - míg „az etika nem tudo-
mány", s „az etikának nincs semmiféle [...] tudományos fundamentuma", addig viszont 
- fordítva - „a tudománynak s vele együtt a racionalizmusnak nagyon is van etikai 
fundamentuma":29 oly különbségtétel, mely azután - meglehet nem is olyan távoli -
párhuzamot mutat Gadamernek fő műve második kiadása előszavában szereplő ama 
kijelentésével, mely szerint az általa kidolgozott „hermeneutika" nem tudomány ugyan, 
amennyiben nem „mesterségbeli szabályok rendszerének" kidolgozása, avagy egyfajta 
„módszertan" a célja, mindenesetre azonban „'tudományos«tisztességre szólít fel".30 

Ebben az utóbbi értelemben - a tudományban rejlő „etikai fundamentum", illetve 
a „tudományos tisztesség" értelmében - , továbbá a gondolkodás „megfeszítése", 
illetve a dolognak való „odaadás" heideggeri értelmében, valamint a Rorty-féle szoli-
daritás-gondolat értelmében,31 mindenfajta szcientista „objektivitás"-igény összeom-

27 Lásd például A D O R N O megjegyzését: „a tudományos igazság eszméje nem választható le az igazi 
társadaloméról"; illetve H O R K H E I M E R megfogalmazását: „Az ész önszemlélete [...1 az újabb gondolkodásban 
a szabad, önmagát meghatározó társadalom [...] fogalmába csapott át" (.Tény, érték, ideológia. Apozitimz-
mus-vita a nyugatnémet szociológiában. Szerk. P A P P Zsolt. Budapest: Gondolat, 1 9 7 6 . 1 9 9 . , 1 1 1 . ) 

2fi A filozófia mint szigorú tudomány. 23. 
29 The Open Society and Its Enemies, London: Routledge & Kegan Paul, 1952. vol. 2. 238. (Kiemelés 

tőlem - F. M. I.) 
30 Igazság és módszer. 11. (Kiemelés tőlem - F. M. I.). 
31 A tudomány (filozófia) közösségi létformájára vonatkozóan lásd Heideggertől a Mi a metafizika? 21. 

jegyzetben idézett passzusának első mondatát: „Létünket - kutatók, oktatók és hallgatók közösségében - a 
tudomány határozza meg." 
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lása ellenére s a szocializmus-ábránd kelet-európai tovatűnése után is megőrizhetjük 
még (s kívánatos is, hogy megőrizzük) a filozófia tudományosságának eszméjét. 
Mindezt pedig függetlenül attól, hogy miképp foglalunk különben állást a sokat 
emlegetett „rendszerváltással" s hasonlókkal kapcsolatban. 

II. 1. 

A nyolcvanas évek filozófiai eseményei közötti tallózásomat a a Heidegger-össz-
kiadás elmúlt évtizedbeli fejleményeinek rövid számbavételével kezdem. - Martin 
Heideggert már régóta a 20. század legjelentősebb gondolkodói közé sorolják, ám 
az elmúlt időben egyre többek adnak hangot annak a meggyőződésnek: Heidegger 
a század legnagyobb gondolkodója. Ennek a véleménynek a kialakulásában nem 
lebecsülhető szerepet játszanak azok az írások, melyek a filozófus halála óta eltelt 
időszakban a hagyatékból láttak napvilágot, s melyek lehetővé teszik az „egzisz-
tencialista" Heidegger leegyszerűsítő kliséjével való végleges szakítást, s általában 
véve a Heidegger-értelmezést az egész világon új alapokra helyezték. Heidegger 
műveinek összkiadásából a mai napig több mint negyven kötet látott napvilágot: 
ebből több mint húsz kiadatlan írásokat tartalmaz. Noha az első kötet a hetvenes 
évek közepén jelent meg, az összkiadás recepciója az akadémiai életben szokásos 
néhány éves eltolódással következett be; az összkiadás nagyobb méretekben való 
kibontakozása, a nemzetközi tudományos életben való hatása mindenképpen a 
nyolcvanas évek terméke. Ekkortól számítható az a feszült figyelem és kitartó 
érdeklődés, amelyben az összkiadás gyors ütemben megjelenő újabb és újabb 
kötetei részesültek, és mind a mai napig részesülnek. Hogy az összkiadás kereté-
ben most első ízben megjelenő egyetemi előadások - a heideggeri írások fordítá-
sával kapcsolatos ismert nyelvi nehézségek ellenére - az eredeti megjelenést nem 
sokkal követve angol, francia és olasz nyelven is napvilágot látnak, a tudományos 
világban szinte példátlan dolog, s jelzi a Heidegger gondolkodása iránt világszerte 
megnyilvánuló, sok tekintetben megújuló és fokozódó érdeklődést. A heideggeri 
életmű ma a világ jelentős részein meghatározza a filozófiai vitákat; a németországi 
hatáson túlmenően elegendő arra utalni, hogy a mai francia filozófia teljes egészé-
ben elképzelhetetlen volna Heidegger hatása, a vele való kritikai párbeszéd nélkül, 
hogy Japánban Heideggernek a harmincas évek óta kiemelt figyelmet szentelnek, 
hogy Heidegger gondolatai Olaszországban és a latin nyelvű országokban úgy az 
ötvenes évek óta tartósan az érdeklődés homlokterében állnak, s hogy a heideggeri 
gondolatvilággal való szembenézés az elmúlt évtizedben immár az USA-ban is 
egyre inkább a filozófiai tudat meghatározó részévé válik. Jelzés értékű ebből a 
szempontból az a tény, hogy Heidegger születése századik évfordulójának évében, 
1989-ben a világ csaknem minden részében konferenciákat és szümpozionokat 
rendeztek, melyeknek a száma jóval meghaladta a százat. Ami Heidegger magyar-
országi hatását illeti, jobbára az elmúlt évektől fogva beszélhetünk csak arról, hogy 
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Heidegger - hosszú évek lappangó, földalatti hatása után, immár nem megtűrve, 
elhallgatva - jelen van kultúránkban.32 

Ami a Heidegger-kép változásait illeti, itt csak arra a hatásra utalnék, amelyet az 
1979-ben megjelent 20. kötet váltott ki. E kötet Heidegger Husserllel való számveté-
sének legterjedelmesebb dokumentuma, mely egyúttal Heidegger legmélyrehatóbb 
Husserl-kritikáját is tartalmazza. Tanulmányozásából egyértelműen kitűnik, hogy a 
heideggeri létkérdés a husserli fenomenológia immanens kritikájából és belülről 
történő végiggondolásának, radikalizásának igényéből bontakozott ki, s hogy ily 
módon nem annyira arról van szó, hogy a „filozófia mint szigorú tudomány" husserli 
programját Heidegger az „irracionalizmus" irányában tolta volna el (amint azt hosszú 
időn keresztül, s nem csupán nálunk, sokan vélték), mint inkább arról, hogy Heideg-
ger kritikája a husserli programot jelentős pontokon éppenséggel nem eléggé „tudo-
mányosnak", azaz pregnáns értelemben „dogmatikusnak" találta. E kritika a Husserl-
kutatás központi műhelyeiben is kedvező visszhangra talált; ennek jele, hogy 
erősödött az a nézet, mely szerint Heidegger Husserl-kritikája korántsem jogosulatlan, 
s a fenomenológia heideggeri változata korántsem önkényes átértelmezés. Rudolf 
Bernet, a leuveni Husserl Archívum vezető kutatója egy nemrégi írásában, Heidegger 
Husserl-kritikájának középponti gondolatait összegezve, lényegében Heideggernek 
adott igazat, amikor a következőképpen fogalmazott: „Amiről szó van, az, hogy a 
szubjektumot fogjuk fel az intencionalitás alapján, ne pedig az intencionalitást a 
szubjektumról vallott prekoncipiált eszmék alapján."33 

A fő meggondolás, aminek az alapján mármost Heideggert az utóbb időben a 
század kiemelkedő gondolkodójának tartják, valahogy így rekapitulálható: Heidegger 
volt az a gondolkodó, aki korunk jellegzetes élményeinek, a századot átható válság-
nak a legmagasabb szintű filozófiai megfogalmazását volt képes nyújtani, éspedig oly 
módon, hogy a filozófia nagy tradíciójával való kontinuitást ugyanakkor megőrizni, 
fenntartani törekedett. Ha egy pillantást vetünk a 20. századi filozófia fő vonulataira, 
akkor azt látjuk, hogy e kettős követelménynek gondolkodó aligha felelt meg úgy, 
mint Heidegger. Akiknek a liberális polgári kultúra válsága, az általános érték- és 
távlatvesztés, majd a világháborúk okozta trauma vált meghatározó élményükké, 
azoknál az radikális kultúrkritika, a filozófia klasszikus tradíciójától való elfordulás, e 
tradíció félresöprésének formájában jutott kifejezésre. Az irodalom és a művészetek 
terén a reakciót a különféle avantgarde irányzatok megjelenése, a költészet és a 
prózaírás hagyományos formáinak széttörése, a klasszikus műfajok felbomlása jelez-
te. A századfordulón föllépő életfilozófiai irányzatok valamiképpen mind a világ 
elvesztett ésszerűségéről panaszkodnak; a 19. század nagy rendszeralkotóinak s 

32 Heidegger magyarországi hatásáról, recepciója megkésettségének okairól lásd összefoglalóan 
N É M E T H G. Béla: Heidegger korai főműve, magyarul. Holmi II. 1990/8. 958. skk. Heidegger hazai hatástör-
ténetében fő műve fordításának megjelenése jelentett fordulatot; lásd Lét és idő. Ford. V A J D A Mihály, 
A N G Y A L O S I Gergely, B A C S Ó Béla, K A R D O S András, O R O S Z István. Budapest: Gondolat, 1989. 

33 Rudolf B E R N E T : Husserl and Heidegger un Intentionality and Being. Journal of the British Society for 
Phenomenology 21 (May 1990). 143. 
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persze elsősorban Hegelnek a művei letűnt korszak termékeinek tűntek. Akik a 19-
század valamelyik nagy áramlatához kapcsolódtak, azok viszont épp az originalitás-
ról, a kor jellegzetes problémáinak artikulálásáról mondtak le. Neokantianizmus, 
neohegelianizmus, neotomizmus, neomarxizmus mind azt sugallta: az igazság már 
megvan, ott hever valahol a múltban, csak vissza kell hozzá térni, restaurálni kell. 
Ellenlábasaik számára - akik úgy látták, a hagyományos filozófiák nem adnak immár 
választ a kor sürgető kérdéseire, a filozófiai rendszerek kora végérvényesen lejárt, 
időtlen érvényességgel bíró filozófiáról beszélni maga is istenkáromlás - mindez azt 
jelentette, hogy épp saját koruknak fordítanak hátat, saját koruk elől menekülnek a 
múltba. Ők viszont - akiknél a kultúra válsága a válság kultúrájává lett - csak a múlttal 
való szakítás, a múlt elsöprő kritikája, lomtárba utasítása révén tudták ömnagukat 
igenelni, csak így tudtak saját koruknak kortársai, a 20. század gyermekei lenni. 

Az alapvető ellentétet, melyre Heidegger eredeti módon reagált, ily módon a 
filozófiatörténeti és filozófiai nézőpont - a konzervatív, a hagyományt ápoló, illetve 
a forradalmi, az új felé pillantó attitűd - egyidejű, egyforma intenzitással érvényesített 
követelményében állapíthatjuk meg. A forradalmár gondolkodó előre pillant, saját 
gondolatai rendszerbe foglalásával van elfoglalva; a filozófiatörténész hátrafelé tekint, 
a múlt gondolkodóinak nézeteit igyekszik rendszerezni. De lehet-e vajon új irányban 
elindulni anélkül, hogy ne tudnánk, a múlt milyen utakat taposott ki - hogy el ne 
sajátítanánk a múltat? S lehet-e elsajátítani, megérteni a múltbeli filozófiákat anélkül, 
hogy ne lenne már fogalmunk arról, mi a filozófia, mi egy filozófia - hogy ne legyen 
önmagunknak valamely látens filozófiánk? Az igazság keresésére indulván, honnan 
tudjuk, hogy épp nekünk kell most kifürkészni azt - hogy mások előttünk már nem 
találták meg? De ha mások már megtalálták, akkor is nekünk kell tudnunk azonosí-
tani, elsajátítani, felülvizsgálni azt, mindezt pedig hogyan tudnánk elvégezni, ha nem 
rendelkeznénk már valamilyen mércével - ha nem birtokolnánk már az igazságot? 

A filozófus önállóságra irányuló igénye, az átörökített nézetek felülvizsgálatának 
vágya első pillantásra azt a látszatot kelti, mintha itt elsősorban a múlttól való 
megszabadulásról lenne szó, mintha a filozófus született forradalmár, a fennálló rend 
felforgatója volna (oly vád, melyet Szókratésztól kezdve számtalan filozófusnak 
olvastak a fejére), s a fiatal Heidegger egyik kulcsszava valóban így hangzik: az 
áthagyományozott filozófia „destrukciója". Ám a filozófus - a fenti elvi okok miatt -
az áthagyományozott nézeteket nem csupán azért akarhatja felülvizsgálni, hogy 
elvesse őket, hanem éppannyira azért is, hogy igazságtartalmukat megértve, elsajátít-
sa, elfogadja, magába fogadja őket. A fiatal Heidegger egy nevezetes passzusa ezért 
így szól: „A filozófiának nem lehet az a szándéka, hogy újat mondjon, még akkor sem 
és főleg akkor, ha önmagát radikális kutatásként fogja fel. A régit kell a maga eredeti 
értelmében elsajátítani s megérteni, és semmi egyebet. "M A hagyomány ugyanis 

Ontologie(HermeneutikderFaktizität). Gesamtausgabe. Bd. 61, Frankfurt/Main: Klostermann, 1988. 
193. 
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időről időre elhalványulhat, erejét vesztheti, kiüresedhet; ekkor pedig épp a hagyo-
mány érdekéhen kell a hagyomány ellen fordulni. 

A válságproblematika az első világháború után jelenik meg Heidegger gondolko-
dásában, mégpedig nem tartalmi, hanem formai tekintetben: a filozofálás eddigi 
módjaival szembeni bizalmatlanságnak, a filozófiai rendszerépítkezés hagyományos 
eszközeinek, fogalmainak felülvizsgálatára irányuló törekvésnek a formájában. A vál-
ságproblematika nem meghatározott tanításokban, nézetekben jut kifejezésre, hanem 
abban a módban, ahogy az eddig is olvasott szövegekhez közeledik. Heidegger képes 
volt így a legaktuálisabbat a legősibbel, a 20. század világot megrázó kulturális 
válságát a filozófia legrégibb kérdésével, a létre vonatkozó kérdéssel összekapcsolni, 
s ebből az összekapcsolásból eredeti világszemléletet kiépíteni. A létre vonatkozó, 
gondolkodását legbelülről mozgató kérdésével Heidegger a görögökhöz, egy ősi és 
tiszteletre méltó tradícióhoz nyúlt vissza, miközben a filozófiai hagyományhoz való 
fordulásának vezérfonalát a lét problémájának a filozófia történetében érzékelt félre-
söprése, elfelejtése, röviden: a létfelejtés alkotta. „Történeti" elemzései során Heideg-
ger ugyanakkor a filozófiai hagyomány szinte összes jelentős kérdését új formában 
fogalmazta meg. A tradícióhoz való viszonya ily módon szerencsés egyensúlyt tartott 
a pusztán megőrző, múltba forduló konzervativizmus és a tradíciót félresöprő, pillan-
tását mereven a jövőre szegező forradalmiság között: a hagyományt a feledés homá-
lyából nem pusztán felelevenítette, hanem a 20. századi ember tapasztalatainak 
fényében új formában tette hozzáférhetővé. 

11.2. 

A Heidegger-összkiadás előrehaladása által kiváltott széleskörű érdeklődés és hatás 
zajos kísérőjelensége, az összkiadásnak mintegy anti-propagandája a „Heidegger és 
a politika", illetve a „Heidegger és a nácizmus" témáját illető, a nyolcvanas évek 
közepétől kibontakozó s mára már könyvtárnyi irodalmat létrehozó szenvedélyes 
diszkusszió. 

Heidegger 1933-ban a freiburgi egyetem rektora lett, egy szükségesnek vélt társa-
dalmi-szellemi megújhodás reménységétől vezetve kezdetben rokonszenvvel fordult 
a nemzetiszocialista mozgalom felé, rektorként tartott egyes beszédeiben, írásaiban 
pedig ki is állt az ebben az értelemben felfogott mozgalom mellett. A mozgalom 
melletti föllépése ugyanakkor mentes volt mindazoktól a jegyektől, melyek részben 
már akkor is, később pedig egyre inkább a nácizmus meghatározó jellemzőivé váltak: 
a fajelmélettől, a biologizmus, a rasszizmus minden formájától, a militarizmustól, a 
nácik világuralomra törő szándékaitól, végül - ami a kulturális megújhodást sürgető 
rektor számára döntő fontosságú volt - az átpolitizált, illetve a politikának alávetett s 
a puszta szakképzés szolgálatába állított egyetem eszményétől. Azok a motívumok, 
melyek Heideggert — másokkal együtt - a nemzetiszocializmus közelébe sodorták, 
közelebbi szemügyrevételkor aligha különböznek alapvetően azoktól az indítékok-
tól, melyek számos más gondolkodót - köztük a fiatal Lukács Györgyöt - a marxizmus 
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irányába vitték: a jelenkornak mélypontként, a szerves kultúra válságaként, kapitalista 
elidegenedesként, az eredeti közösségek fölbomlásaként, a Nyugat hanyatlásaként 
való érzékelése. 

Heideggernek a politikába való belebonyolódása, a nemzetiszocialista mozgalom 
melletti korai föllépése а II. világháború után újra és újra föllobbanó vitáknak adott 
életet; a diszkusszió Sartre lapjában, a Les Temps Modernes-hen indult meg, majd 
szakaszosan, több hullámban folytatódott. A viták legújabb s leghevesebb hullámát a 
rektori beszéd második kiadásának s egy a rektorságra visszatekintő, eddig publiká-
latlan 1945-ös feljegyzésnek az 1983-ban történt megjelenése váltotta ki, mely Német-
országban, Franciaországban és az USA-ban a rá következő években terjedelmes 
irodalmat hozott létre. Ennek középpontjában először a freiburgi társadalomtörténész 
Hugo Ott tényfeltáró igénnyel közzétett cikkei állottak, aki végül is életrajzi könyvet 
jelentett meg Heideggerről; majd pedig a Berlinben tanító chilei irodalomtanár Victor 
Farias Heidegger és a nácizmus témájában először francia, majd német nyelven 
megjelent könyve kavarta föl a kedélyeket.35 

Mindkét könyv csalódást okoz. Egyikük sem tesz eleget ugyanis egy valamely 
jelentős alkotóról írott életrajzi művel kapcsolatban elvárható alapvető követelmény-
nek, annak, hogy a biográfia közelebb hozza a művet: az alkotót (filozófust, írót, 
költőt stb.) úgy mutassa be, hogy az életrajzi adatok, kutatások tükrében az olvasó 
közelebb jusson magához a műhöz. Ám ha ez a követelmény nem teljesül, az ember 
akkor is elvárja, hogy a föltárt tények megbízhatóak, hitelesek legyenek, az ábrázo-
lásmód pedig plauzibilis, hihető, mindenesetre ne szélsőségesen tendenciózus. Saj-
nos, egyik elvárás sem teljesül - egyik művel kapcsolatban sem. Az elsődleges 
szándék mindkét könyvben - másképp és másképp - a mítoszrombolás: az összkia-
dás által egyre inkább reflektorfénybe kerülő gondolkodónak jobb esetben lekicsiny-
lése, rosszabb esetben meggyanúsítása, befeketítése, s ily módon - az előrehaladó 
összkiadásra tekintettel - olvasásától, tanulmányozásától való eltanácsolás, elriasztás. 

Hugo Ott társadalomtörténész, s nem filozófus, bevallottan nem ért a filozófiá-
hoz, Heidegger művét nem is ismeri, kísérletet sem tesz megértésére, vagy arra, 
hogy az életrajz különböző állomásait Heidegger gondolkodói művével hozza 
kapcsolatba. A „filozófiatörténeti komponens", mint Ott kifejezetten hangsúlyozza, 
„jórészt zárójelbe kerül";36 ennek megfelelően például a marburgi időszak, vagyis 
azok az évek - 1922-29 - , melyekben Heidegger korszakalkotó műve, a Lét és idő 
megszületett, „csekély figyelemben" részesülnek.37 Ezt a korszakot Ott „epizódnak" 
tekinti Heidegger életében, s jellegzetes módon csak azt tartja kiemelésre méltónak 
belőle, hogy Heidegger tudta, Husserl utódjaként visszatérhet majd Freiburgba. 
Igen töredékes földolgozásról van tehát szó, melyben évtizedes ugrások vannak, 

35 H. Orr: Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, Frankfurt-New York: Campus, 1988.; 
Victor FARÍAS, Heidegger et le nazisme, Lagrasse: Verdier, 1987.; Heidegger und der Nationalsozialismus, 
Frankfurt/Main: Fischer, 1989. 

36 H. Orr: i. m. 13. 
37 Uo. 11. sk. 
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hosszú életrajzi periódusok szinte teljes egészéhen kimaradnak, másfelől a napvi-
lágra hozott új tények, adatok egy része - amint arra az irodalomban azóta 
fölhívták a figyelmet - nem pontos, nem megbízható.38 Harmadsorban - és főként 
- Heidegger „mentalitásának kifürkészése" - ez tudniillik Ott könyvének a beveze-
tésben kifejezetten megfogalmazott fő célkitűzése39 - jórészt olyan perspektívából 
történik, melyet Hegellel alkalmasint „komornyikszemléletnek" nevezhetünk, ab-
ban az értelemben, hogy „senki sem hős a komornyikja előtt, [...] de nem azért, 
mert ez nem hős, hanem azért, mert amaz komornyik".40 Ott a filozófiához nem 
pusztán nem ért, de láthatólag nem is nagyon becsüli, a filozófia címére ezért 
helyenként gúnyos és megvető kiszólásokat intéz. Egy helyen például megállapítja, 
hogy Heidegger 1945-ben egy „ellentétes és ellentmondásos dolgokból álló amal-
gámot állít elő", majd fölteszi az ártatlan-naiv kérdést: „De vajon a filozófiai 
módszer nem épp ebben áll-e?"41 Ezen szemléletmód számára így nem marad más, 
mint - hogy ismét Hegelt idézzem - a „pszichológiai aprólékoskodás", amely 
„minden cselekvés mélyére hatolva, e cselekvéseket úgy tudja magyarázni és 
szubjektív alakra hozni, hogy véghezvivőik mindent valamilyen beteges vágyból 
tettek [...], dicsőségvágyból, hódítási vágyból" stb.42 Esetünkben ez azt jelenti, hogy 
Heidegger 1933-as rektorságát Ott hallgatólagosan hatalomvággyal, ambícióval ma-
gyarázza, illetve - a filozófia iránti értetlenségéből fakadóan - minduntalan megüt-
közik azon, hogy Heidegger - „szerény szülők gyermeke", aki pályáján csak 
különféle megalkuvásokkal, „opportunizmussal" jutott előre43 - végül is milyen 
nagy nemzetközi hírnévre tett szert. Eklatánsan jelzi ezt például az a megjegyzés, 
mely szerint az 1983-ban megjelent Heidegger-emlékiratot, a Das Rektorától „pos-
tafordultával lefordították angolra és franciára",44 ami egy másik Hegel-idézetet 
juttatt eszünkbe: eszerint az irigységet „bosszantja a nagy, a kimagasló, ezért 
igyekszik ezt kicsinyelni, és valami kárt fedezni fel benne".45 

A könyv szemléleti beállítottságát azonban különösképp az jellemzi, hogy Ott 
számára Heideggernek a katolicizmustól való fokozatos eltávolodása jelentkezik fő 
problémaként - valójában olyan megemésztetlen botránykőként, amely újra és újra 
magyarázatra vár, de melyet persze egyáltalán nem lehet kellőképpen megmagyaráz-
ni. Mint már korábbi írásaiban, Ott nem mulasztja el itt sem aprólékosan bemutatni, 
mennyi mindent köszönhet a fiatal Heidegger a katolikus egyháznak - annak az 

38 Heidegger Krebshez írott 1919-es levelének a 106. sk. oldalon történt közlése például pontatlan, egy 
azóta publikált írasában maga Ott korrigálja: lásd H. OTT: Zu den katholischen Wurzeln im Denken Martin 
Heideggers. In: Martin Heidegger. Kunst-Politik- Technik, szerk. Ch. JAMME, K. HARRIES, München: W . Fink, 
1992. 233., lásd még az alább, a 46. jegyzetben idézendő Tietjen-tanulmányt: 174., 181. 

39 H. Orr: i.m. 10. 
4 0 H E G E L : Előadások a világtörténet filozófiájáról. Ford. SZEMERE Samu. Akadémiai, Budapest 1 9 7 9 . 7 5 . 
41 Orr: i. m. 189. 
4 2 H E G E L : i . m . 7 5 . 
43 OTT: i. m. 87., 91. 
44 Uo. 136.; lásd hasonlóképpen uo. 27. 
4 5 H E G E L : Előadások a világtörténet filozófiájáról. 76. 
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egyháznak, melynek azután oly hálátlaul hátat fordított. Heideggger 1933-as tevé-
kenységét úgyszintén ezzel igyekszik összefüggésbe hozni, ami már csak azért is non 
sequitur, mivel Németországban a katolikus egyház sem tanúsított - enyhén szólva -
különösebben nagy ellenállást a nemzetiszocializmussal szemben. Amint arra nemrég 
Hartmut Tietjen rámutatott: „Hugo Ott ama kísérlete, hogy Heideggernek a nemzeti-
szocializmusba való belebonyolódását a katolicizmustól való elfordulásával »magya-
rázza«, ezt az elfordulást pedig kizárólag életrajzilag alapozza meg, egészében véve 
használhatatlan." Tietjen emlékeztetett arra, hogy a fiatal Heidegger mentora, Gröber 
érsek milyen nyitott magatartást tanúsított a nemzetiszocializmus iránt (SA- és pártoló 
SS-tag volt, Ott több publikációban igyekezett kimutatni a harmincas évek második 
felétől bekövetkező eltávolodását a nácizmustól, illetve vele való szembefordulását), 
majd levonja a következtetést: „Hugo Ott életrajzi vázlatának hallgatólagos mondani-
valója, miszerint nem zuhanhatott volna Heidegger a nemzetiszocializmus karjaiba, 
ha hívő katolikus marad - ez az üzenet módfelett kétséges."46 

Ott könyve azonban Faríaséhoz viszonyítva ezzel együtt még differenciáltnak 
mondható. Míg Ott számára a katolicizmustól való elfordulás a botránykő - az, ami 
Heideggert a nácizmus közelébe sodorta - , addig Farias számára nincs itt semmi 
különbség; mindez egyre megy, édesmindegy. A katolicizmus Farias számára nem-
hogy nem jelent alternatívát a nemzetiszocializmussal szemben, de - mint egyfajta 
„klerikofasizmus" - annak egyenesen nyitánya, voltaképpen meg sem különböztet-
hető tőle. Farias számára így nem a katolicizmustól való elszakadás - attól a katolikus 
környezettől, melybe beleszületett s melyben felnőtt hanem ez a háttér maga az, 
ami Heidegger nemzetiszocializmus melletti 1933-as föllépésének mintegy logikai 
előzményét képezi: e magyarázatkísérlet Ottéval persze homlokegyenest ellentétes, 
ám attól még csöppet sem kevésbé szerencsétlen. A ténybeli pontatlanságoktól pedig 
Farias könyve sem mentes - például Sachsenhausennak, a koncentrációs tábornak 
Sachsenhausennal a frankfurti városrésszel való összekeverése, éspedig termé-
szetszerűleg a „koncepció" okán. A verdikt pedig már kezdettől fogva készen áll: 
Heidegger már a bölcsőben is náci volt és fasiszta, minden előre volt determinálva, a 
tények ennek a - különben végig csak sugallt, világosan sehol sem megfogalmazott 
- interpretációnak a Prokrusztész ágyába préselődnek, filozófiáról végig nem esik 
szó, a történeti háttér homályos és differenciálatlan (antikapitalizmus, konzervativiz-
mus, katolicizmus, fasizmus között nem történik különbségtevés), ellenben a legab-
szurdabb asszociációk keverednek egymással. Nem utolsósorban pedig a szerző 
beállítódása a vizsgálóbíróé, sőt az inkvizítoré, akinek ütései pörölycsapásszerűen 
zuhognak a vádlott fejére, s az utóbbinak természetesen nem adatik meg a védekezés.47 

4 6 H . T I E T J E N : Martin Heidegger szembesülése a nemzetiszocialista egyetempolitikával és tudo-
mányeszménnyel (1933-1938). In: Utak és tévutak. Előadások Heideggerről. Budapest: Atlantisz, 1991. 
170." 

47 Hogy Farias műve „inkvizítori vonásokat" tartalmaz, azt Ott írta le Farias könyvéről írott recenziójá-
ban (lásd Wege und Abwege. Zu Victor Farias' kritischer Heidegger-Studie, Neue Züricher Zeitung, 1987. 
nov. 27., újranyomva az Antwort című, a 21. jegyzetben idézett kötetben, 144-150; lásd itt 146.); lásd 
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Az egész könyv végső soron a sztálini koncepciós perek egyfajta kellemetlen, rossz-
emlékű „déja vu" benyomását kelti.38 

ugyancsak Francois FÉDIER: Heidegger: Anatomied'unscandal, Paris: Laffont, 1 9 8 8 , 4 6 . („inquisition"); valamint 
Fred Dallmayr, Heidegger and Politics: Some Lessons, The Heidegger Case: On Philosophy and Politics. Szerk. 
T. R O C K M O R E , J . M A R G O U S , Philadelphia: Temple University Press, 1 9 9 2 . 2 8 2 . („inquisitorial"). A „procés 
stalinien"-kifejezést használja G . GRANEL: La guerre de secession című írásában (Le Débat, 1 9 8 8 . január, 1 4 2 . ; 

lásd L. F E R R Y - A . RENAUT, Heidegger et les Modernes. Paris: Grasset, 1 9 8 8 . 5 4 . ; lásd még A . Finkielkraut: 
Philosophie et bonne conscience. Heidegger: la question et le procés, Le Monde, 1988. január 5., németül: 
Philosophie und reines Gewissen. In: Die Heidegger-Kontroverse. Szerk. J . A L T W E G G , Frankfurt/Main: Athe-
näum, 1 9 8 8 . 1 0 6 - 1 0 9 . ; P. A U B E N Q I J E : Noch einmal Heidegger und der Nationalsozialismus, Die Heidegger-
Kontroverse, 126. o., továbbá Ph. Lacoue-Labarthe: La fiction du politique. Heidegger, l'art et la politique, 
Breteuil: Bourgeois, 1988. 181. [„mise en scene"]). - Farias könyve, írja Fred Dallmayr, a „vádló buzgalmát" 
mutatja; „az egész könyvön keresztül Heideggert nem úgy kezeli, mint partnert valamely közös kutatásban, 
hanem mint »ellenséget, akinek nincs igaza», s akinek »már maga a létezése is fenyegetést jelent-. Az 
eretneküldözés gyakorlatával összhangban a könyv valamely fensőbb pozícióból vagy alapelvből folytatja 
le az eljárást, amely sehol sem artikulálódik teljesen avagy kerül megvédésre, ám amelynek a helytálló volta 
előfeltételezve van, s aminek a nevében az ellenfelet elítélik. A vádló modelljét követve Faríast kielégíti az, 
hogy »kivizsgálja a gyanúsítottat», s összegyűjti »bűnösségének bizonyítékait«. Mint minden polémikus 
harcban, a cél (...) az a pillanat, amikor az ellenség »legyőzetik, s vagy megadja magát vagy a semmibe 
foszlik»" {TheHeidegger Case. 2 8 3 . ) . Alain Finkielkraut úgy fogalmaz, hogy - a Heidegger és a nácizmus 
témáját illető kérdések tárgyszerű diszkussziója helyett - „ma olyan pernek vagyunk a tanúi, mely a maga 
groteszk hisztériájával a harmincas évek sztálinista hadjárataira emlékeztet 1...] akkoriban némely kommu-
nisták Camus-t a kultúra sírásójaként, Koestlert az Intelligence Service ügynökeként, Raymond Áront a 
nagytőke lakájaként gyalázták". {Die Heidegger Kontroverse. 108.) 

4(1 Egy másik „déja vu"-t jelent a Richard W O L I N által szerkesztett The Heidegger Controversy című kötet 
(New York: Columbia University Press, 1991.). E kötet - Heidegger „politikai" nézeteit, állásfoglalását 
bemutatandó - Heideggertől s más szerzőktől származó szövegeket tartalmaz. A három részből álló 
szemelvénygyűjtemény elején egy szerkesztői előszó majd egy azt követő szerkesztői bevezetés áll; előbbi 
első soraiból rögtön megtudjuk, hogy Heidegger a rektorságból való visszalépése után is „a nemzetiszocia-
lizmus valamely filozófiailag idealizált verziójának" híve maradt. Az ezt követő bevezetés részletesen taglalja 
azután, hogy mennyire helytelen Heidegger nácizmussal való „szövetségének" súlyát „minimálizálni", 
amikor is ez valójában „grandiózus és mély" volt. (2.) Az egyes helyeken Fariason is túltevő bevezetést 
követő három rész mindegyikét ugyancsak egy-egy, a szerkesztő tollából származó (nevezzük így) „albe-
vezetés" vezeti be. Így az előszót és a „nagy" bevezetést követő első „kisebb" bevezetésből, mely a rektori 
beszédet előzi meg s arra akar vélhetően ráhangolni, megtudhatjuk, hogy Heidegger a nemzetiszocializmus 
„magasan spiritualizált" formáját képviselte, s hogy egy csomó bonyolult összefüggés áll fenn a „fund^men-
tálontológia és a német fasizmus között". (26.) Ha az ezután következő szemelvényekre az olvasó lelke 
még mindig nem volna kellőképpen ráhangolva, úgy további segítséget nyújthatnak a szövegeket kísérő 
lapalji jegyzetek, melyek a szerkesztőtől származnak, s feladatuk, hogy egy-egy szövegrészt illetően további 
eligazítást nyújtsanak. így a 42. lap jegyzete megmagyarázza, hogy a „munkaszolgálat", illetve a „munka-
táborok" kifejezetten nácik által létrehozott vehikulumok voltak az indoktrináció céljából, míg ezzel 
szemben - amint arra 1945-ös visszaemlékezésében Heidegger is utal (ezt a visszaemlékezést egyébként a 
szöveggyűjtemény érdekes módon nem tartalmazza) - tudjuk, hogy az első világháború után jöttek létre 
(lásd H E I D E G G E R : Az idő fogalma, Kossuth, Budapest 1992. 83.; lásd továbbá Karsten HARRIS kommentárját 
az írás általa készített fordításához: The Review of Metaphysics 38. 1985. 476.), s ezt a heideggeri állítást 
tényszerűen idáig senki sem cáfolta. Az első rész Heideggertől származó öt szemelvényét a második és a 
harmadik részben négy, illetve hét további, más szerzőtől származó szemelvény követi; a két rész előtt álló 
egy-egy „albevezetés" mellett mind a tizenegy szemelvény kap még egy-egy további (nevezzük így) 
„al-albevezetést" (kivéve azt a magától Wolintól származó harmincoldalas kontribúciőt, melyben a könyv 
végén még egyszer összegzi s az olvasó fejébe veri - egyfajta „ceterum censeo" alapon - azt, amit a 
különféle bevezetésekben már amúgy is kellőképpen belésulykolt). A Heidegger és Marcuse levélváltást 
megelőző „al-albevezetés" majdnem kétszer hosszabb, mint maga a rákövetkező szemelvény, a Jaspers 
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Az érdekes mármost ezekben a deprimáló művekben az - különösen Faríaséban, 
akinek chilei állampolgársága miatt lehetősége nyílt kelet-berlini archívumokban 
éveken keresztül kutatni hogy a valóban lényeges tényeket illetően semmi újat nem 
tudnak mondani. Némely kevéssé releváns és korántsem világos benső egyetemi ügy 
kiásásán túl Heidegger rektori korszakáról valami szenzációsan új dolog nem került 
elő.39 Hogy a freiburgi egyetemen rektorsága alatt Heidegger nem engedte kifüggesz-
teni az úgynevezett zsidóplakátot, hogy a freiburgi egyetemen nem volt könyvégetés, 
hogy Heidegger nem nemzetiszocialista dékánokat nevezett ki, hogy a minisztérium-
ban föllépett zsidó származású kollégák tervezett elbocsátása ellen, méghozzá rész-
ben sikerrel; hogy végül a náci egyetempolitikával való szaporodó konfliktusai miatt 
egy évvel a rektori hivatal elvállalása után lemondott - mindezeket az eddig ismert 
tényeket az új kutatások a legcsekélyebb mértékben sem tudták sem megingatni, sem 
bármi újat is hozzájuk tenni. A vitában Farias mellett föllépők egy része Farias és Ott 
nyomán azután maguk is újabb cikkeket vagy könyveket írtak, álláspontjukat, at-

szemelvényt megelőző hasonló munkáiról meg azt tudjuk meg, hogy „az első valódi félreértést" Heidegger 
és Jaspers között egy Heidegger által Jaspers Psychologie der Weltanschauungen című könyvéről 1921-ben 
írott „érdes hangú és terjengős" [harsh and lengthyl recenzió váltotta ki. (144.) A Marcuséval való levélváltás 
előtti prelűdből arról értesülünk, hogy „Hitler 1933- január 30-i hatalomátvételét négy hónappal később 
Heideggernek a rezsim iránti lelkes támogató nyilatkozata követte [followed by Heidegger's enthusiastic-
proclamation of support for the regime four months later]"; mivel ilyen jellegű Heidegger-szövegről eleddig 
nem volt tudomásunk, nagy érdeklődéssel lapozunk az ehhez a mondathoz tartozó jegyzethez, melyből 
aztán megtudjuk, hogy a „rezsim iránti lelkes támogató nyilatkozat" a rektori beszéd volt. (157., 160.) -
A kötetbe felvettek (a szerző engedélye, sőt tudta nélkül) egy Jacques Derridával a Le Nouvel Observa-
teur-ben 1987-ben megjelent interjút, aki erre a tényre úgy jött rá, hogy a könyvbe egy New York-i 
könyvesboltban véletlenszerűen belebotlott; mivel Derrida nem volt megelégedve sem a kötet színvonalá-
val, sem pedig előszavával illetve bevezetésével (nem utolsósorban pedig a vele készült interjú elé bocsátott 
al-albevezetéssel, mely Derridának a rá következő szemelvényben kifejezésre jutó álláspontját megfe-
lelőképpen előzetesen „helyre teszi", továbbá magának Wolinnak a tanulmányával, melyben a szerző a 
laza szálakkal a heideggeri gondolatkörhöz kapcsolódó Derrida-féle „dekonstrukciót" nyíltan politikai 
gyanú alá helyezi [lásd 285.)), s úgy vélte, engedélye nélkül az interjút különben sem szabadott volna 
megjelentetni, a kiadónak jogi eljárást helyezett kilátásba arra az esetre, ha a paperback-ben való utánnyo-
mást változatlan formában (azaz a Le Nouvel Observateur által vele készített interjúval együtt) engedélyezi. 
A szerkesztő hajlandónak mutatkozott az interjút a paperback kiadásból kivenni, ám az esetet az előszóban 
meg óhajtotta magyarázni s a maga módján egyúttal kommentálni, amihez viszont a kiadó nem járult hozzá. 
A dolog azzal végződött, hogy Wolin szerződest bontott a Columbia University Press-szel, s a paperback 
kiadás egy másik kiadónal látott napvilágot a vonatkozó Derrida-interjú nélkül s egy megfelelőképpen átírt 
előszóval, melyben Wolin az esetet megmagyarázta. Az egész ügyről a New York Review of Books 
hasábjain 1993. első félévében hosszan elhúzódó, rendkívül éles hangnemben folyó polémia zajlott a 
könyvet recenzáló Thomas Sheehan valamint az érintett felek között. - Az említett „déjá vu" tennészetesen 
abban a vonatkozásban áll fenn, hogy kellőképpen tapasztalhattunk itthon (mindazonáltal az elmúlt négy 
évtizednek inkább az első felében, mint a másodikban) az olyan kiadványokat, amelyekben „burzsoá" 
szerzők szövegei elé megfelelő előszó íródott; mindenesetre általában csupán egy, amit legföljebb némi 
jegyzet kísért; a Wolin-féle koncepció láthatóan ezeken messze túltesz. 

4 4 FARIAS könyvéből - írta recenziójában például Rudolf A U G S T E I N , a Der Spiegel Heidegger iránt 
korántsem jóindulatúan hangolt kiadója, aki egyik készítője volt a Heideggerrel készült nevezetes Spiegel-
interjúnak - „semmi döntően új nem került napvilágra" (Der Spiegel, 1987. november 23. 215.: „nichts 
entscheidend Neues ist zutage gekommen"). Augstein hozzáteszi, hogy Farias némely igen súlyos állítása 
- például hogy Heideggert az SA emberei közé sorolja - „bizonyítékok nélküli" [„ohne Belege"]. 
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titűdjüket a legcélratörőbben a következő két tétellel lehet jellemezni: 1. Heidegger 
nem pusztán átmenetileg s laza szálakkal kapcsolódott a nemzetiszocializmushoz, 
hanem hensőleg volt náci, éspedig születésétől egészen halála napjáig. 2. Amennyiben 
ez nem így volna, avagy valaki a tényekre hivatkozva ezt vitatná vagy ennek az 
ellenkezőjét állítaná, úgy automatikusan az 1. tétel lép érvénybe?" 

Jelentős gondolkodók útját nem ritkán irigység és gyűlölködés kíséri végig, mely 
holtukban sem szűnik meg. Arra a kérdésre, hogy Heidegger miért válhatott a 
legszélsőbb baloldaltól kezdve egészen az SS-ig mindenki kritikájának tárgyává, 
1966-ban Franyois Fédier Nietzsche egy mondásával válaszolt, mely szerint a filozófus 
a maga korának rossz lelkiismeretét képviseli.51 Figyelemre méltó, hogy az önigazolás 
e motívuma, miképp merül fel ismét az újabb Heidegger-vitában - a jelenkor egyéb 
társadalmi-politikai-kulturális problémáival egyetemben, melyeknek kihordatlan gör-
csei ugyancsak valamiképpen e vitába kanalizálódnak s benne szublimálódnak. 

„Egy egész társadalom védekezik itt amiatt - írta például a mai Heidegger-viták egy 
pontján Jean Baudrillard - , hogy nem sikerült más történelmet csinálniuk [...] Mivel 
mi ma történetileg és politikailag nem létezünk, azt akarjuk bizonyítani, hogy 1940 és 
1945 között, Hirosimában és Auschwitzban pusztultunk el [...]. Mivel a filozófia ma 
nem létezik többé [...], azt kell bizonyítania, hogy Heideggerrel végérvényesen 
kompromittálta magát." 

A történész Henning Ritter a „történeti denunciáció klímájáról" beszél, arról, hogy 
„a mai világot csak úgy lehet életre érdemesként az utódokra ráhagyni, ha Heidegger 
utódai az átörökítésnek más technikáját is ismerik, mint a morális lejáratást".52 Az 
utóbbival kapcsolatban pedig Christopher Macann nemrég úgy fogalmazott, hogy „a 
Heideggerre zúdított morális elítélés önmaga ellen forduló hatása az volt, hogy 

50 Az első tételt illetően lásd The Heidegger Controversy, i. m. 286., ahol Wolin úgy fogalmaz, hogy Farias 
számára Heidegger „nem is pusztán csak náci volt, de egyenesen radikális náci". (287.) E tétel igazolásához 
persze némi fogalmi hajlékonyságra illetve akrobatikára van szükség. Ennek eszköze a finom különbségtétel 
például „létező nácizmus" és „ideális nácizmus", „faji antiszemitizmus" és „metafizikai antiszemitizmus", sőt 
„metafizikai rasszizmus" stb. között. Mig bizonyos körülmények között a „létező szocializmus" és az „ideális 
szocializmus" közti különbségtételnek nagyon is van, illetve volt pregnáns jelentése, addig ugyanennek a 
nácizmus esetében, mely parexcellencetöfíéneti jelenség, aligha. Ha a nácizmus „elméletéről" egyáltalán lehet 
beszélni, akkor ezen csak a Rosenberg-féle faji mítoszt és hasonlókat érthetünk - ám ezek egyrészt nem 
maradtak meg a puszta eszmélten, hanem nagyon is átültetődtek a gyakorlatba, másrészt Heidegger sohasem 
osztotta, épp ellenkezőleg, hevesen bírálta őket. Mi a tartalma s az értelme akkor az olyan fogalmaknak, mint 
„ideális nácizmus", „metafizikai rasszizmus" stb.? A tartalma valójában tetszőleges; az, amivel éppenséggel 
megtöltjük őket (például adott esetben a tecltnika kritikája, a „das Man" felfogása, a humanizmus bírálata a 
Humanizmus-levélben) stb. Az értelme pedig az, hogy ily módon lehetővé válik Heideggert „nácinak", 
„antiszemitának" stb. nevezni, azaz hogy ebben az interpretációs keretben végre meg lehet szabadulni a 
tényektől: nem kell többé tekintettel lenni arra, hogy valaki ténylegesen antiszemita, rasszista vagy náci volt-e 
avagy sem, nyugodtan lehet annak tartani akkor is, ha a tényleges nácizmus tipikus vonásai (fajelmélet, 
biologizmus, a német árja faj fennsőbbrendűsége, s a belőle következő harc a világuralomért) egyikét sem 
osztotta. A teclinika kritikája miatt legközelebb így, lta kedvünk támad rá, a frankfurti iskolát is fasisztánák 
tarthatjuk, s általában szabadabban mozoghatunk. Ha pedig a léttörténeti avagy - tágabban - a történetfilozófiai 
szemléletmódban fedezzük fel Heidegger „nácizmusát", akkor Hegelt és Marxot is bízvást fasisztának tarthatjuk. 

51 Lásd F . FÉDIER: TroisattaquescontreHeidegger. Critique 22 ( 1 9 6 6 Nov.), Nr. 234. 8 9 9 . 

52 Die Heidegger Kontroverse. 167., 222., 224. 
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elterelte a figyelmet arról a sokféle bajról, melyben az egyetemi világ bővelkedik -
azokról a bajokról, melyek a »moralizálásnak« képmutató jelleget kölcsönöznek; 
mindennek pedig az az eredménye, hogy a »Heidegger és a politika« kontraverziáját 
illetően egyfajta »bűnbakkereséssel« állunk szemben (egy olyan jelenséggel..., mely 
igen nagy szerepet játszott a náci párt felemelkedésében); olyan tendenciával, misze-
rint azokat a tulajdonságokat, melyeket az ember nem szívesen látna meg önmagá-
ban, egy stilizált ellenfélre vetíti ki, abból a célból, hogy ugyanezekkel a tulajdonsá-
gokkal ne kelljen számot vetnie önnönmagában".53 - Idézzünk végül a neves német 
filozófus és Heidegger-kutató Otto Pöggeler új könyvének előszavából.5,1 „Való-
színűleg Heidegger gondolkodásának jelentőségével függ össze - írta Pöggeler - , 
hogy világszerte egyfajta propagandagépezet lendült mozgásba ellene." 

Mindeközben ugyanakkor egyre kevésbé hárítható el a kérdés: a „»Heidegger-
ügyet« illető viták vajon nem váltak-e már régóta alibivé, mellyel a saját korunk által 
felvetett politikai és filozófiai kérdések elől igyekszünk kitérni"?'5 

III. 

A Heidegger-vitát Christopher Macann az egyetemi világ bajaival hozta összefüggés-
be, s ez az utalás átvezet egy másik sajátos jelenség, az amerikai egyetemeken a 
nyolcvanas évek folyamán a humán diszciplínának körében végbemenő átalakulás, 
átstrukturálódás, egyfajta „kulturális forradalom" rövid számbavételéhez. A „multicul-
turalism" elnevezésű irányzatról vagy még inkább mozgalomról van szó (magyarul 
talán többkultúrájúsággal lehetne visszaadni), mely az amerikai egyetemek humán 
fakultásain - nem minden előzmény nélkül - a nyolcvanas években kezdett nagy 
ütemben előretörni, s mely elsősorban a tantervek, illetve a tananyag radikális 
átalakítását tűzte ki céljául. 

Ha a nyolcvanas évek figyelmet érdemlő filozófiai eseményeit akarjuk számba 
venni, szükséges azonban még ezelőtt röviden szót ejtenünk egy az angolszász 
filozófia berkeiben ezt megelőzően végbement eseményről. Richard Rorty 1979-ben 
megjelent Philosophy and the Mirror of Nature című, szakmai berkekben nagy 
feltűnést keltő könyvéről van szó, melynek a recepciója, hatása a nyolcvanas évek 
során ment végbe. A könyv a nemzetközi filozófiai életben megjelenése után csak-

5 3 C . MACANN: Introduction. Martin Heidegger. Critical Assessments, ed. С . MACANN, London: Routledge 
& Kegan Paul, 1992. vol. 4. 2. 

53 Pöggeler egyébként, mint F. Rodi írja, „évekkel a Heidegger körüli divatos lárma előtt" - azaz 
alapvető Heidegger-monográfiájának 1983-ban megjelent második kiadásához írott utószavában - „szuve-
rén elfogulatlansággal és tökéletes nyíltsággal" már föltette a „szorongató", „új, kritikai kérdéseket". (F. R O D I : 

A Heidegger korai művét illető hermeneutikai szituáció változásai, Utak és tévutak. 204. sk.) 
5 5 O. PÖGGELER: Neue Wege mit Heidegger. Freiburg/München: Alber, 1992. 74. sk. Heinrich Wiegand 

P E T Z E T Auf einen Stern zugehen című könyve amerikai kiadásához írott előszavában a fordító, Parvis Emad 
újabban a "persecutorial journalism" kifejezést használta (lásd H. W. PETZET: Encounters and Dialogues with 
Martin Heidegger 1929-1976, Chicago-London: The University of Chicago Press, 1993. xxx.) 



A filozófia a nyolcvanas években 4 7 

hamar nagy visszhangot keltett, és - ami ezzel jár - heves vitákat és diszkussziókat 
váltott ki. A könyvet számos nyelvre lefordították, szerzőjét előadókörutakra hívták, 
(Európában Rorty megfordult Franciaországban, Olaszországban, Németországban, 
többek között a berlini „Wissenschaftskolleg"-nál egy évet töltött el), úgyhogy e 
könyv mindenképpen az évtized filozófiai eseményei közé tartozik. A kitüntetett 
figyelem és a magasra csapó szenvedélyek azt jelezték, hogy nem olyan munkáról 
van szó, mely a jelenkori filozofálás évtizedek óta rögzült tradíciói egyikének ösvé-
nyén haladva kíván bizonyos eredményeket elérni, hanem olyan, korunkban koránt-
sem gyakori törekvésről, mely iskolák határait s azok megszilárdult idiómáit áttörve, 
e tradíciókat egy sajátos, eredeti metafilozófiai nézőpont keretében éppenséggel 
transzcendálni törekszik. 

Az analitikus filozófia tradíciójában felnőtt Rorty, aki többek között e tradíció egyik 
befolyásos könyvének, az 1967-ben kiadott The Linguistic Tűmnek a szerkesztője s 
bevezető tanulmányának szerzője, szándéka szerint az analitikus filozófia elmúlt 
évtizedekbeli fejleményeihez kapcsolódik, amikor azok újabb történetét át kívánja 
tekinteni.3ft Az áttekintés és a továbbgondolás meghökkentő eredménye magának az 
analitikus filozófia fogalmának a kérdésessé tétele. Az analitikus filozófia Rortynál az 
ismeretelmélet-központúként jellemzett európai filozófia hagyományába ágyazó-
dik, 17 s nem annyira radikális fordulatként, mint inkább e hagyomány folytatójaként 
és végső kimerítőjeként jelenik meg. Az a megkülönböztetés, amit Rorty a könyv záró 
fejezetében „ismeretelmélet" és „hermeneutika", „normális" és „abnormális beszéd-
mód", továbbá - döntően — „szisztematikus" és „épületes" filozófia között fölállít,58 

nem pusztán szokatlan, hanem - Wittgensteinnek, Heideggernek és Dewey-nak az 
„épületes" gondolkodókhoz történt sorolása miatt - provokatív is; s noha az a mód, 
ahogy Gadamer, Sartre és Heidegger némely gondolatát az objektivitás „egziszten-
cialista" álláspontjának nevezett saját felfogása kifejtéséhez4'' e helyen felhasználja, 
szintúgy nem kis mértékben meghökkentő - a vázolt perspektíva jó értelemben vett 
eredetiségét mindazonáltal aligha lehetett sommásan kétségbe vonni. 

A tradíciók és iskolák közti erővonalak áttörésére irányuló kísérletnek persze 
többnyire heves reakciókkal kell szembenéznie. Saját iskolája, az analitikus filozófia 
köreiben Rorty művét heves elutasítással fogadták, s ez aligha meglepő. Hiszen a 
szociologizáló-történeti pillantással, amit Rorty e tradícióra vetett, óhatatlanul a dis-
tanciált, távolságtartó szemléletmód jár együtt. Egy, a könyv megjelenése után két 
évvel, A filozófia ma Amerikában címmel 1981-ben tartott nevezetes előadásában 
(melyből fentebb más összefüggésben már volt alkalmunk idézni néhány passzust), 
valóságos szociológiai látleletet készített az analitikus filozófia helyzetéről; s a tükör, 
amit kollégái elé tartott, kevéssé hízelgő képet festett az analitikus filozófia állapotá-

56 Lásd R O R T Y : Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, N . J . : Princeton University Press, 1979. 7. 
57 Uo. 8. 
58 Lásd uo. 351. skk., különösen 357., 365., 367. sk. 
59 Uo. 361. sk. Lásd ezzel kapcsolatban Sartre, hermeneutika, pragmatizmus című tanulmányom III. 

részét. (Holmi VI, 1994/12. 1818. skk.) 
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ról. Ha a helyzet az, hogy az analitikus filozófia területén „manapság annyi a paradig-
mák száma, amennyi a főbb filozófiai tanszékeké", ha immár „nem létezik a filozófiai 
munka semmilyen közmegegyezésen alapuló egyetemközi paradigmája, sem pedig 
a »centrális problémák« bármilyen közmegegyezésnek örvendő listája", s „az összké-
pet manapság egymással harcoló kutatási programok dzsungele uralja" - ahol is ha 
egy filozófiai „probléma, mely a hozzávetőleg száz amerikai »analitikus« filozófiai 
tanszékből egyidejűleg tízben felkapottságnak örvend, már kivételesen szerencsés 
helyzetben van"6" - , akkor érthetővé válik Rorty kérdése: „vajon van-e valami az ame-
rikai filozófiában, ami igazolná azoknak a német filozófusoknak a reménységét, akik 
saját tradíciójukból kiábrándulva, reményteljesen pillantanak az Óceánon túlra?"61 

A saját iskolája körében végzett kritikai számvetéssel Rorty egyúttal az analitikus 
filozófia túlzottan fejlett öntudatát, önbizalmát is igyekezett lenyesegetni; óvott attól, 
hogy hitelt adjanak annak a nézetnek, „nem pusztán éleselméjűek, de bölcsek is 
vagyunk", továbbá a „retorikától", s a „leereszkedő hangnemtől, amit más diszciplínák 
professzoraival szemben megütünk", s amely „biztosra veszi, hogy a »fogalmi kérdé-
seket« továbbra is uraljuk."62 „Ha egy diszciplínának nincs semmilyen jól meghatáro-
zott tárgya, és a teljesítményeknek semmilyen egyetemközi paradigmája, akkor sti-
lisztikai paradigmái kell, hogy legyenek", írta, s szerinte - minden ellentétes 
önértelmezése ellenére, bármennyire vonakodjanak is beismerni - az elmúlt időszak-
ban „éppenséggel ez történt az analitikus filozófiával".63 

Rorty könyve s a nyomában keletkezett irodalom nem utolsósorban az amerikai 
filozófia nyolcvanas évekbeli helyzetére, a bekövetkezett átstrukturálódásra világít rá. 
A kép egyfajta zavarodottságot, hanyatlást mutat (noha Rorty kínosan ügyel rá, hogy 
ilyet ne mondjon ki), s a szakmai diszkusszió mögül időnként - nem is túlzottan 
leplezetten, hanem meglehetős egyértelműséggel - institucionális problémák, akadé-
miai nehézségek villannak elő. Egy helyen például Rorty utalt arra, hogy a domináns 
analitikus filozófia filozófia-képéből következően Hegel- vagy Platón-kutatók nem 
nagyon számíthatnak állásra egy tipikus amerikai filozófia tanszéken, s hogy a 
hagyományos filozófia jelentős szegmentumai ily módon most történelem- vagy 
összehasonlító irodalom-tanszékekre szorultak, ott gondozzák őket.6' 

Ha Rorty szkeptikusan szemlélte ama német filozófusok reményeit, akik „saját 
tradíciójukból kiábrándulva, reményteljesen pillantanak az Óceánon túlra", akkor 
ezzel nevezetes könyvében Allan Bloom is egyetértett, mindenesetre azzal a fordított 
hangsúllyal, miszerint a filozófia s a humán képzés terén szerinte súlyos hanyatlás 
jeleit mutató amerikai egyetemek aligha remélhetnek valamit is az európai s jelesül a 
német egyetemektől, nem utolsósorban azért, mivel időközben azok már maguk is 

60 A filozófia ma Amerikában, id. cikk, 587. sk. 
6 1 R. R O R T Y : A Reply to Six Critics, Analyse und Kritik, 1 9 8 4 / 6 . 9 3 . 

62 A filozófia ma Amerikában, 592. 
« U o . 5 9 1 . 
64 Uo. 591. 
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kellőképpen amerikanizálódtak.6' Ha a Rorty könyve által kiváltott vitáknak csak 
mintegy a hátterében - egyfajta kísérő szólamként - húzódtak meg a filozófia, illetve 
a humán stúdiumok akadémiai helyzetével kapcsolatos gondok, úgy ez a motívum 
Bloomnál most nyíltan az előtérbe lépett. 

Allan Bloomnak a megjelenése után csakhamar bestselleré váló könyve, az 1987-
ben napvilágot látott, röviddel rá többször újranyomott s az USA-ban végül több mint 
egymillió példányban elkelt The Closing of the American Mind az amerikai egyete-
meknek s mindenekelőtt a rajtuk folyó humán képzésnek az elsöprő kritikáját 
nyújtotta. A könyvet (voltaképpen egy alkalmi írást, mely szerzője pénzgondjain volt 
hivatva enyhíteni, s melytől jó esetben ötezer példány elkelését remélte) Bloom, a 
chicagói egyetem politikai filozófia-professzora az egyetemi oktató perspektívájából 
írta, mint egyfajta „jelentést a frontról", s lényegében az amerikai felsőoktatásban 
szerzett három évtizedes tapasztalatait összegezte benne.6'' 

A liberális nevelés - ez Bloom alapvető tapasztalata - önmaga ellen fordult, s az 
amerikai liberális kultúra végül is saját alapjait ásta alá, amikor tág teret engedett a 
kulturális relativizmusnak. A liberális nevelésnek az a célja, hogy az „ismerd meg 
önmagad" elve szerint - alternatívák felmutatásával - hozzásegítsen olyan kérdések 
megválaszolásához, mint „ki vagyok én?", „mi az ember?", hogy a szenvedélyeket 
érdeklődéssé alakítsa, hogy értékeket közvetítsen, példaképeket állítson az ifjúság 
elé, normákat adjon, a klasszikus műveltség nagy műveinek megismertetésével és 
megszerettetésével válaszokat arra, mi a jó, s miben áll a helyes élet. Ennek a 
követelménynek Bloom szerint az amerikai egyetemek egyre kevésbé tudnak eleget 
tenni, aminek következtében látványos hanyatláson, illetve - amire a könyv címe utal 
- „bezáruláson" mennek keresztül. Míg az amerikai történelem korábbi századaiban, 
az „alapító" korszakban az USA egyfajta olvasztótégely szerepét töltötte be, a termé-
szetes emberi jogok elvével összhangban nem azt kérdezte, ki honnan jön, mi a 
származása, felekezeti hovatartozása, hanem a hangsúlyt arra helyezte, hogy az 
újvilágban minden ember egyenlő, s ezzel összhangban arra sarkallt, hogy a betele-
pültek olvadjanak bele az új kultúrába, mely az emberi egyenlőség elvére épült, addig 
most az előretörő etnocentrizmus és kulturális relativizmus a kulturális különállást 
szorgalmazza. A feketék most nem mint emberi lények tartanak igényt a tiszteletre, 
hanem mint feketék.1' A velünk született emberi jogok elvét a nyitottság jelszava 
foglalta el, mely ugyanakkor közönyt, választásra való képtelenséget vont maga után. 
Minden kultúra egyformán értékes, tiszteletet érdemel, választani nem lehet közöttük. 
A görög-európai kultúrára a legkorábbi kezdetektől fogva egyedülállóan jellemző 
volt a nyitottság az idegen népekkel, kultúrákkal szemben; ám míg a korábbi száza-
dokban ennek az volt a jelentése, hogy az idegen népekkel való megismerkedés 
révén horizontunkat kitágítsuk, eldöntsük, mi bennük - s ugyanakkor saját kultúránk-

65 Lásd The Closing ofthe American Mind. Touchstone Edition, New York-London: Simon & Schuster, 
1988. 321. 

66 The Closing of the American Mind. 21. sk. 
67 Uo. 33. 
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addig most ezek a törekvések szinte illegitimnek tűnnek fel. Az uralkodó relativizmus 
szerint egy ilyen vizsgálat nem is végezhető el. Ki merne ítélni jó és rossz tekintetéhen? 
Az indiszkriminációtól való rettegés és a legkülönfélébb kultúrák és életformák iránti 
nyitottság kötelezővé tett s a fiatalokba beléoltott elve azt eredményezi, hogy az 
emberek már nem merik keresni a jót, s csodálni, ha megtalálják, mivel ez egyjelen-
tésű a rossz megtalálásával s annak megvetésével.68 Ha a nevelés jó életre való 
nevelés, akkor a relativizmus kioltotta és megszüntette a nevelés voltaképpeni célját, 
a jó élet keresését.69 Az igazi nyitottság mindig a megismerés vágyával párosul („tudni 
akarom, miben áll számomra a jó, s mi tesz boldoggá"), ami viszont tudatlanságunk 
tudatából ered. A megismerés vágyától megfosztott nyitottság ezzel szemben az 
érdektelenség, a közöny nyitottsága, sőt - az értékek relativitásából, a közönyből s a 
döntésre való elvi képtelenségből adódóan - nem egyéb végül is, mint meghajlás az 
erősebb előtt, a vulgáris előtt, a siker előtt: nyitottság mindezek iránt.7" A partikuláris-
ból az általánosba való emelkedés, a humanitás univerzális eszménye, a teoretikus 
életmód — amelyet Tocqueville olyannyira csodált Pascalban - , mindez veszélyben 
van a demokráciákban, melyek egyfajta ressentiment-1 táplálnak a teoretikus életmód 
iránt, s ha valamely institúciónak, úgy az egyetemnek a feladata volna itt ellenerőt 
képezni, orvoslást nyújtani.71 

Az európai egyetemek történetét és jelenkori hanyatlását Bloom Szókratésztól 
Heideggerig kíséri végig. Ami a közelmúltat illeti, Bloom részletesen kitér a hatvanas 
évekre, s fölidézi személyes élményét a Cornell egyetemen, amikor azt követően, 
hogy a diákok épületeket foglaltak el s tanárokat bántalmaztak, illetve túszul ejtettek, 
az egyetem tanári kara behódolt felfegyverzett diákok tüntető csoportjának, s 
együttműködéséről biztosította őket az egyetem céljainak s a tanítás tartalmának 
megváltoztatásában.72 Ha Németországban Hegel halálát 1933-ra teszik, jegyzi meg 
Bloom, akkor az USA-ban a felvilágosodást véglegesen a hatvanas években temették 
el. Az erőszaknak behódoló professzorok közül sokan „azáltal csináltak korábban 
karriert, hogy kifejtették, milyen rosszul reagáltak a német professzorok az akadémiai 
szabadság lábbal tiprására". „Németországban azok a professzorok, akik hallgattak, 
azzal a [...] mentséggel élhettek, hogy nem tehettek másképp. A megszólalás bebör-
tönzést vagy halált jelentett volna. A törvény nem csupán nem védte őket, de egye-

68 Vő. uo. 30. 
69 Uo. 34. 
70 Uo. 41. 
71 Uo. 251. 
72 Uo. 313- A bölcsészkar dékánja memorandumot írt a tanári karnak, melyben kijelentette: a tanárok 

nem „nyíltan rasszisták" ugyan, de mégiscsak „institucionális rasszisták". Ezután létrehoztak osztályokat 
kizárólag fekete diákoknak, az általuk elfoglalt épületet átengedték nekik, s alapítottak egy „Black Studies 
Center"-t. Az egyetem „president"-je eközben, írja Bloom, csak magát igyekezett menteni, s minden áron 
próbálta elkerülni a konfrontációt a radikális csoportokkal. Az olyanfajta emberek közé tartozott, akik 
dühösek voltak a lengyelekre, amiért a Hitlernek való ellenállással kirobbantották a második világháborút. 
(Uo. 316.) 
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nesen halálos ellenségük volt. Cornell-ben ezzel szemben nem forgott fenn semmi 
ilyesfajta veszély."73 

Míg Bloom törekvése és indulata érthető, s nemes szándékokról tanúskodik, addig 
az elméleti háttér - miszerint a liberális műveltség, kultúra és oktatás hanyatlásáért 
nem egyszerűen a műveletlenség, a durvaság és a barbárság kívülről való betörése, 
hanem egyfajta, a nyugati kultúrán egyre inkább elhatalmasodó filozófiai beállítódás, 
az univerzális értékeket, a humanitás örök eszményeit megkérdőjelező és aláásó 
relativizmus és historicizmus a felelős, korunkban jelesül a posztmodern és a dekonst-
rukció - : ez az elméleti háttér már kevésbé látszik meggyőzőnek. A historicizmusnak 
a fasizmussal való összekapcsolása úgyszintén némileg eltúlzottnak tűnik, ami persze 
nem befolyásolja azt, hogy az az állítás, miszerint az európai jobboldal átvándorolt az 
amerikai baloldalra, melynek nyelvezete a fasizmus nyelvhasználatára emlékeztet, 
alkalmasint figyelemre méltó hipotézis lehet.74 

Heidegger affinitását a nácizmus iránt racionalizmus-kritikájával hozza Bloom 
összefüggésbe, és sajnálattal állapítja meg, hogy Heideggernek a görög filozófiai 
szövegeket illető értelmezései nem vezettek az amerikai egyetemeken a görög filo-
zófiai stúdiumok fellendüléséhez.74 Christopher Macann is az egyetemek morális 
süllyedéséről panaszkodott már idézett írásában, szerinte azonban Heidegger -
elsősorban a „das Man"-ra vonatkozó kritikájával, a felelősséget elhárító s anonimi-
tásba burkolózó attitűddel szemben - kiaknázatlan kritikai potenciált tartalmaz, s a 
Lét és idő „az egyik leginkább benyomást keltő hozzájárulás századunk etikai filozó-
fiájához".76 

Ha Rorty szkeptikusan szemlélte ama német filozófusok reményeit, akik „saját 
tradíciójukból kiábrándulva, reményteljesen pillantanak az Óceánon túlra", akkor ez 
mindenesetre azt sugallja, hogy szerinte - ha egyszer kívülről szorul megújításra, 
fölfrissítésre - az európai filozófia sem lehet valami jó bőrben. Láttuk, hogy az 
európai, illetve a német filozófiára vonatkozó ezen megítéléssel Bloom fordított 
előjellel ugyan, de egyetért, véleménykülönbség áll fenn azonban abban a tekintet-
ben, hogy Bloom alapjaiban nem osztja Rorty ama előfeltevését, miszerint a német 
filozófiának Amerikától valaha is bármi remélnivalója lehetne vagy lett volna. Amerika 
vezető értelmiségei ifjúkorukban mindig európai egyetemekre jártak tanulni, s a 
humán diszciplínák (filozófia, történelem, irodalom) tekintetében Amerika mindig is 
Európára volt utalva. Ami e téren Amerikában nagyra nőtt, mind európai származék, 

73 Uo. 317. sk. 
74 Lásd az utóbbival kapcsolatban Bkxim későbbi visszapillantását: A. BLOOM: Giants and Dwarfs. 

Essays 1960-1990. New York: Simon & Schuster, 1990. 29. sk.; lásd továbbá The Closing of the American 
Mind. 153. sk. 

73 Uo., 310. skk. bloom más helyen ugyanakkor többször is pozitíve említi Heideggert. „A német 
egyetemek katedráin", írja egy helyen, „meglepő egyezés volt valódi tehetség és konvencionális tisztelet-
reméltóság között. Hegel, Husserl és Heidegger koruk tisztelt személyiségei voltak, akiknek a jelentősége 
nem csupán abban merült ki, hogy katedrájuk volt". (323.) „Nietzsche és Heidegger", olvasható másutt, 
„igazi filozófusok voltak". (377.; lásd még 144., 317.) 

76 Martin Heidegger. Critical Assessments, vol. 4. 10. 
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aminek tudatában is voltak, s nem is igen szégyellték. Ebben a tekintetben az ötvenes 
évek jelentették Bloom szerint az amerikai egyetemek virágzó korszakát, hiszen 1933 
után bőven profitálhattak az Európából emigráló értelmiség krémjéből, akik jórészt a 
német egyetemi rendszer örökségét képviselték: azét a rendszerét, amely - mint 
Bloom fogalmaz - „a teoretikus életmód nyilvánosság által támogatott és jóváhagyott 
formájának legmagasabbrendű kifejezése" volt.7 Az ötvenes évek jelentették azt a 
korszakot, amikor az amerikaiak megtalálták otthon azt, amiért azelőtt a tengerentúlra 
kellett utazniuk. Mivel a humán diszciplínák nem a hazai talajból nőttek ki, gondo-
zásra, ápolásra, meggyökereztetésre szorulnak. Az ötvenes években a világon nem 
voltak jobb egyetemek az amerikaiaknál, véli Bloom: ha a harmincas években az 
amerikai egyetemek eltűntek volna a föld színéről, a megismerésre, tudásra érdemes 
dolgok tárháza jelentékenyen nem károsodott volna - a hatvanas években viszont ez 
katasztrófát eredményezett. A nagy tradíció tekintélyes része ekkor Amerikában tar-
tózkodott, idegen és gyönge transzplantáció gyanánt, rászorulva az ápolásra s a 
meggyökereztetésre, kiszolgáltatva a bennszülöttek populizmusának és vulgaritásá-
nak. „A hatvanas évek közepén a bennszülöttek pedig - diákok álöltözetében -
megindították támadásukat." „Az egalitáriánus önelégültség kitörölte a tanmenetből 
azokat az elemeket, amelyek nem hízelegtek a pillanat sugallta szenvedélyeinknek 
és ízlésünknek. [...] Az Európára nyíló ajtó becsapódott."78 

A hatvanas évek mozgalmai alapvető változásokat hoztak; mikor a viharok fölka-
varta por leülepedett, az egyetemek a demokratikus közvélemény uralma alá kerül-
tek: a műveltek és a műveletlenek közti különbséget az utóbbiak javára fölszámolták, 
az alternatívák elszegényedtek; amiről a nagy többségnek (a demokrácia egyetlen 
autoritásának) nem volt tudása, tudomása, az megszűnt realitással rendelkezni. '4 

Bloomot a vitákban csakhamar antidemokratizmussal,8" elitizmussal, arisztokratiz-
mussal s egyebekkel vádolták meg, s ő mindezt kihívóan el is fogadta: egy a Harvard 
Egyetemen 1988-ban tartott előadásában így szólította meg a hallgatóságot: „Fellow 
Elitists!" („Elitista Társaim"). Miután az amerikai egyetemek közül hagyományosan a 
Harvard számít az egyik legexkluzívabb, legelitebb intézménynek, így érthető, hogy 

77 The Closing of the American Mind. 322. sk. 
78 Uo. 324., 320. Az ajtó annál határozottabban csapódott be, minél inkább „az európaiak segítettek 

lezárni, miközben azt ígérték, hogy kinyitják". (320.) 
79 Uo. 319. A cornelli eseményeket kommentálva Bloom megjegyzi, hogy egyes részvevők a maguk 

morális esendőségét emelkedett morális mezbe kívánták öltöztetni (lásd uo. 316.). Mint fentebb láttuk, a 
Heideggerrel kapcsolatos morális elítélés hipokrata jellegére utalt Christopher Macann, aki Bloomhoz 
hasonlóan szintén a hatvanas évekkel összefijggéslren keres magyarázatot. Midőn Heideggert elítélik, írja, 
a „jelenkori filozófusok" a „morális fensőbhrendüség pózában tetszelegnek, holott „jó ok volna sajnálkozni 
afölött, ami számomra valamely példa nélkül álló morális hanyatlásnak tűnik az egyetemi világon belül, s 
amit részben talán az magyarázhat, hogy egyes kevésbé kvalifikált személyek képesek voltak könnyedén 
becsúszni a rendszerbe annak boldog hajnalán, a hatvanas években". (Mariin Heidegger. Critical Assess-
ments. vol. 4. 2. sk.) 

8(1 Lásd például Roiny recenzióját: The Old-Time Philosophy, The New Republic 30. 1988. április 4. 
Kortynak alapjában véve nincs nehéz dolga, hogy felhivja a figyelmet Bloom elméleti alapállásának 
gyengéire - ez azonban nála többé-kevésbé az amerikai egyetemek fölött gyakorolt bloomi kritika 
visszautasítását is jelenti. 
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harvardi professzorok siettek Bloomra legelőször az elitizmus bélyegét rásütni. Bloom 
ezen nem is lepődött meg, önvédelemmel magyarázta: „Ha azt mondjuk, oelitista, 
minket talán nem fognak észrevenni." 

A viták egy pontján Bloom egy érzékeny, minket, kelet-közép-európaiakat is érintő 
jelenségre tapintott rá. Most, amikor a kommunizmus összeomlását tapasztaljuk, 
mondotta, s tanúi vagyunk a liberalizmus újjáéledésének, s mindez nem kis részben 
a Nyugat, nem utolsósorban pedig az USA vonzerejének köszönhető - most, amikor 
Kelet-Európában a demokráciára való nevelésre, ilyen intézményekre van szükség, 
amikor segítséget várnak tőlünk - : ez az a pont, ahol csődöt mondunk. A kínai 
diáknak az amerikai egyetemek csak azt tudják mondani, hogy az eurocentrizmus 
elkerülendő, hogy a racionalizmus megbukott, s hogy a burzsoá liberalizmus egyike 
a legmegvetendőbb rendszereknek. Mégiscsak paradox, hogy amikor nem lebecsü-
lendő részben a nyugati társadalmak vonzerejének hatására a vasfüggöny leomlott, a 
mi értelmiségieink csak azt tudják ismételgetni, hogy a Nyugat s az általa képviselt 
éltékek elrettentőek.81 

Bloom némileg méltatlankodva tette szóvá, hogy a tekintélyes Stanford Egyetemen 
- az eurocentrizmustól való távolodás jegyében - John Locke-ot száműzték a tananyag-
ból. Bárhogy legyen is, Bloom könyve s az általa kiváltott viták, úgy tűnik, nem állták 
útját a „multiculturalism"-mozgalom terjedésének. Ehhez járul az úgynevezett „relevan-
cia-forradalom", mely szerint - mindenfajta fölösleges dolog helyett - mindenekelőtt az 
élet számára „releváns" dolgok tanulása kerüljön bele a tananyagba. A neves konzerva-
tív teoretikus, Roger Scruton nemrég úgy fogalmazott, hogy ez a mozgalom „a humán 
oktatás lerombolását kifejezett projektté tette - nem csupán a kulturális átalakulás 
egyfajta melléktermékévé, mellyel hiábavaló volna különben szembeszállni".82 A „mul-
ticulturalism" a nyugati kultúrával ellenségesen áll szemben, s nem csupán aláássa a 
belé vetett hitet, de bensőleg inkoherens is: képviselői egyfelől azt állítják, hogy a 
kultúrákat nem lehet egymással összevetni, másfelől pedig azt, hogy a nyugati kultúra 
alacsonyabb rendű egyéb, vélten szabadabb s természetesebb életformánál. Mivel a cél 
nem filozófiai, hanem retorikai, véli Scruton, az inkoherencia vagy az ellentmondásos-

81 Lásd: A. B L O O M : Giants and Dwarfs. 31., továbbá A Bloommal készített interjút a The Jerusalem Post 
1990. június 23-i számában. 

Bloom diagnózisának a konkrét esettanulmányok szintjén eredt a nyomába Dinesh D ' S O U Z A nagy vihart 
kiváltott könyvében: Illiberal Education. The Politics of Race and Sex on Campus (New York: Randome 
House, 1991. 2. kiadás: 1992). Mire az amerikai diákok elvégzik az egyetemet, írja összefoglalóan a szerző, 
megtanulják, hogy „minden szabály igazságtalan", hogy „az igazságosság nem egyéb, mint az erősebb fél 
akarata", hogy „a mércék és értékek önkényesek", hogy „a művelt ember eszménye jórészt a burzsoá fehér 
hímek elvetendő ideológiája", hogy „az emberi jogok eszménye társadalmi privilégiumokat jelző vörös 
posztó", hogy „mindenfajta tudás politikára redukálható, s nem önmagáért kell törekedni rá, hanem 
politikai célból, hogy hatalomra tegyünk szert"; hogy „az igazságot kényelmes mítoszok és jótékony 
hazugságok helyettesítik"; hogy „az a legjobb, ha a vitákat racionális és civilizált eszmecsere helyett 
vádaskodással, megfélemlítéssel, és hivatali üldöztetéssel folytatjuk le"; hogy „az egyetem specifikusan 
semmit sem képvisel, s nincs semmi joga sem arra, hogy külső nyomástól mentes legyen [...]". „Röviden: 
amit az amerikai diákok kapnak, az a liberális oktatásnak homlokegyenest az ellenkezője: képzés a 
szűklátókörűségben és az intoleranciában, azaz az illiberális oktatásban." (I. m. 2. kiadás, 229.) 

82 R. S C R U T O N : The Harrowed Tradition, Partisan Review LX. 1993. n. 2. 209. 
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ság nem okoz fejfájást.83 Mindehhez járni a humán diszciplínák növekvő átpolitizálása, 
ami hozzávetőleg a következő érvelésben összegezhető: a nyugati kultúrára épülő 
tananyag hatalommal ruház föl bizonyos társadalmi csoportokat, s ezáltal megerősíti azt 
az ideológiát, melynek révén e csoportok a nyilvános beszédmódot uralják. Ily módon 
a tananyag elhallgattatja az ellenvéleményeket, hiszen azok csak olyan nyelven fogal-
mazódhatnak meg, mely semlegesíti erejüket. 

A radikális tanmenet képviselőivel nem lehet diszkusszióba bocsátkozni, írja Scru-
ton, mivel nem racionális érvek hajtják őket, hanem a csoportkohézió. Aki nem ért 
velük egyet, azt ellenségnek kezelik. Meggyőzni nem is őket kell, hanem a sponso-
rokat, hogy tudniillik ne adjanak támogatást ezeknek a törekvéseknek. Ennek a 
meggyőzésnek jelen pillanatban csekélyek ugyan az esélyei, de ha sokszor és kitar-
tóan ismételjük az érveinket, az adófizető állampolgárok figyelmét föl lehet hívni a 
jelenségre; arra, hogy nézzenek jobban utána annak, mire költik az oktatásban az 
adófizetők pénzét. Ami mármost Scruton éiveit illeti, némileg Bloomra emlékeztető 
módon száll szentbe az említett jelenségekkel, veszi védelmébe az általánost, az 
univerzálist (érdekes módon ez nem zavarja abban, hogy egy helyen a hermeneuti-
kával kapcsolatban „teuton ködről" beszéljen,"1 ami azt mutatja, hogy a diszkriminatív 
kifejezések tiltását a feketékről és a nőkről a németekre még nem terjesztették ki, s 
hogy ez az univerzálist képviselő álláspont nagyon is egyfajta etnocentrizmus, tudni-
illik angolszász-amerikai etnocentrizmus talajáról fogalmazódik meg). 

A „multiculturalism" mozgalom az amerikai egyetemek életében hétköznapivá 
tette a legkülönfélébb diákmegmozdulásokat; ezek többnyire valamilyen új tanszék., 
program vagy stúdium alapítására vonatkozó követelések formájában jelennek meg. 
A „Women's Studies", „Gender Studies", „Gay Studies", „Black Studies", „Hispanic 
Studies" már elfogadott s konszolidált dolgoknak tűnhetnek; hogy a chicano indián 
stúdiumok mellett a vonatkozó népcsoport hölgytagjai chicanr? stúdiumok bevezeté-
séért tüntetnek avagy folytatnak éhségsztrájkot, az mindenesetre egyelőre még némi-
képp az újdonság erejével hat. A demokratikus (egyetemen belüli és kívüli) 
közvélemény nyomása dönt arról, miféle tanítás folyjék az egyetem falain belül, a 
közvélemény pedig most etnocentrikus-hangoltságú."' Hogy ez a mozgalom az ame-

® Uo. 210. 
Uo. 214. A róla adott rövid expozícióból kiderül, hogy Scruton a hermeneutikát nem igazán értette 

meg - sem pedig, ami azt illeti, a társadalomtudományok természettudományoktól való esetleges külön-
bözőségének okait - ; s mivel a hiba csak az ő készülékükben lehet, innen aztán a „teuton köd". 

Az ökobiolőgia, az elméletet általában maszkulin jelenségnek tartó radikális feminizmus és más 
hasonló jelenségek mellett. A közvélemény egyetemmel kapcsolatos nyomásgyakorló hatását illetően az 
ember kísértést érez arra, hogy Heidegger olyan elemzéseire gondoljon, mint a „nyilvánosság", s a „-das 
Man« diktatúrája". Vajon a Heidegger-vita jelentős pontokon nem éppen ezen elemzések igazságát mutatja? 
S Heidegger maga ily módon nem éppen saját igazságainak esik áldozatul? - Az amerikai kulturális élet, 
illetve közélet említett vonásairól nyilatkozta nemrég HELLER Ágnes egy interjúban A következőket: „Már 
nem lehet egy viccet elmesélni a homoszexuálisokról, a zsidókról, a feketékről, mert az állásodba kerülhet 
[...] ez is része annak a furcsa, erőszakos demokráciának, ami az USA közéletét jellemzi." „Amerikában 
most új fajelméletek [.. .1 jelennek meg. Például a rassz és a nem, a fajelmélet és az erőszak együtt. Vagy áz 
etnikai típusú fasizmusok [...)." (Mozgó Világ 1993/9. 16. sk.) 
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rikai egyetemek milyen nagy részére terjed ki s milyen mélységben, arról rendkívül 
nehéz volna nyilatkozni. Annyi bizonyos, hogy jó néhány hagyományosan nagy hírű 
egyetem gondot fektet arra, hogy ne maradjon le az avantgarde mozgalomban. Ám 
saját hazai egyetemeink humán képzését illetően sem hiszem, hogy bárki is őszintén 
állíthatná: átfogó képpel rendelkezik. A több ezer amerikai egyetem tekintetében a 
helyzet még nehezebben fölmérhető, s még amerikaiak sem igen szívesen nyilat-
koznak/6 

E rövid körkép végén"" visszatérek a Heidegger-összkiadással kapcsolatban fentebb 
mondottakhoz. Ennek egyik tanulsága, hogy Heidegger, mint egyre nyilvánvalóbbá 
válik, „aktuális" gondolkodó. Ez az aktualitás azonban paradox. Heideggernek 
ugyanis nem voltak illúziói a filozófia sorsával kapcsolatban. Már a háború után 
íródott Humanizmus-levélben, majd az 1951-es egyetemi előadáson azzal a méltán 
népszerűtlenséget kiváltó gondolattal rukkolt elő, mely szerint itt az ideje annak, hogy 
leszokjunk a filozófia túlbecsüléséről, s arról, hogy túl sokat követeljünk tőle; a mai 
világban a gondolkodás „a maga ideiglenes lényegének szegénységébe húzódik 
vissza".8" Később illúziók nélkül állapította meg, hogy a filozófia föloldódik az általa 
életre hívott tudományokban, s hogy a jövő tudománya feltehetően a kibernetika lesz, 
míg a létkérdés a maga részéről „rezervátumokba szorul".89 IIa most az ember az 
elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján úgy találja - s jó adag vakság vagy képmutatás 
nélkül nem találhatja másképp - , hogy a filozófia tényleg nem tudja megváltoztatni 
a világ folyását, sőt a technicizált világban egyre csökken a befolyása, s maga is e 
világhoz, annak változó széláramlataihoz igazodva ide-oda hajladozik, akkor Heideg-

86 Ami a hazai helyzetet illeti, a Nappali Ház liberalizmus és kultúra összefüggését illető (ezen írás 
lezárása után megjelent) szerkesztőségi körkérdésére adott válaszában S Z E G U D Y - M A S Z Á K Mihály úgy véle-
kedett, hogy a hazai felsőoktatásban az amerikai rendszerre való hivatkozással bevezetett változtatások 
meglehetősen felemásak; nem éppen szívderítő tapasztalatait jómagam is osztom. Különösen figyelmet 
érdemlő az a megállapítása, mely szerint „az oktató nem a diákért van, hanem mindketten a tudományért" 
- míg ezzel szemben nálunk „a közelmúltban bevezetett változtatások inkább csak a hallgatóknak adtak 
nagyobb szabadságot, az oktatóknak nem". (Nappali Ház VI. 1994/1.102.) Egy a liberáiis-historicista crocei 
tradíciót tárgyaló több mint tíz évvel ezelőtti írásban volt alkalmam szót ejteni hasonló aggályokról, a crocei 
tradícióhoz kapcsolódó jelenkori olasz filozófus, Girolamo Cotroneo egy figyelemre méltó írását tárgyalva; 
ebben a szerző - a neves olasz író, Alberto Moravia egy általa kárhoztatandónak tartott megjegyzésére 
reagálva - Platón Állaim.nak ama sorait idézte, melyekben a hanyatlás korszakaiként esik szó az olyan 
időkről, amikor a „tanító fél a diákoktól és hízeleg nekik", s „a fiatalok egyenlőnek érzik magukat az 
idősekkel", s főként amikor „az öregek a maguk részéről végtelenül engedékenynek mutatkoznak a 
fiatalokkal szemben [...], s utánozzák őket, csak hogy ne tűnjenek intoleránsoknak és elnyomóknak". 
iCroce szórt fényben. Magyar Filozófiai Szemle XXVI. 1982/6. 954.) 

87 Mint a bevezetőben jeleztem, jelen tallózás semmiképpen sem tarthat igényt bármilyen értelemben 
is teljességre. Az említett okokból ugyancsak hasonló téves beállításról tanúskodna mindannak számbavé-
telére törekedni, amiről e helyen még lehetett vagy kellett volna szót ejteni. Egyet azonban megemlítek: 
HAHERMAS 1 9 8 1 - b e n megjelent nagyhatású könyvét, A Theorie des kommunikativen Handelnst. 

88 Brief über den -Humanismus-. Wegmarken Frankfurt/Main: Klostermann, 1967. 194.; Was heißt 
Denken?Tübingen: Niemeyer, 1954. l6l . 

89 Zur Sache des Denkens. Tübingen: Niemeyer, 1976. 63. sk.; Aus der Erfahrung des Denkens. 
Gesamtausgabe. Bd. 13. Frankfurt/Main: Klostermann, 1983. 152. 
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«er szavaiból igazságot vélhet kiolvasni. Az amerikai filozófia s egyetemi humán 
stúdiumok közelmúltbeli fejleményeinek áttekintése eklatánsan világít rá arra, hogy 
a filozófia milyen mértékben áll a mindenkori társadalmi-politikai instanciák, divatok 
befolyása alatt. 

Korunkban a filozófia Heidegger szerint a maga összes lehetőségét kimerítve véget 
ér. E vég annyi, mint „az európai gondolkodásban megalapozott világcivilizáció 
kezdete".90 E világcivilizáció pedig a maga kibontakozásában mindinkább hajlamos 
önelégülten önmagába zárkózni, saját eredetét homályba burkolni, önmagát örökké-
valónak, abszolút kornak föltüntetni - vagy éppenséggel fordítva: önmaga gyenge-
ségéért, terméketlenségéért saját szellemi őseit okolni. E kor számára ezért - csakúgy, 
mint a harmincas évek náci totalitarianizmusa számára - Martin Heidegger ismét 
kényelmetlen figura. Csöndes, meditativ gondolkodása megint csak memento; valami 
olyan, ami letöri a kor gőgjét. Azzal, hogy a kort magától eltolva történeti távlatba 
helyezi: meg is szabadul tőle. Szellemi függetlenségre, különállásra tesz szert. S arra 
figyelmeztet: ez a kor minden utak lezárulása, az európai szellemiségben rejlő minden 
lehetőség kiteljesítése ellenére sem abszolút. 

S innen az ellene folyó acsarkodó küzdelem. Hiszen ha Heidegger elvetette a kort, mi 
miért ne vessük el Heideggert? Azt a gondolkodót, aki amellett, hogy fasiszta, náci és 
antiszemita volt (ha ténylegesen nem is, mindenesetre „eszmeileg"), a jelenkor tekinte-
tében semmilyen differenciálásra nem volt képes: akinek a számára kommunizmus, 
nácizmus vagy demokrácia éppenséggel - „metafizikailag" - egyre ment?9' Hiszen 
- mondhatnánk - mégiscsak ez a kor a mi korunk, nekünk ebben adatott meg élni. 

Avagy egy korban talán úgy is lehet élni, hogy nem kell benne tökéletesen 
fölolvadni, vele mindenben maradéktalanul azonosulni, a kor önelégült apologétájá-
vá válni? - Az egyetemnek valamit képviselnie kell, nem csak úgy sodródnia az 
áradattal, állította szenvedélyesen könyvében Bloom,92 s aligha van fogalma arról, 

90 Zur Sache des Denkens. 65. 
91 Vö. Einführung in die Metaphysik. Tübingen: Niemeyer, 1976. 28. sk.; 35. sk; Das Spiegel-Interview. 

Antwort. 96. 
92 The Closing of the American Mind. 337. A demokrácia nivelláló, kultúrára nézve kedvezőtlen 

hatásának ecsetelésekor Bloom gyakran hivatkozik Tocqueville-re, aki jelentős mértékben hatott John 
Stuart Millre, többek között Millnek a „többség zsarnokságát" illető nézeteire (lásd pl. J. S. MILL: A 

szabadságról- Haszonelvűség. Ford. Papp Mária. Magyar Helikon 1980. 16. skk.). Millnek a „a többség 
zsarnokságára", illetve Heideggernek a „das Man" azaz a nyilvánosság diktatúrájára vonatkozó gondolatai 
között (lásd fentebb az 50. és 76. jegyzetet) első pillantásra is nyilvánvaló a rokonság - ami persze 
meglepően hat egy olyan intellektuális klímában, amely míg Millt a liberalizmus atyjaként, addig Heideggert 
éppenséggel náciként vagy fasisztaként tartja számon. Ám az említett párhuzam Mill és Heidegger 
társadalomfilozófiai nézetei között az irodalomban egyáltalán nem ismeretlen: Heidegger politikai nézeteit 
tárgyaló újabb tanulmányában Robert J. D O S T A L pl. hangsúlyosan utal arra, hogy amennyiben „Mill a 
közvéleményt a középszerűséggel s a tömegekkel azonosítja", s „az individualitás eltűnése miatt aggódik", 
úgy „Heidegger aggodalma hasonló"; s hogy ami Mill számára a „közvélemény zsarnoksága", az Heidegger 
számára a „nyilvánosság diktatúrája" (Robert J. D O S T A L : The Public and the People: Heidegger's Illiberal 
Politics. In: The Review of Metaphysics, XLVII, 1994. március, 537.; Dostal további párhuzamokat fedez fel 
a „nagy közösség" John Dewey általi felfogása - „Great Community", szemben a „Great Society"-vel - és a 
nép [Volk] hedeggeri fogalma között; uo. 539 ). 



A filozófia a nyolcvanas években 57 

hogy pontosan ezek az egyetem lényegével összefüggő kérdések voltak azok, melyek 
Heideggert 1933-as szerepvállalására ösztönözték. 

A nyolcvanas évek sokszínű filozófiai törekvéseit, a humán stúdiumok sok szem-
pontból nyugtalanító jelenségeit, ziláltságát magunk mögött hagyva s az ezredforduló 
felé közeledve bizonyára elmondhatjuk: ezek a kérdések egyúttal a mi kérdéseink 
is - kérdések, melyek továbbra is előttünk állnak. 



Kulcsár Szabó Ernő 

HATÁSTÖRTÉNET ÉS METAHISTÓRIA 

avagy 
hozzáférhető-e a történetiség? 

. ..az irodalomtörténet a jelen előtt csak akkor 
igazolhatja magát, ha az ábrázolt múlton 

láthatóvá teszi 
a jelen perspektíváját és vele 

azt a történeti helyet, ahol a szemlélő áll. 
(Jauß: Das Ende der Kunstperiode) 

Arra a kérdésre, vajon hozzáférhető-e a történetiség - közlebbről: az irodalom 
történetisége - , a hazai irodalomtudományban jelenleg két szélső pólus között keres-
hetjük a választ. Olyan térben, amelyet sajátságos módon két történetietlen, egymást 
ezért ki is záró koncepció határol. Az irodalom értelmezésének beszédforgalmazási 
szabályait tekintve e két pozíció a kortárs diszkurzus egy-egy jellemző változatát 
testesíti meg. Éspedig olyanokat, amelyek ma kifejezetten ellentétes irányban próbál-
ják befolyásolni az irodalomértés kultúráját. S ami ezzel sok tekintetben egyet jelent, 
az irodalom kapcsán utóbb termékenyen felélénkült, összetett és nyilvános „interdisz-
kurzust". 

Minthogy mélyen gyökerező látásmódot képvisel és a paradigma őrzésének igénye 
vezérli, az első alakzat szükségszerűen retrospektív irányultságú. Ez a felfogás -
szerintem mély és kontraproduktiv hermeneutikai anakronizmussal - abból indul ki, 
hogy saját irodalomképe csak a (bevált és „igaz") hagyományhoz való ragaszkodással 
válik folytonosan jelenvaló „módszertani" igazsággá. A hagyomány kontinuitásából 
szánnaztatott, annak tekintélyével igazolt legitimitását újra meg újra azzal véli meg-
erősíthetni, hogy lényegében amolyan múló és kártékony divatnak tekint minden új 
nézetrendszert. Innen nézve nem is adhat hitelt olyan vélekedéseknek, hogy semmi-
féle múlt, semmiféle tradíció nem őrizhető meg a megújulás belsővé lett szándéka és 
képessége nélkül. Biztonságosnak vélt jelene - e naiv hermeneutikai axiomatika 
következtében - tudományosan ugyan egyre bizonytalanabb, ám erre pontosan saját 
előfeltevései miatt aligha fog ráeszmélni. Institucionális]eleráétét viszont ma még föl 
tudja használni arra, hogy az irodalomról való beszédnek egyfajta „elméletmentes", 
historista fakticitásban jelölje ki az „igaz területeit".1 

] Michel F O U C A U L T kifejezése, lásd: A diskurzus rendje. Holmi 1 9 9 1 / 7 . 8 7 6 . 



Hatástörténet és metahistória 5 9 

A másik formáció - nem támaszkodhatván a hierarchizált egyetemi és egyéb 
intézményi berendezkedés előnyeire - elsősorban a paradigmák gyártásában érde-
kelt. Prospektiv irányultságát a tudományos korszerűség szüntelen és elszánt hangoz-
tatásával igyekszik láthatóvá tenni. Nemegyszer még azokhoz a nemzetközi iskolák-
hoz képest is radikálisabbnak hirdetvén önmagát, amelyeknek legfeljebb halvány 
lenyomataként mutatkozik. A permanens jelenlét- és bizonyitáskényszerrel társult 
hatnivágyás azonban nem pusztán az intézményesség hiányából fakadó öntanúsítás-
igénnyel magyarázható. Tulajdonképpen inkább helyzetéből adódóan van állandó 
konfrontálódásra ítélve: olyan hagyomány áll ugyanis az útjában, amelyik (jó ha csak) 
módszertani (s nem mindjárt szellemi) eltévelyedésnek nyilvánít mindenfajta kísérle-
tezést. S teheti is mindaddig, amíg ezek az új irányzatok föl nem ismerik, hogy e 
hátrányuk bizonyos értelemben valóban a kiszorítottság tényéből származik. Mert itt 
annak a sajátos ellentmondásnak vagyunk a tanúi, amikor a vélt és valóságos igazsá-
gok látszólagos koincidenciája nehezíti meg a méltatlannak érzett szituáltság, illetve 
a tényleges teljesítmény értékének megkülönböztetését. Egészen addig ugyanis, amíg 
egyfajta „áldozati" diszkurzus horizontja szavatolja a fenti egybeesés látszatát, nem 
nyerhető olyan értelmezéstávlat, ahonnan legalább annyi belátható volna, hogy a 
hagyományossal való szembenállás önmagában még soha nem volt elegendő a 
tudományos legitimációhoz. 

A régi - okkal vagy ok nélkül, de - okvetlenül felülkerekedik a riválisán, ameddig 
annak eredményei helyett Csupán önértékelési komplexusaival kell szembesülnie. Az 
irodalomtörténeti múlt kritikai átértékelése ugyanis automatikusan nem következik 
be a hagyományos módszerek deklaratív elutasításával. Ez a művelet ilyenkor nem 
több ugyanannak a doktriner módszerhitnek a megvallásánál, mint amelyikkel már a 
klasszikus kartézianizmus is fel volt szerelkezve. A hagyományellenesség - mindig 
kéznél levő - vádja viszont csak akkor lesz elhárítható, ha e prospektiv paradigma-
gyártó igyekezet nem annyira az uralmi diszkurzus erőire függeszti majd a tekintetét, 
hanem ráébred a hatásösszefüggés valóságos hatalmára is. Vagyis akkor, amikor 
megértési gyakorlata nem reked meg a teológiai eredetű subtilitasexplicandi2 stádiu-
mában, hanem az interszubjektív ellenőrizhetőségnek alávetett applikációban bizo-
nyul termékenynek. 

Egyszerűbben szólva: az új gondolkodásmód sorsa éppúgy a hatástörténet kezébe 
van letéve, mint a pozícióit őrző hatalmi diszkurzusé. Némi túlzással úgy is fogalmaz-
hatnánk, hatástörténeti nézetből alighanem azért merő időpazarlás az uralmi helyzetű 
paradigmákkal való viaskodás, mert maga a hatástörténet az, aki bizonyosan eldönti 
helyettünk ezeket a dilemmákat. De nem valamiféle episztemológiai instanciaként, 
hanem mint a lét történésének, mint a rajtunk túlhaladó folyamatoknak a struktúra-
mozzanata, mely nem az ész ítélőszékeként, hanem inkább a temporalitás „ítélőere-
jeként" viselkedik. Joggal írja tehát egy helyütt róla Gadamer, hogy „a történelemről 

2 Lásd: Hans Robert JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt a. M . 

Suhrkamp 1984. (4. kiad.) 364. 
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szóló objektivizáló tudomány illúziói magában a történelemben lepleződnek le, 
amely az utódnak részvét nélkül feltárja a korok és a személyek előítéleteit, de épp 
ezáltal őrzi meg a történelem tulajdonképpeni valóságát. A »hatástörténeti tudat-
inkább lét, mint tudat".3 

A kérdésfeltevés indokoltsága 

Kérdésünk ilyen horizontban való megfogalmazását azonban nem elsősorban az 
indokolja, hogy az irodalomtudományi diszkurzus e szélső pozíciói egy-egy erősen 
szűkített övezetre korlátozzák az irodalomról való beszéd igaz területeit. Különösen 
szükségessé inkább az a tény teszi, hogy bennük a hagyománynak a felértékelése 
éppolyan történetietlen eljárással következik be, mint a holttá nyilvánítása. Mert míg 
a historizáló filológia saját diszciplináris alkotórészének tartja, a (de)konstruktivista 
interpretáció viszont a „kreatív" tetszőlegességnek szolgáltatja ki a hatástörténetet, 
még abban is rokonai egymásnak, hogy alapjaiban értik félre annak mibenlétét. A 
hatástörténet - mint a hagyomány megközelítésének, hozzáférhetőségének közege -
feltehetően azért esik áldozatául ezeknek a félreértéseknek, mert mindkét fentebbi 
irodalomfelfogás a - szubjektivitás formális struktúrájából származtatott - alaktani 
megismerés műszereivel értelmezi a hatástörténet funkcióját. 

Az improduktív félreértések paradigmája rendszerint ott érhető tetten, ahol a 
hatástörténetet a történelemhez képest valami külső és - érvényét tekintve - parciális 
jellegű folyamatnak tekintik. A „problématörténethez" vagy az anyag- és motívumtör-
ténethez hasonlóan olyan szűkebb kutatási területnek, melynek járulékos törté-
netisége a vizsgált jelenség vagy tárgy genezisét átfogóan feltáró, teljesebb törté-
netiség részeként jöhet csak számításba. A hatástörténet így értett járulékossága abból 
a kartéziánus előföltevésből keletkezik, hogy minden vizsgálható jelenségnek van 
egy igaz története. Ezt a „létező történetet" - jobb esetben - a hátrahagyott hatásfok) 
nyomai recepciós oldalról mintegy az „igazoló" kiegészítés értelmében tudják megvi-
lágítani; illetve ugyanezek a nyomok - rosszabb esetben - magát az igaz történetet, 
a jelenség saját értékeit fedik el előlünk. Ilyenkor kerül aztán sor a mélyen pozitivista 
gyökerű „visszatisztítási" műveletekre, többnyire az igazi, az eredeti lényeget feltáró 
rekonszideráció hermeneutikájának kérdéses eszköztárával. 

Ez a felfogás - a történeti kontextus és az „eredeti" szerzői intenció rekonstrukció-
jában látva a történeti megértés feltételeit - azért adja a kérdés nélküli megértés 
példáját, mert éppen interpretációs gyakorlatában nyilvánítja passzívnak a megértés 
alanyát. Vagyis attól a Bultmann megfogalmazta hermeneutikai érdekeltségtől fosztja 
meg őt, mely szerint egy dolog igényét csak az az értelmező képes meghallani, aki 
maga is kérdező szubjektum, akinek magának is vannak kérdései saját létéhez. 

3 Hans-GeorgGADAMER: Was ist Geschichte?Anmerkungen zuihrer Bestimmung. Neue Deutsche Hefte 
1 9 8 0 / 3 . 4 5 6 . 
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Éspedig a dolgokhoz kialakítható viszonynak ama horizontjából, mely szerint a 
megértés döntően nem a kartéziánus episztémé „megismerés"-jellegű ismérveihez 
igazodik, hanem abból a kérdésből indul ki, hogy mit ad nekünk egy szöveg saját 
létmegértésünk lehetőségéül. Ez a hermeneutikai kérdés viszont felszámolja a meg-
ismerés szubjektivitásának formális szerkezetét s helyette az életösszefüggést teszi a 
megértés alapjává: „a dologhoz való viszony - írja Bultmann - , amelyről a szöveg 
szól, illetve amely szempontjából a szöveget faggatják - a megértés feltétele. Éppen 
ezért érthető az is, hogy minden interpretációt egy meghatározott szempont vezet; 
mert csak valamely életösszefüggés feltételeiből válik lehetségessé egy bizonyos 
orientációval rendelkező kérdésfeltevés. Ezért ugyanígy érthető az is, hogy minden 
interpretáció meghatározott előzetes megértést foglal magában, éppen azt, amely 
abból az életösszefüggésből bontakozik ki, melyhez a dolog tartozik."'1 

Ha eltekintünk ettől az összefüggéstől, a hatástörténet valóban járulékos kérdéssé 
egyszerűsödik. Járulékossá, mert látszólag csupán arra szolgál, hogy általa valami 
történetileg lényegesebbhez férhessünk hozzá: a szövegek jelentéséhez, azaz a műal-
kotás „üzenetéhez". Rosszul értjük azonban az irodalom hatástörténeti valóságát, ha 
úgy véljük, ezek a körülmények elkülönülnek a művektől és azok értelmétől. Az ilyen 
filológiai értelmezésű hatástörténet ugyanis akarva-akaratlanul amellett fog érvelni, 
hogy a dokumentumoknak ab ovo bizonyítékértékük van, hiszen olyan („történeti") 
múltból származnak, amelyik immár tőlünk, értelmezőktől is el van választva. Minket 
magunkat is csak ők ismertethetnek meg a már megtapasztalhatatlan tényekkel. De 
ha a hatástörténet valóságát nem az elválasztottság jegyében fogjuk fel, vagyis nem 
pusztán az irodalmat „kísérő", hanem azt egyáltalán megszólaltatni képes folyamatnak 
tekintjük, akkor könnyen beláthatóvá válik az is, miért nem „bizonyítéka" a doku-
mentum semminek. Vagyis, hogy miért téved az az értelmező, aki úgy véli, az ő 
interpretációja nem tartozik hozzá ahhoz, amit meg akar érteni. Az, hogy a hatástör-
ténetet - írja egy helyütt Gottfried Boehm - „olyan történésnek ismerjük el, amely 
fölött nem rendelkezünk, nemcsak a múltbelinek, vagy általában szövegeknek a 
valami más gyanánt való megértését teszi lehetővé, hanem egyidejűleg megadja azt 
a távlatot is, ahol a megértő számára igazság jelenhet meg, éspedig olyan, amelybe a 
megértő be van vonva".5 

Ha az utópozitivista historizmus a lényegiségekhez való hozzáférés akadályát látja 
a mű hatásának (hatást kiváltó „tudatának"), illetve szövegének elkülönültségében, a 
konstruktivista interpretáció ugyanezt kifejezetten előnynek tekinti. Számára az értel-
mezői kérdés szempontja nem hogy nem esik egybe a mű szándékával, hanem 
olyannyira független tőle, hogy a kettő között kizárólag tetszőleges kapcsolatok 
létesíthetők. Ez azt is jelenti, hogy a mű szövege, s egyáltalán az (irodalom)történeti 
jelenség ürügyén tetszőleges számú interpretációt hozhatunk létre. Mégpedig azért, 

4 Rudolf B U L T M A N N M hermeneutika problémája. In: C S I K Ó S E . - L A K A T O S L . (szerk.): Filozófiai herme-
neutika. Bp. 1990. 97. 

5 Gottfried B O E H M : Einleitung. In: H . - G . G A D A M E R - G . B O E I I M (Hg): Seminar: Die Hermeneutik und die 
Wissenschaften. Frankfurt a. M. 1978. 23. 
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mert valójában nem a produkciós viszonylatban van egybeesés mű és alkotás között 
(sőt, ott kifejezetten üdvös elválasztottság áll fenn), hanem a receptív oldalon. Értel-
mező és az értelmezés tárgya azért nem képes elkülönülni egymástól, mert a tárgyat 
- miközben értelmezi - imagináriusan maga az interpretáció hozza létre saját maga 
számára. Az esztétikai kommunikáció rendszerének e következetlen felfogását vi-
szont - hiszen amit az egyik oldalon hangsúlyoz, azt éppen a másikon tagadja -
ugyanaz az elemi poetológiai feledékenység jellemzi, amelyre Iser éppen húsz éve 
volt kénytelen figyelmeztetni Georg Kaisert. Nevezetesen, hogy „az egyes interpretá-
ciók az értelmezés feltevéseinek - minden értelmezőre jellemző - történeti feltétele-
zettsége és azon mű-struktúrák közti összjátéknak bizonyulnak, amelyek bizonyos 
értelem-teljesülésekre adnak ösztönzést. (...) Ameddig azonban nem végezzük el a 
mű-struktúra és az értelmező rendszer elválasztását, addig ez a valóságos tény a 
szemünk elé sem kerül."6 

A (de)konstruktivista felfogás monisztikus illúziója leginkább abban az eljárásban 
leplezi le önmagát, amikor a jelentés keletkezésének interszubjektív feltételrendszerét 
deformálja. Az interszubjektív jelentésképzés kölcsönös folyamatának egyensúlya itt 
ugyanis olyan féloldalas értelmezésben bomlik meg, amelyik a historizmus produk-
cióesztétikai hagyományával szemben most az értelmezői oldal autoritásához köti az 
interpretáció feltételeit. Ennek az befogadói identitás látszólagos újraértelmezése 
szolgál alapul. Éspedig abból kiindulva, hogy az értelmezés alanya saját kompeten-
ciakörében csak olyan jelentéseket inszcenírozhat, melyeknek nemcsak privátak, de 
időlegesek is az ismérvei. Privátak, mert a szöveg partitúráját értelemmé alakító 
személyes interpretáció innen nézve nem vethető alá semmiféle interszubjektív kont-
rollnak. Ugyanakkor időlegesek is, amennyiben e jelentés-konkretizációknak azért 
nincs instanciájuk a hatástörténeti folytonosságban, mert az - önmagától temporálisan 
elkülönböződő - értelmezői szubjektivitás legfeljebb saját beszéde jelölőjének tekint-
hető. 

Itt láthatóan nemcsak az a baj, hogy az értelemirányok potencialitásának elve 
öntudatlanul is a „megfejtésre" emlékeztető allegoretikus jelentés-azonosítással cse-
rélődik fel. Sajnos, elmarad annak tudatosítása is, hogy ez a vadonatújnak hirdetett 
radikális éitelmezéstani monizmus mindössze a szenzualista-kartéziánus én-felfogás 
egyik változatát fedezte fel magának. Ékes bizonyítékául annak, hogy még a „posz-
tizmus" hazai rációkritikája is milyen mélyen kötődik magához az elutasított (kartézi-
ánus) hagyományhoz. Ez esetben ahhoz, amelynek horizontjában a birált Locke-féle 
identitással szemben Hume-nál már az „elkülönböződés" diverziós gondolata is 
megfogalmazódott. Ha más nem, az alábbi megfontolás gyanútlan (de)konstruktivista 
újrafelfedezése nagyon is beszédes példája lehet a hatástörténet kijátszhatatlan hatal-
mának: „Ki mondhatja meg nekem például - írja Hume miket gondolt és miket tett 
1715. január 1-én, 1719- március 11-én és 1733- augusztus 3-án? Vajon elismeri-e, 

6 Wolfgang ISER: Im Lichte der Kritik. In: R . W A R N I N G (Hrsg.): Rezeptionsästhetik München: Fink 1 9 7 9 . 

(2. kiad.) 330. 
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minthogy teljesen elfelejtette e napok eseményeit, hogy mostani önmaga nem azonos 
akkori önmagával?"7 

A (történeti) tény, esemény vagy mű értelmezésének azok a formái, amelyek tehát 
a történő megértés - dialogikus kölcsönösségben kialakuló - egyensúlyát megbontva 
választják el a dolgot annak hozzáférhetőségétől, időbeliségétől és hatásától (például:. 
„utóéletétől"), a hatástörténetet attól az egyedülálló funkciójától fosztják meg, amely 
egyáltalán lehetővé teszi a megértés bármely formáját. Mert akár rekonstruálni, akár 
kötetlenül konstruálni akarjuk a történeti horizontot; azaz, akár „belehelyezkedünk", 
akár „kilépünk" belőle, mindkét esetben elveszítjük annak esélyét, hogy igazságot 
alkotó párbeszédet létesítsünk a megértés tárgyával. Elveszítjük, mert ilyenkor vagy 
az objektivitás, vagy pedig a tetszőlegesség jegyében szüntetjük meg a dolog mássá-
gát. Elvileg függesztjük fel tehát annak szándékait, és így magát az értelmezőt zárjuk 
el a dolog igényének meghallásától. 

Az utópozitivista historizmus objektivitás-eszménye éppúgy az időbeliség - a törté-
neti „esetlegességek" - kiiktatásával törekszik tárgyilagosságra, ahogyan a konstrukciós 
teóriák az értelmezés „szabad" tetszőlegességére. Ez utóbbiak csupán annyi különbség-
gel, hogy a hagyomány időbeli „autoritását" az épp itt és most megszólaló beszéd 
érvényének független eredetével vélik ellensúlyozhatni. Vagyis, az egyik láthatóan torz 
formában tart tőle, a másik pedig nem veszi tudomásul a hatástörténet valóságát. A két 
pozíció között azonban éppúgy nincs valódi különbség, ahogyan egymással szemben-
álló módszerhitük rokon alaktani származása között sem. Ezért tanulságos Gadamemak 
az a figyelmeztetése, mely szerint „a hatástörténet hatalma nem függ attól, hogy elisme-
rik-e. Épp abban áll a történelem hatalma a véges emberi tudat felett, hogy ott is 
érvényesül, ahol a módszerhívők tagadják saját történetiségüket".8 

Az önmagát túlélt, későpozitivista módszert persze nyilvánvaló rokonság fűzi min-
denfajta strukturalista iskolához és azok utódirányzataihoz. Módszerhit tekintetében 
elegendő utalnunk arra a különös, de sokatmondó hasonlóságra, amellyel az S. J. 
Schmidt-féle mai konstmktivizmus úgy támaszkodik az új neurofiziológiai elméletek 
autopoiészisz-tanára (Maturana, Varela, Űribe), mint a pozitivizmus a darwinizmus 
biológiai felfedezéseire. (Többek közt a darwini biológia átértelmezésének azokon a 
tengelyein hangsúlyozva a műalkotás és befogadása radikális egyediségét, amelyeket 
főként H. R. Maturana dolgozott ki.9) De a természettudományi módszerhit közössége 
mellett ott van a történeti-származástani rokonság is. Legalábbis amennyiben a tízes 

7 David H U M E : A Treatise of Human Nature. I. (ed. A. A. SELBY-BIGGE) . Oxford I960. 252. 
8 GADAMER: Igazság és módszer. Bp.: Gondolat 1984. 214. 
9 Az ilyen radikális interpretációs individualizációk egyik legtermékenyebb ösztönzője például Matu-

ranának az a nézete, mely szerint a darwini biológia alapjaiban tévesen határozta meg egyed és faj viszonyát 
is: „Darwin perspektívájából az a látszat adódott, hogy az individuum szerepe a faj folytonosságához való 
hozzájárulásban volna (...) A biológia azonban nem használható tovább arra, hogy az individuumnak a 
faj, a társadalom vagy az emberiség érdekében való nélkülözhetőségét azzal az ürüggyel igazoljuk, mely 
szerint az individuum szerepe csupán abban állna, hogy fenntartsa ezeket. Az individuumok biológiai 
értelemben nem nélkülözhetők." Lásd: Humberto R . MATURANA: Erkennen: Die Organisation und Verkör-
perung von Wirklichkeit. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg 1985. (2. kiad.) 220. 
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évektől kibontakozó strukturalizmus - a „spekulatív" interpretációktól való félelmé-
ben - ugyanabban a horizontban tagadta a tárgyról leválasztható elemek jelentésalkotó 
funkcióját, mint amelyben alaktani ősképe, a pozitivista obszerváció elismerte őket. 

Mert amikor a tárgyat befolyásoló, determináló, azt előidéző tényezők „pozitivitá-
sára" összpontosítva próbálta elhárítani az értelmezési spekulációt, a pozitivizmus 
éppúgy a passzív és kontemplativ megismerést tekintette a jelentéshez való „elfogu-
latlan" hozzáférhetőség formájának, mint a „tartalmazott" jelentések elvét valló struk-
turalizmus is. Hogy azután a művet a megértésben izoláló két paradigma hogyan hat 
tovább Saussure közbejöttével mint „struktúrákban való gondolkodás",10 azt Manfred 
Frank egy egész könyvben igyekezett megvilágítani. Elsősorban természetesen a 
poszt- vagy neostrukturalista iskolák és a klasszikus strukturalizmus közti szemléleti 
kapcsolatokat tárva föl - mint a (de)konstruktivista értelmezésmódok irányzati előfel-
tételeit. „Másképpen mondva: a neostrukturalizmus nem csak - mint a »posztstruktu-
ralista« cím sugallja - olyan gondolkodási irányzat, amelyik a strukturalizmus után 
lépett színre; olyan irányzat is, amelyik kritikailag kapcsolódik a strukturalizmushoz 
és nem érthető meg e származása nélkül."11 

Hatástörténet és irodalom 

A hatástörténet mibenlétére vonatkozó kérdés irányának megváltoztatásából látható-
an az a dilemma következik, vajon meghatározhatók-e a módszertani reflexió szintjén 
azok az ismérvek, amelyek alapján különbséget tehetünk a hatástörténet általános 
hermeneutikai és irodalmi értelme között. Ha abból indulunk ki, hogy csak a történeti 
tudat képes fölismerni a jelennek a hagyománytól való időbeli távolságát, akkor a 
hatástörténeti tudatot mindig ennek az elválasztottságnak a képzetével együtt kell a 
megértés mindenkori struktúramozzanataként felfognunk. Mert amikor arra hivatko-
zunk, hogy „a hatástörténeti mozzanat a hagyomány megértésében mindig szerepet 
játszik,"12 akkor azt a kettős adottságot is tudomásul vesszük, hogy miközben a 
megértendő dolog tőlünk - a független létezés értelmében - el van választva, tőlünk 
elkülönülten „van", addig ennek az elvi elválasztottságnak az áthidalását, az alteritás 
leküzdését is a hatástörténet kontinuitása teszi lehetővé. 

Már közvetlenül a puszta hozzáférhetőség tekintetében is igaz, hogy a megértés-
ben pontosan ennek a hatástörténeti mozzanatnak a jelenléte és érvényesülése miatt 
vagyunk hermeneutikailag eleve összekötve a megértendő dologgal. Ugyanezért 
jelenthető ki tehát az is, hogy az értelmezés maga - miközben a módszertani reflexió-
ban a megértendő dolgot okvetlenül el kell választania az interpretációs rendszertől -
azért nem különül el a megértendő dologtól, mert „a megértés sohasem egy adott 

1(1 Manfred FRANK: Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1983. 40. 
11 Uo. 32. 
1 2 G A D A M E R : Igazság és módszer. 1 5 . 
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»tárgyhoz« való szubjektív hozzáállás, hanem a hatástörténethez tartozik, s ez azt 
jelenti: a létéhez tartozik annak, amit megértünk".13 így tekintve a megértés azért 
mondható a lét (meghatározó) struktúramozzanatának, mert mint a hatástörténet 
része, nem módszerfogalomként viselkedik - ahogy vele ellentétben például a pozi-
tivizmus megismerés-íogalma - , hanem „magának az emberi életnek a létjellemzője".14 

Vagy, ahogyan Heidegger fogalmazta: „A létező attól a tapasztalattól, ismerettől és 
megragadástól függetlenül van, amelynek révén feltárjuk, felfedjük és meghatároz-
zuk. Lét azonban csak annak a létezőnek a megértésében »van«, akinek a létéhez 
hozzátartozik valamiféle létmegértés. Ezért az ugyan lehetséges, hogy a lét nincs 
megragadva (unbegriffen), de az nem, hogy teljességgel megértetlenül legyen."15 

Az alteritás távolságait felfüggesztő hatástörténet adekvát értelmezése tehát nem 
tartalmazza az összekötöttség és az elválasztottság - metafizikai nézetből persze 
kétségkívül jól kiaknázható - ellentétét. Ennek az összefüggésnek az érvényre jutta-
tásával tehetünk szert arra a horizontra, ahol a történeti tradíciót úgy kíséreljük meg 
elgondolni, mint saját létünkben is megnyilatkozó hatások összetevőjét. Amióta a 
történelemről alkotott képzeteink világában végbement a történelem mint tudati tér 
és mint cselekvési tér kontaminációja,16 a hatástörténeti tudatnak nyilvánvalóan kettős 
értelme van. Jelenti „egyrészt a történelem által előidézett és a történelem által 
meghatározott tudatot, másrészt pedig magának ennek az előidézettségnek és meg-
határozottságnak a tudatát".17 

Sokatmondó ténynek látszik, hogy a strukturális-alakelméleti történetfelfogás -
nem hermeneutikai úton bár, de - maga is hasonló következtetésre jutott. Noha 
persze ezt a kettősséget - mint minden formalista szubsztancializmus - döntően az 
alakiságok világában mutatja fel: „Reményeim szerint - írja például Hayden White -
addig a metahistóriai terrénumig hatoltam el, ahol a történetírás és a spekulatív 
történetfilozófia abbéli igyekezetükben leplezik le közös eredetüket, hogy bizonyos 
értelmet írjanak bele a történelembe. Azt mondottam, hogy történetírás és törté-
netfilozófia csupán a tekintet irányulása szerint, nem pedig jelentésükben különböz-
tethetők meg egymástól. (...) Ebből arra következtetek, hogy minden történetfilozófia 
éppúgy magában foglalja a történetírás alkotórészeit, ahogyan minden történetírás 
tartalmazza egy teljesen kifejlett történetfilozófia elemeit."18 

Átfogó értelemben elmondható tehát, hogy a hatástörténeti tudat akkor mutatkozik 
meg előttünk eme kettős jelentésében, ha „mindenekelőtt a hermeneutikai szituáció 
tudataként"19 fogjuk föl. Olyanként tehát, mint ami számunkra - most már a megér-

H Uo. 13. 
14 Uo. 188. 
15 Martin H E I D E G G E R : Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer 1986. (16. kiad.) 183. 
16 Vö.: Reinhart KOSELLECK: Vergangene Zukunft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1989- 131. 
1 7 G A D A M E R : i . m . 1 5 . 
18 Hayden W H I T E : Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. Frank-

furt a. M.: Fischer 1991. 555. 
1 9 G A D A M E R : i . m . 2 1 4 . 
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tendő dologhoz való viszonyra vonatkoztatva - az elválasztottság és az összekötöttség 
tapasztalatában konstituálódik. Az irodalom történetisége - illetve általában a törté-
neti megértés - szempontjából itt lényegében nincs számottevő különbség. A hagyo-
mánytörténésben való benneállás temporalitása miatt ugyanis mindkét megértésmód 
az értelemképzés elvi lezárhatatlanságában utal vissza alapjaik közösségére. Éspedig 
a hatástörténeti tudatnak arra a képességére, hogy az ön-feledettség „egzakt" és 
objektivisztikus megértésideáljának időtlenségéből — a megértendő dolog révén — 
mintegy az önmagunk megértésében érdekelt hermeneutikai cselekvés helyzeteibe 
„hoz vissza" bennünket. Minthogy megérteni bármit csak (valamely kérdésre adott) 
válaszként lehetséges,2" az irodalom hermeneutikája - azon antropológiai okokból, 
hogy minden megértés az emberen, mint kérdező lényen alapul - éppúgy alá van 
vetve a fenti összefüggések érvényének, mint a megértés bármely más formája. 

A megértés struktúrájának hatásösszefüggésből adódó sajátosságaihoz azonban az 
is hozzátartozik, hogy valamit megértenünk mindig csak valamiként lehetséges. 
Mégpedig nemcsak abban az explikációs tekintetben, hogy a - megértést végrehajtó 
- értelmezés mindig az értelemirányok potencialitását teljesíti ki s valami ezért mindig 
mint valami válik érthetővé.2' A valaminek valamiként való megértésében az a 
körülmény is közrejátszik, hogy a kérdezés szempontjának nem kell szükségszerűen 
azonosnak lennie a szöveg (feltételezhető vagy virtuális) szándékával, hiszen a 
megértés jellege a (tartalmi) érdeklődés irányától függően mindig többféle lehet. A 
megértés Heidegger megfogalmazta strukturális jellegzetességével szemközt ennek a 
pragmatikai mozzanatnak abban van az igazi jelentősége, hogy az alakelméleti 
axiomatikák (formalizmus, new criticism, strukturalizmus, neostrukturalizmus stb.) 
meghaladásával járulhat hozzá az irodalmi művek esztétikai karakterének feltárásá-
hoz. Hiszen, mint Bultmann írja, az értelmezés szempontját „meghatározhatja esztéti-
kai érdeklődés is, amely a szövegeket formális szempontból elemzi, s a művet mint 
műalkotást struktúrájára, »külső« és »belső« formájára vonatkoztatva faggatja. (...) ...a 
szempont adott lehet az emberire mint a saját létre irányidó kérdés által is. Az ilyen 
kérdezésnek leginkább a filozófia, a vallás és a költészet szövegei felelnek meg; 
alapjában véve azonban mindenfajta szöveget (mint ahogy az általában vett történel-
met is) lehet ebből a szempontból elemezni. Az ilyen kérdezést mindig az emberi 
létről alkotott előzetes megértés, bizonyos egzisztenciamegértés vezeti."22 

20 "Collingwooddal együtt állíthatjuk, hogy csak akkor értünk meg valamit, ha értjük a kérdést, amelyre 
válasz, és igaz, hogy az így megértettek értelme nem marad elkülönülve a mi gondolatunktól. Ellenkezőleg: 
annak a kérdésnek a rekonstrukciója, amelyből egy szövegnek mint válasznak az értelmét megértjük, 
átmegy a mi saját kérdésfeltevésünkbe. Mert a szöveget egy valóságos kérdésre adott válaszként kell 
megérteni." Uo. 262. 

21 "Az értelmezésben a megértés nem valami más lesz, hanem önmaga. Egzisztenciálisan az értelme-
zés a megértésen alapul, és nem ez utóbbi keletkezik az előbbi révén. Az értelmezés nem a megértettnek 
a tudomásulvétele, hanem a megértésben kivetített (entworfen) lehetőségek tudomásulvétele." HEIDEG-

GER: i. m. 148. 
2 2 BULTMANN: i. m . 1 0 7 . 
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Ebből a pragmatikai nézetből a filológia, s méginkább: az irodalom hermeneutikája 
megbízhatóan határolható el más megértésformáktól. Többek között a történelem-
kutatás megértésmódjának attól a hermeneutikai komponensétől, amelyet Rüsen a 
következőképpen határozott meg: ,Л narratív értelemképzés szempontjából mérvadó 
kontinuitásképzetet - kutatással - azokból a kulturális tényállásokból nyerjük, ahol a 
közreműködők és az érintettek nyelvében a múltbeli változások lecsapódtak."23 Míg 
azonban itt a megértendő folyamat a közreműködők divergens szándékainak inter-
akciójából nyeri a maga „időbeli irányát"24, s az eseményeket önmaguk folytatódása 
ennek az iránynak a függvényében vonja be a hatástörténetbe - addig az irodalomban 
az esztétikai tapasztalat változó történeti formáinak kontinuitása teszi lehetővé az 
irodalomra sajátlagosan jellemző megértést. Hiszen a hagyományos filológiák -
miközben mélyen meg voltak (s meg vannak ma is) győződve saját „történeti" 
módszerük megértés-teljesítményének „egzaktságáról" - pontosan magát az irodalom 
történetiségét számolták fel, amikor a („maiság" értelmében nyilvánvalóan „érvény-
telennek" tekintett) történeti megértést elébe helyezték az esztétikai értékelésnek. A 
historizáló „olvasat" és a „méltatás" ilyen elkülönítésével ugyanis nyilvánvalóan azt 
ismerték félre, hogy „a művészet történeti megértését az időbeli távolságon keresztül 
szövegeinek esztétikai jellege teszi egyáltalán lehetővé, úgy, mint valami herme-
neutikai híd, amely más hermeneutikai diszciplínáknak nem áll rendelkezésére és 
ezért ezt mint henneneutikai premisszát be kell vonni az interpretáció végrehajtásába".2' 

Azokban az írásaiban, amelyek az irodalmi hermeneutika elhatárolására tettek 
kísérletet, Jauß ennek a kontinuus esztétikai tapasztalatnak a történetiségét igyekezett 
láthatóvá tenni. Úgy értelmezve az irodalom hermeneutikájának történetiségét, mint 
amelyikben a hermeneutikai szituációt jellemző összekötöttség és elválasztottság a 
horizontösszekapcsolódás és -szétválasztás interpretációs műveleteiben nyeri el a 
maga гУог/я/omhermeneutikai formáját. Az irodalmi művek - (esztétikai) észlelő, 
értelmező (explikativ) és történeti olvasás aktusain át megvalósuló - megértése itt úgy 
következik be, hogy a mű és a befogadó közti távolságot kitöltő hatástörténeti „teret" 
a horizontok összekapcsol(ód)ásának és elkülönítésének befogadói műveleteivel 
hidaljuk át. 

A (tőlünk történetileg elválasztott) mű esztétikai megtapasztalása annak a hori-
zontösszeolvadásnak a teljesítménye, amelyikben maga az esztétikai tapasztalat 
kontinuitása nyilatkozik meg: a történeti művet azért tudjuk esztétikaikém befogadni, 
mert az az időben közvetíteni képes esztétikai tapasztalat horizontjában bizonyul hoz-
záférhetőnek. Ahhoz azonban, hogy ugyanezt a szöveget ne vethessük alá tetszőleges 
aktualizálásnak (vagyis: ne tekintsük a folyamat pillanatnyi „végpontja" függvényének, 
az „abszolút" jelen tartozékának), szükség van az időbeli távolságot is érzékeltető 
horizont-szétválasztásra is. Tulajdonképpen annak a ténynek kell itt e harmadik foko-

23 Jörn R Ü S E N : Historische Methode. In: Theorie der Geschichte: Beiträge zur Historik, Bd. 5.: Ch. 
M F . I E R - J . R Ü S E N (Hg.): Historische Methode. München: D T V 1 9 8 8 . 7 9 . 

24 Uo. 79. 
2 5 JAUSS: i. m . 821. 
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zatban - kifejezetten a múltbeli és a jelenbeli horizontok tó/önfaégéne&feltárulkozása 
révén - tudatosulnia, hogy éppen a horizontok interakciója az, ami az esztétikai észlelés 
első „megértésfokozatát" egyáltalán lehetővé teszi. Többek között úgy, hogy - a histori-
záló megértés csapdáit elkerülendő - magát a mű esztétikai hozzáférhetőségét bizto-
sítja: „az esztétikai megértés és értelmezés is rászorul a történetileg rekonstruáló olvasás 
ellenőrző funkciójára. Ez akadályozza meg azt, hogy a múltbeli szöveget naiv módon 
hozzáhasonítsuk a jelen előítéleteihez és értelemelvárásaihoz; a múltbeli, illetve a 
jelenbeli horizont kifejezett elkülönítése révén pedig azt teszi lehetővé, hogy a költői 
szöveget a maga alteritásában tegyük láthatóvá."26 

Az esztétikai tapasztalat kontinuitását természetesen változó történeti formák tart-
ják fenn, és e tapasztalat éppen a temporalitása következtében férhető hozzá a 
befogadói „szubjektivitás" számára. Ama beállítódás számára tehát, amelyet mindig is 
az előzetes megértés időbelisége, különböző szociokulturális, ízlésbeli stb. összefüg-
gésekben konkretizálódó formái jellemeznek. A hagyomány közvetítésében ilyen 
szűrőkön átsajátított esztétikai tapasztalat azután elsősorban valóban az esztéticitás 
formai ismérveire (a szöveg felépítésére, a ritmus szuggesztiójára, a forma fokozatos 
kiteljesedésére27) irányuló érdeklődés tengelyén válik a befogadói műveletek meg-
alapozójává. Nyilvánvaló másfelől, hogy miként a múltbeli műalkotásnak, az azt 
megértő befogadásnak is vannak időindexei. Az időindex nélküli megértés ugyanis 
éppúgy néma marad, mint a meg nem szólaltatott, a dialógusba be nem vont 
műalkotás. Innen tekintve a jelenbeli megértés szükségszerű időindexei teszik egyál-
talán lehetővé, hogy az esztétikai megértést is történő - nem pedig önkényes vagy 
csupán passzív, kontemplativ - megértésnek foghassuk föl. Mert ha eltekintünk ettől 
az összefüggéstől, a műalkotás és a befogadás általi közös jelentésképzést olyan 
egyirányú folyamattá egyszerűsítjük, amelyben a megértés valamely egyszer s min-
denkorra adott, időtlen értelem tudomásulvételében merül ki. 

A történő megértés során egymással összekapcsolódó horizontok bizonyosan 
különféleképpen és eltérő eredménnyel aktualizálják újra hagyomány és jelen 
párbeszédét. Mivel azonban az esztétikai interakciókra is jellemző, hogy a hagyo-
mány minden megértésében ott van a jelenre vonatkozó megértés mozzanata, a 
jelenbeli megértés aktív részesülése a kortárs világtapasztalat (episztémé, világkép, 
szimbolikus, diszkurzív rendek stb.) felől alapjaiban is módosíthatja azokat a 
kérdésirányokat, amelyeknek a távlatában az esztétikai hagyománnyal folytatott 
párbeszéd jelentésalkotása bekövetkezik. Az esztétikai tapasztalat így kialakult nagy 
történeti formái ezért annak ellenére szembe is kerülhetnek egymással, hogy az 
irodalmi nyelvek és formák történeti párbeszéde - mindig az irodalom diszkurzu-
sának horizontjában maradva - rendelkezik bizonyos immanenciával. A formák és 
műfajok alakulásának történetében e szempontból mindig fennáll bizonyosfajta 
belső „visszavonatkozás": egyes meglévő formák nemcsak lehetővé teszik más 

26 Uo. 821. 
27 Uo. 816. 
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formák kialakulását, de a létrejött új alakzat is rendre saját formai-poétikai előzmé-
nyétől igyekszik elkülönülni és önmagát ily módon - éppen a régin keresztül -
vele nem-azonosként meghatározni. 

Ez az „immanencia" persze inkább alaki önelvűségként gondolható el, illetve 
legalábbis csak a történeti műfajpoétikák és az összehasonlító beszédmód- vagy 
stílusvizsgálat nézőpontjából tekinthető az irodalmiság belső folyamatának. Az irodal-
mi beszédformák, stílusok és tartalmak szembetűnő változásaiból ilyenkor viszont 
csupán abban az esetben következtethetünk biztonsággal a szemléletformák mögöt-
tük lejátszódó módosulásaira, ha magát az irodalmi folyamatot is produkció és 
recepció interakciójaként fogjuk fel. így tekintve a formák világában végbement 
változások olyan irodalmi funkcióváltásoknak bizonyulnak, amelyek az életösszefüg-
gések értelmezésének irodalmi rendszerében végbement paradigmaváltásokra vezet-
hetők vissza. Hiszen az irodalmi episztémé beszédmódja, diszkurzusformái igazából 
akkor változnak számottevően, amikor az új világtapasztalat rajtuk keresztül már nem 
bizonyul megszólaltathatónak. Az irodalmi interakciók történetében a recepcióeszté-
tika az effajta nagy átrendeződéseket tekinti olyan megszakításoknak, ahol a folyto-
nosság hozzáférhetővé teszi önmaga természetét. Azt, hogy a folyamatszerűség csak 
az esztétikai tapasztalat horizontváltásain keresztül lép elő a történelem irodalmi 
valóságává. 

A 19- század uralkodó poétikai paradigmái például a művészi innováció és erede-
tiség normatívája szerint határozták meg az esztétikai értéket s lényegében lebecsül-
ték az irodalom tipikus diszkurzusát megszólaltató alkotókat. A modernség lezárultá-
val ez a felfogás kifejezetten ellentétébe látszik fordulni. A hetvenes-nyolcvanas 
évekre az elmélet (elsősorban Foucault), de az esztétikai praxis is (a posztmodernség 
irodalma) olyannyira megkérdőjelezte a szerzőiség és az eredetiség értékindexeit, 
hogy lassanként az válik esztétikai tapasztalattá, mintha maga az irodalom „önálló-
sult" intertextuális diszkurzusa, illetve annak szociokulturális alakulása határozna a 
szerző-képzet értelmezhetősége felől. „A szerző (...) - írja Foucault - nem egyéb, mint 
egyike a szubjektum-funkció lehetséges konkretizálásainak. Lehetséges, de nem 
szükségszerű: történeti alakváltozásait vizsgálva azt láttuk, hogy a szerző-funkció sem 
formájában, sem összetettségében nem állandó, sőt létezése sem nélkülözhetetlen. 
Könnyen el tudunk képzelni olyan kultúrát, amelyben a diskurzusok körforgása során 
egyáltalán nem lép fel a szerző-funkció."28 Itt voltaképpen annak vagyunk a tanúi, 
hogy a művészi innováció szerzőséghez kötött elve - mint az újkori irodalmiság egyik 
alapvető ismérve - miként iktatódhat ki a világértés olyan új (vagy lehetséges) 
irodalmi rendszeréből, amelyik nem a szubjektumot, hanem az irodalmi diszkurzust 
tekinti a műalkotás elsődleges létrehozójának. 

Anélkül tehát, hogy az esztétikai tapasztalat történetiségét láthatóvá tevő összekötött-
ség és elválasztottság strukturális hasonlóságait itt magára az esztétikai élvezet mibenlé-

28 Michel F O U C A U L T : Mi a szerző? Világosság 1981/7. Melléklet 35. 



7 0 Kulcsár Szabó Ernő 

tére2y vonatkoztatva is kifejthetnénk, leszögezhető: mindig az esztétikai tapasztalatra 
épülő esztétikai tudat az, ami megváltoztatja az irodalmiság mibenlétére vonatkozó 
nézetek szerkezetét. Mert igaz ugyan, hogy - legalábbis amíg az episztémé fundamen-
tális kódja „tartalmazza" a történelmet - az esztétikai érdekeltség a megformáltság 
változásaiban keresi a beszédnek azt az esztétikai formáját, amelyik a már idézett 
bultmanni értelemben választ adhat „az emberire, mint saját létre irányuló kérdéseink-
re". S igaz az is, hogy az embernek mint kérdező lénynek a megértő érdekeltsége -
antropológiai sajátosságokból adódóan - ilyenkor a műveknek feltett kérdésektől várja 
a feleletet mindenkori helyzete nyitott dilemmáira. E kérdések és válaszok változásai, 
interszubjektív jelentésképzésük eredményességének vagy sikertelenségének váltako-
zása alakítja ki és tartja fenn az irodalom folytonosságát. Olyan folytonosságát azonban, 
amely csak az irodalmi folyamat poétikai immanenciáján túlról indokolható diszkonti-
nuitásokon átválik mindig láthatóvá. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy az irodalom és az 
esztétikai tapasztalat történetiségének kérdése olyan jelenségekbe ütközik, amelyek 
túlmutatnak az irodalmiság határain. Másképpen szólva: a jelenlegi episztémé keretei 
között éppen az irodalom időbeli létmódjára irányított kérdés maga tárja fel annak 
lehetetlenségét, hogy - mint Horváth János megkísérelte - az irodalom saját világa felől 
vagy kifejezetten belőle3" határozzuk meg az irodalom „irodalmiságát". 

Az irodalom megszakításokon keresztül megvalósuló történeti folytonossága - mint 
az esztéükai élvezetben megújuló „megismerő látás és látó újrafelismerés" (aiszthé-
sziszf1 története - ugyanis csak az irodalomnak feltett befogadói kérdések változásaival 
magyarázható. Ezek a kérdések azért késztetik mindig új - tehát folytonosság-teremtő -
párbeszédre a múlt alkotásait, mert maguk a mindenkori új életösszefüggések tempora-
litásának változó horizontjában keletkeznek. Az olvasói kérdés irodalom-hermeneuti-
kai elsődlegessége32 ezért nem pusztán a szövegek autoritásának tagadását jelenti. Az a 

29 Lásd a „másság élvezetében megvalósuló önélvezet" (Selbstgenuß im Fremdgenuß) fogalmának 
úgyszintén kettős jelentésszerkezetét: JAUSS: i. m. 8 3 - 8 4 . 

30 Lásd az irodalmi tudat egységes szempontját mint tisztán irodalmi szempont érvényesítését a 
történetiségben: „Azon változó mozzanatok közül, melyeket az irodalom fejlődésrendszerében megismer-
tünk, legvégsőnek, feltétel- vagy határozmányként minden megelőzőt felfogónak, magában foglalónak az 
irodalmi tudat mozzanatát találtuk. (...) Valóban, az irodalom fejlődése az irodalmi tudat fejlődésével, az 
irodalom története az irodalmi tudat történetével azonos, s az irodalomtörténet korszakait az irodalmi tudat 
korszakos változásai jelentik. Önelvű és tárgyi hűségű rendszerezéshez kerestünk megfelelő szempontot: 
az irodalmi tudat szempontjában megtaláltuk azt." H O R V Á T H János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. 
Bp.: Akadémiai 1976. 18. 

31 Az aiszthésziszmini az esztétikai élvező magatartás egyik funkciója, amelyikben a befogadói tudat 
számára annak lehetősége testesül meg, hogy „megújítsa a külső és belső valóság észlelését". Lásd: JAÍJSS: 

i. m. 88. 
32 Ez a tétel - akár Bultmann, akár Pannenberg felől tekintjük - egyértelműen a Gadamerrel vitázó 

reformteológiából származott át az irodalomtudományba. A recepcióesztétika (lásd Jaulá érvelését is, 
i. m. 3 6 3 - 4 3 6 . ) itt arra A kritikai felfogásra támaszkodik, amelynek elsősorban W. Pannenberg adott liangot: 
„Gadamer maga elismeri, hogy a szöveg nem úgy beszél hozzánk -mint egy Te-. Mert -nekünk, a 
megértőknek magunktól kell őket előbb megszólaltatnunk-. Jószerint mégis éppen ez az utóbbi belátás 
jelenti azt, hogy arról a -kérdésről-, amelyet a szöveg intéz hozzánk, csak metaforikusán beszélhetünk: csak 
a kérdező ember számára válik a szöveg kérdéssé; magától nem az." Wolffian P A N N E N H E R G : Hermeneutik 
und Universalgeschichte. In: H . - G . G A D A M E R - G . B O E I I M (Hg.): i. m. 3 0 4 . 
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tény is megtestesül benne, hogy - a létben való benneállás hogyanjától függően bár, de 
- mindig a recepció az, ami a megváltozott életösszefüggésben az új és releváns 
önmegértés igényével fordul az irodalom és művészet felé. Hogy aktivitása és a jelen-
tésképzésben való részesülése mindig erre a célra vezethető vissza, beláthatóvá teszi, 
miért csak életösszefüggésekből érthető meg a befogadói kérdésirányok változásainak 
logikája. Hiszen, mint Bultmann írja, „csak az képes a szöveg kívánalmát meghallani, 
akit saját egzisztenciájának kérdése mozgat".33 

A lehetővé vált kérdés újrafogalmazása 

Ha így fogjuk föl az irodalom megértésének - az olvasói kérdés elsődlegességéből 
kiinduló - történetiségét, akkor az is nyilvánvaló lesz, hogy az irodalomalkotás és 
-befogadás interakciója mint folyamatszerűség csak bizonyos értelmezési feltételek 
megléte esetén hozható valóban összefüggésbe az időbeli létmódként értett törté-
netiséggel. Némi egyszerűsítéssel úgy is fogalmazhatnánk, a közvetlenül jelen nem 
lévő dolgok megértésének igénye akkor jelentkezik hermeneutikai feladatként, ha 
már van történelem. Vagyis, ha az időről való tudás olyan szemléletformát bocsát 
rendelkezésünkre, amelynek horizontjában a távollevő és a jelenbeli közötti össze-
függések megragadásának szándéka teszi feladat-jellegűvé a megértést. Annak belá-
tása tehát, hogy a múlt és a jelen közti távolságok csak időbeli folyamatok értelme-
zésével hidalhatok át. Amiből értelemszerűen következik, hogy a hagyomány 
elsajátításának tudata viszont annak felismerésével jön létre, hogy az alteritás nem 
közvetlenül hozzáférhető: nem lévén egyidejű, mindig (időbeli) közvetítésre van 
ráutalva. 

Végső soron az irodalom „belső folyamatnak" tekintett történetiségére - mint 
„immanens" szisztémára - nézve is érvényesnek látszik a megfigyelés, hogy „az 
irodalomtörténet jelenségeinek hátterében primer értelemben semmiféle olyan műről 
műre objektiválható összefüggés nincs, amelyet ne az irodalmat alkotó és befogadó 
szubjektumok közvetítenének. Ez az interszubjektív közvetítés különbözteti meg az 
irodalom történetiségét a pragmatikus történelem objektív tényszerűségétől".3,1 Olyan 
horizontnak a kialakítása viszont, amelyben mégis megmutatkozik: van közös ebben 
a különbözőségben, nyilvánvalóan csak a történeti episztémé kibontakozásával vált 
lehetővé. Annak felismerését ugyanis, hogy a történő és a történeti megértés bizonyos 
értelemben egy és ugyanazon dolog, az a hatástörténeti/hermeneutikai tapasztalat 
alapozhatta meg, amelyik belátta, hogy „az ember nemcsak szubjektuma, objektuma 
is a történelemnek, azaz: úgy kell szemlélnünk a dolgot, hogy a történelem benne 
van az emberben, de az ember is benne van a történelemben."35 

3 3 BLLLTMANN: i. Ш . 1 1 0 . 

3 4 JAUSS: Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1979. (6. kiad.) 217. 
35 Johann Gustav DROYSEN: Historik. (Historisch-kritische Ausgabe Bd. /), Hg. von Peter LHYH. Stuttgart-

Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1977. 369. 



7 2 Kulcsár Szabó Ernő 

Ha - Koselleck nyomán - azt mondottuk, a történelemnek mint cselekvési és tudati 
térnek a kontaminációjával veszi kezdetét az az újkori történeti gondolkodás, mely 
lassanként felváltja az (örökkévalóság lenyomataként értett) ókori, illetve a („haladó" 
linearitásként felfogott) keresztyén időképzetet,36 akkor lényegében innen, a 18. 
század végétől fogva számolhatunk a történelem értelmezésének metahistorikus 
szerkezetével is. A metahistória gondolata nyilvánvalóan azért újíthatta meg az - „idő 
tudásában" már az (át)alakulás, az individuális mássá-válás elvét is tartalmazó -
ágostoni hagyományt, mert a teremtés temporalitásának metafizikáját a történelem 
tudásának instanciájával helyettesítette. Az „ordo temporum" helyett a „Geschichte 
schlechthin"37 képzetét tette az időbeli struktúrák megértésének alapjává. 

A történetiségnek ez a kettős aspektusa - amelyben a közvetlen, tárgyi értelemben 
vett történelem a benneállás tényét, a metahistóriai értelemben vett történelem pedig 
ennek a benneállásnak a tudatát jelenti - a maga droyseni értelmezésében különösen 
azért alkalmas az irodalom történetiségének feltárására, mert ezt a kettős viszonylatot 
az utólagosság mint keletkezettség („der Punkt in der Gegenwart, dies Gewordene 
und Vorhandene"38) nézetéből is bevonja a történeti folyamatok megértésébe. A 
múltbeli folyamatok eredményeként, a Werden aspektusából tekintett jelen teszi 
lehetővé számunkra, hogy az „utótörténetből" való retrospektiv értelmezés mindig 
úgy vonatkozzék a múltra, hogy közben magát ne szigetelje el, ne emelje ki az 
időbeliség folyamatából. Ami tehát azt is jelenti, hogy maga is csak így maradhat belül 
a megértés megszakíthatatlan történésének világán. 

A megértés történés-jellegének felismerése legalább olyan jelentőségű, mint a 
- dologtól való távolságából következő - feladat-jellegéé. Az elválasztottsággal ellen-
tétben a megértés e mozzanatában az összetartozás kölcsönössége testesül meg. 
Elsősorban az, hogy a beszélgetés dialogikusságában végbemenő megértés a képvi-
selt jelentések együttes kockáztatását, a saját igazságok felnyitását igényli. Mert végső 
soron csak ez vezethet el a megértés előzetes struktúráinak megváltozásához. „Való-
jában az a helyzet - írja Gadamer - , hogy saját előítéletünk csak akkor vesz részt 
igazán a játékban, ha ő maga is kockán forog. A másik személy igazságigényét 
egyáltalán csak akkor képes tapasztalni, ha kijátssza saját kártyáját, s csak így teszi 
lehetővé a másiknak, hogy ő is kijátssza a magáét."39 Annak, hogy a megértés 
történése által mintegy „bevonódunk" a dolog igazságába, persze nemcsak (vagy 
talán nem is elsősorban) az a következménye, hogy - mivel velünk itt hangsúlyosan 
történik valami - n e m hozhatunk létre tetszőleges interpretációkat.4" Hangsúlyosab-

36 Lásd Silvia FERRETTI: Zur Ontotogie der Erinnerung in Augustinus' Confessiones. In: A . A S S M A N N - D . 

H A R T H (Hrsg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt a. M . : Fischer 
1991. 356-362. 

37 Lásd: KOSELLECK: i. m. 131. 
3 8 D R O Y S E N : i . m . 9 . 

3 9 GADAMER: i . m . 2 1 2 . 
40 A hagyomány történésébe — a megértés révén - való bekerülés esetén ugyanis „a kérdés nem az, 

hogy mit teszünk, és mit kellene tennünk, hanem az, hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi 
történik velünk". Uo. 11. 
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ban inkább az, hogy az egyidejű összekötöttség és elválasztottság a megértés két 
különböző teljesítményének a biztosítéka: „a megértés elsődlegesen azt jelenti, hogy 
a dolgot értjük meg, s csak másodlagosan jelenti azt, hogy a másik személy vélemé-
nyét mint olyat elkülönítjük és megértjük."'11 

Az egyidejű („kortársi") és a történeti megértés történése között láthatóan azért 
nincsen sem strukturális, sem pedig logikai különbség,42 mert míg az előbbi esetben 
a „másiktól" (műtől, szövegtől) való térbeli elválasztottság, az utóbbiban az időbeli 
távolság valóságazz, ami a dologban való önmegértést ellenőrzés alatt tartja. Hogy a 
megértés ilyen módon mindig hatástörténeti kontroll alatt megy végbe, az a megértés 
folyamatának interszubjektív kölcsönösségéből következik. Az idegen, illetve a távoli 
horizontok feltárása ugyanis mindig garanciaértékű. Éppen azt képes megakadályoz-
ni, hogy a megértendő dolog (mű, szöveg) mássága a horizontok összekapcsolódá-
sakor sajátunknak mutatkozva léphessen be a (mindig) közös jelentésalkotásba, 
vagyis, hogy értelmezői önkény áldozatává válhassék. A horizontösszeolvadás a 
megértésnek ezért - még ha nyilvánvalóan csak a módszertani reflexió kedvéért 
választottuk is most őket ketté - nemcsak a történő, hanem a történeti struktúrájában 
sem válhat abszolúttá: „Itt is feszültség áll fenn. Az idegenség és az ismerősség közötti 
hely, melyet a hagyomány a mi szempontunkból elfoglal, nem más, mint a történetileg 
tekintett távoli tárgyiasság és a hagyományhoz való hozzátartozás közti hely. Ez a 
köztes hely a hermeneutika igazi helye. 

Az irodalomértés történeti változásainak mikéntjére tehát akkor nyithatunk meg-
bízható horizontot, ha a történő megértést a heideggeri értelemben nem választjuk el 
az időbeli megértéstől. Ha ugyanis a jelenvalóság létét a megértés konstituálja,44 

éspedig időbeli történésként konstituálja, akkor ez a történő megértés magának az 
időbeliségnek a tengelyén válik történetivé is. Legalábbis amennyiben - mivel a jelen 
a droyseni historika értelmében sohasem „léphet ki" a folytonosan történő történe-
lemből - „a megértés egyszersmind mindig a »voltat jelenként tartalmazó« jelen. A 
diszpozíció egyszersmind mint »jelenítő« jövő jön létre. A jelen egyszersmind egy 
voltságot jelenként tartalmazó jövőből »ugrik el(ő)«, illetve általa van megtartva".45 

Innen tekintve a történetiség tudatának metahistóriai komponense segít hozzá a 
hatástörténet fogalmának helyes értelmezéséhez. Jelesül ahhoz, hogy épp a történeti 
megértés (s ami itt másfelől ugyanaz: a megértés mindenkori történetisége) alapján 
váljék beláthatóvá, miért volt egyáltalán bizonyos gondolkodástörténeti feltételekhez 
kötve a történetiség hermeneutikájának megjelenése. Mégpedig egy olyan értelme-
zésmód megjelenése, amelyik a dolgok - elválasztottságon és összekötöttségen 

41 Uo. 210. 
42 Különbségük ugyanis azonnal eltűnik, ha a történetiséget nem a „lezárult múlt", Iranern a most fa 

történő temporalitás világának tekintjük. Kovács András Ferenc egyik verssorával szólva: Ami történt, most 
is történik." (Erdélyi töredék. Restaurálás.) 

4 S G A D A M E R : I. m . 2 1 0 . 
44 Lásd: H E I D E G G E R : i. m. 336. 
45 Uo. 350. 
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alapuló - megértésének kettősségét tette hozzáférhetőségük alapjává. A (történeti) 
megértés-teljesítmények azóta ugyanis éppen ennek a metahistóriai nézőpontnak a 
horizontjában válnak mindig értelmezhetővé, mint a potenciális jelentésképzés -
hatástörténeti benneállásuk időindexével ellátott - történeti formái. Még akkor is, ha 
ezek - az egzakt és objektív megismerés bűvöletében - időindexük „eltüntetésére" 
törekedve véltek kiléphetni a történelemből. 

Ha a hatástörténeti tudat elsősorban magának a hermeneutikai szituációnak a 
tudata, akkor a metahistória szempontja a történetiség absztrakciós értelmét állítja 
előtérbe. Azt, amelyik természetesen - a lehetséges történelem feltételeit feltáró 
historikaként46 - sem választható el a tárgyvonatkozású történelem eseményvilágától. 
A metahistóriai absztrakció ugyanis - mint a világtapasztalatnak a világ értelmezésére 
visszakötődő reflexiója - a nyelviesülés folyamatában folytonosan ki van téve az 
elbeszélés-jellegű értelemképzés utólagosságának. Strukturálisan azért, mert egyetlen 
történet sem képes elbeszélni önmagát, hermeneutikailag tekintve pedig azért, mert 
a tettek, gondolatok és alkotások önmagukban még nem képeznek történelmet. 
Hiszen arra csak az „elidegenítő" utólagosság hermeneutikája képes magyarázattal 
szolgálni, hogy valamely cselekvés vagy gondolat miért kizárólag „a történelem 
számára válhat a folytonosság keletkezésének mozzanatává".47 (A jelentésképződés 
többek közt ennek a retrospekciónak a következtében van eleve mindig túl a 
közreműködők, a „cselekvés alanyainak" a szemhatárán.) 

A nyelviesítés kockázatára azért kell külön is felhívnunk a figyelmet, mert a 
történetek nyelvi „létrejövésének" lehetősége maga is hatásösszefüggések eredmé-
nye. Azaz, nem tekinthető valamilyen időtlen és történetietlen antropológia állandó-
jának.48 Következésképp a történetiség metahistóriaként való felfogása csak akkor 
kerülheti el a hatástörténetből való kilépés veszélyét, ha - ellenállva az absztrakció 
transzepochális érdekeltségében rejlő csábításoknak - nem transzcendálja a törté-
netek létrejöttének vagy lehetővé válásának feltételeit. Hayden White nagyszabású 
vállalkozásának is alighanem abban van a sebezhetősége, hogy miközben a metahis-
tória képzetét igyekszik megszabadítani a 19. századi fundamentalizmus örökségétől, 
voltaképpen egy másik, csak éppen 20. századi fundamentalizmus horizontjába 
illeszti bele azt. Mert amikor Benveniste-nek az (objektív) elbeszélő létét tagadó 
tételéből, illetve Barthes transzkulturális elbeszélés-felfogásából kiindulva diszkur-
zus-modalitásként fogja fel a történelemről szóló beszédet, úgy választja el a 19. szá-
zadi elbeszélésmódtól, hogy a történeti elbeszélés autoritását magával a megformá-
landó valóságnak az autoritásával hozza összefüggésbe. 

Ez a diszkurzív elbeszélés nem a kezdet és a cél közé szorított „elbeszélés" világa, 
hanem olyan értelmező rendszer, amely egyszerre értelmezi és konstituálja is a 

46 Lásd: KOSELLECK: Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft. In: H . - G . G A D A M E R - G . 

H O K U M (Hrsg.): Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften... 3 6 4 . 

4 7 D R O Y S E N : i . m . 2 0 4 . 

4 8 V Ö . : KOSELLECK: Historik und Hermeneutik. In: It. K O S E L L E C K - H . - G . G A D A M E R : Hermeneutik und 
Historik Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag 1987. 22-23. 
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tárgyát. Ambiguitása abban áll, hogy az „elbeszélés egyidejűleg diszkurzus-modalitás, 
beszédmód, illetve az e diszkurzus-modalitás használatával létrehozott produktum"39 

is. Az elbeszélés ilyen státuszának White-féle értelmezésében kétségkívül újszerűen 
és termékenyen jelenhet meg a diszkurzus-modalitásnak az a képessége, hogy a 
beszédben mindig értelmezhetővé teszi a mondottak igazságtartalmához való vi-
szonyt. Vagyis a diszkurzív elbeszélésnek ilyenkor nem kell okvetlenül alávetődnie 
az igaz/hamis oppozícióknak ahhoz, hogy érvényes beszéddé váljék: egy imaginativ 
diszkurzus például attól még igaz lehet, hogy nem „reális". A történetírói igazságosság 
Droysen-féle követelményének'0 azonban azért tesz mégis kevéssé eleget ez a konst-
rukció, mert White végül mégiscsak strukturális alakiságokban (metafora, metonímia, 
szinekdoché és irónia)'1 alapozza meg a történelemről szóló 19. századi beszéd 
formáit. Ezek időbelisége ott szenved aztán legnagyobb kárt, ahol a poétika néhány 
véges számú történeti alakzata a történelemről való beszéd körülhatárolt repertoire-
jává válik. 

Leginkább Nietzsche értékelésekor szembeötlő ez a fajta torzítás. Nietzsche, aki itt 
a történelem „metaforikus" védelmezőjeként lép elénk, éppen korszakos gondolko-
dástörténeti jelentőségéből veszít sokat. A formalista fundamentalizmus nézetéből 
ugyanis inkább az utóromantikus hagyomány folytatójának, mintsem megszakítójá-
nak bizonyul.52 Holott kifejezetten Nietzsche vetette meg a történelemértés ama 
kritikai formájának az alapjait, amelyik hatékonyan tudott szembefordulni a historika 
metafizikai elméleteivel. A történelemnek akkor siethetünk a segítségére, vallotta 
Nietzsche, ha nem tekintjük fölöttünk álló „objektív hatalomnak" többé: „Mindent 
objektíven tekinteni, semmin nem gyúlni haragra, semmit sem szeretni, mindent 
megérteni - milyen szelíddé és simulékonnyá is tesz mindez; s még ha egy ebben az 
iskolában felnőtt növendék egyszer mégis haragra gyúl és bosszankodik, csak örü-
lünk neki, hiszen tudjuk, hogy csak ira és Studium, ám teljességgel sine ira et 
studio."53 A „sine ira et studio" radikális bírálata azonban nem egyszerűen a metafo-
rikus nyelv diadala Nietzschénél. Sokkal többet hirdet az értelmezői elfogulatlanság-
nál: a metahistória nézőpontjának azt az érvényesítését, amelyik a dolgok alakításá-
ban való aktív részesülésnek és a megértés parcialitásának tudatát hozza vissza a 
hatástörténeti valóságba. Éspedig a csak az ilyen szituáltságból belátható, illetve a 
hozzá társuló felelősség tudatával együtt. 

4 9 W H I T E : Die Bedeutung der Form. Erzählstrukturen in der Geschichtsschreibung. Frankfurt а. M.: 
Fischer 1990. 76. 

50 Lásd: D R O Y S E N : i. m. 4 4 6 - 4 4 7 . 
51 Összefoglalólag lásd: W H I T E : Metahistory. 5 5 3 . 
52 "Mivel a költői és a fogalmi nyelv radikális szembeállításával dichotómiát vezet be magába a nyelvbe, 

és a fogalmit a poétikai -bűnbeeséseként- szemléli, minden lehetőségét kizárja annak, hogy a művészi 
elképzeléseket annak az egy feladatnak a jegyében köthessük össze a tudományos megismeréssel, hogy 
értelmet olvassunk le a történelem folyamatáról és benne az ember helyét meghatározzuk." Uo. 484. 

53 Friedrich NIETZSCHE: A történelem hasznáról és káráról. Bp.: Akadémiai 1 9 8 9 . 7 9 . 
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Akkor van reményünk tehát a történeti megértést fenyegető metafizika felfüggesz-
tésére, ha magát a metahistorikus vizsgálódást folytonosan a temporalitás jegyében 
térítjük vissza saját történetiségéhez. Ahhoz a reflexióhoz, amelynek szerkezetét 
Nietzsche a történelem történelemmel való „gyógyításának" metaforájával írt le.5/1 A 
metahistorikus értelmezés nyilvánvalóan úgy juttathatja szóhoz a hatástörténet moz-
zanatát, hogy - miközben a megértendő dolgot azokkal a idegen premisszákkal 
összhangban vételezi szemre, amelyeket az egykori történeti hovatartozás „archívu-
ma" tartalmazott - folytonosan reflektálja saját temporalis előfeltevéseit is. Ezt pedig 
úgy teheti meg, ha folyvást tudatában marad saját történetiségének is. Mégpedig 
annak a kérdésnek a távlatából, hogy a saját előfeltevések múltbeli premisszákkal 
való összekapcsolása miféle utakat nyithat számunkra a megértendő dologhoz, illet-
ve, hogy egyidejűleg milyeneket zár el előlünk. (Mert miközben az - eléje rendelt 
historikára viszanyúló - megértés feltár, mindig el is rejt valamit a hagyományössze-
függésből.) A metahistorikus reflexió végső soron annak szemléletszerkezeti feltárá-
sához segíthet hozzá, hogy milyen módokon „léphet be" a dolog saját előzetes 
megértésünk horizontjába. Vagyis, hogy a rendelkezésemre álló körülmények között 
miként is láthatok meg valamit. A metahistorikus (ön)reflexió szükségessége ellentett 
oldalról pedig abban a - nem kevésbé fontos - tapasztalatban részesíthet, hogy 
előzetes perspektíva, egyáltalán: valamilyen látásmód nélkül nem tűnhet elénk sem-
mi, nem lép be semmi a horizontunkba. Mert nézel nélküli látás éppúgy nincsen, mint 
szubjektum nélküli megértés. 

Utaltunk már rá, hogy a történeti megértés metahistóriai igénye és kérdésirányai 
nélkül nem alakulhatott volna ki a hatástörténeti tudat kettős horizontja. A történelem 
tudása és alakítása, illetve azok a megértés-teljesítmények, amelyek e térbeli konta-
mináció időbeliségében - feltáruló, megérthető és értelmezhető interakciókként -
mennek végbe, az irodalom történetét is a befejezhetetlen jelentésképződés tempo-
ralis világává változtatják. Ha a történeti múltat a maga le nem zárult távoliságában 
ezért úgy szemléljük, mint amivel a jelen az elválasztottságon keresztül van összeköt-
ve, akkor a történeti irodalomértés a saját területén legalább két szempontból újíthatja 
meg a hatásösszefüggések hagyományos értelmezését. 

Az irodalomtörténeti múltra való olyan visszatekintés, amely az utótörténetből 
magát a mindenkori alteritást is a történő megértés folyamatának valamely szakasza-
ként értelmezi, mindig képes érvényt szerezni az irodalmi mű időbeliségének és 
- ebből adódó - eseményjellegének. Mégpedig azért, mert a történő hagyomány 
időbeliségében való ottlétét ez az értelmezés nem immanens, de nem is metafizikai 
mozzanat gyanánt fogja fel. Tehát nem a műfajfejlődés sorrendiségéből és nem is 
irodalmon túli lényegiségekből magyarázza ezt az elhelyezkedést, hanem magából 
az irodalom létmódjából. Minthogy az irodalmi mű léte nem önmagára utalt ténybe-
liség, hanem mindig függvénye a kérdező és értelmező recepciónak, szükségképpen 
csak akkor határozható meg a maga történeti összefüggésében, ha esemény-voltát az 

54 Uo. 94-95. 
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a temporalitás tárja fel, amelyiket viszont mű (szöveg) és befogadás, produkció és 
recepció összjátékának folyamata tesz hozzáférhetővé. Ez a folyamat - hatástörténeti 
valóságként értve - tartalmazza az (utólagos) eseménnyé válás minden feltételét. Mert 
egy-egy irodalmi mű történeti összefüggése is olyan interakciók folyamatában alakul 
ki, amelyek az irodalmi „eseménytörténetet" nemcsak az időközben idegenné, távo-
livá lett alteritás kontextusában veszik szemügyre, hanem az ott feltáruló horizontokat 
a mindenkori utótörténetével is összekapcsolják. így teszik láthatóvá ezt az összefüg-
gést olyanként, mint amely nem egyszer s mindenkorra szilárdul meg az irodalom 
történeti valóságában. A műalkotás esemény-jellege annak függvényében artikuláló-
dik tehát, hogy a horizontösszekapcsolások folyamata nyomán milyen helyre tesz 
szert az irodalomtörténet változó valóságában. „E felől a történeti artikuláció felől 
azonban nem a statisztika, és nem az irodalomtörténész szubjektív önkénye dönt, 
hanem a hatástörténet: az, »ami az eseményből következett«, valamint az, ami a 
jelenbeli pozíció távlatából az irodalom összefüggését saját jelenlegi arculatának 
előtörténeteként konstituálja. "55 

A kérdés távlatai - a modernség után 

Az irodalom történeti valósága tehát az esztétikai tapasztalat időbeliségével kapcso-
lódik össze, amennyiben a szöveg és a befogadás közötti - az irodalmi műnek létet 
adó - folyamatos interakció az esztétikai tapasztalat (antropológiai) történetiségének 
a függvénye. Amikor az esztétikai tapasztalat horizontjában is megjelennek annak az 
- antropológiai jelentőségű - felismerésnek a következményei, hogy az idő valósá-
gossága elgondolhatatlan a valóság időbelisége nélkül; akkor e folyamatnak a - Szent 
Ágostontól Heideggerig ívelő - kibontakozása okvetlenül visszahat az irodalom 
hermeneutikájára is. Hisz az így nyitottá és lezárhatatlanná váló időbeliség maga 
alakítja át az esztétikai tapasztalat zárt teljességekre irányuló formáit. Többek közt 
azokat, amelyeket a 19- században kiteljesedő esztétikai elméletek időellenessége -
mintegy a parcialitás új, történeti tapasztalatát ellensúlyozva - hagyományozott ránk: 
„önmagában csak az esztétikai állapot olyan egész - olvasható például Schiller 22. 
esztétikai levelében - , amely egyesíti magában eredetének és tartamának minden 
feltételét. Egyedül itt érezzük úgy magunkat, mintha ki volnánk ragadva az időből; 
és ahol embervoltunk olyan tisztán és olyan integritással nyilvánul meg, mintha még 
nem szenvedett volna törést a külső erők hatására."56 

Az elmúlt négy évtized a történeti irodalomértésre nálunk úgyszólván intézménye-
sen kényszerítette rá ennek az anakronisztikus tapasztalatnak az „evidenciáját". Az 
irodalom hermeneutikája így lényegében ugyanazt az utat követte, mint amelyiket - az 

5 5 JAUSS: Literaturgeschichte als Provokation. 1 9 9 . 

56 Horenausgabe Bd. 11. München-Leipzig: Georg Müller 1913. 80. 
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elveszített teljességet helyreállítandó - a 19. század diagnózisa57 írt elő az „egységes és 
oszthatatlan" valóság megismerése számára. Természetesen támogatva attól a hagyo-
mánytól is, amelyik az esztétikai hatásfunkciók megbomlásából, illetve a retorikai 
hatásesztétikák hanyatlástörténetéből következett.58 Közvetlenül az irodalomértésre, 
illetve az esztétikai tapasztalat gyakorlatára nézve mindez azt jelentette, hogy az -
„Egész" maradéktalan át- és megértésének metafizikájához kötött - befogadói tevé-
kenység lényegében az időbeliséget feloldó passzív obszervációra vagy egyfajta révült 
kontemplációra korlátozódhatott. A történeti irodalomértés hasonlóképp lemondott az 
aktív részesülés igényének érvényesítéséről: a historizáló vizsgálódás ezért többnyire 
csak az irodalomtörténeti múlt tárgyiasságainak ideologikus vagy újpozitivista rekonszi-
derációját tette lehetővé. A két megértésmódnak a közép- és felsőfokú oktatásban való 
normatív összefonódása végül oda vezetett, hogy a hetvenes évekre irodalomtörténeti 
kultúránk alig tett egyebet, mint hogy - a humánteljesség affirmációjának felhangjaival 
- afféle titáni harctérré változtatta az irodalom történetét. Ez a história így - Balassitól 
Zrínyin, Vörösmartyn, Petőfin és Adyn át egészen József Attiláig - csupán egyetlen 
közös „történeti" mozzanatot sugalmazott: az esztétikumra rácsodálkozó befogadás 
identifikációs, érzelemteljes és tétlen alávetettségét. 

A fentiek szerint nézve aligha véletlen, hogy Németh G. Bélának a hetvenes évekre 
kibontakozó rekanonizációs kísérlete éppen annak a Heideggernek a megidézésével59 

vette kezdetét, akinél a létmegértés kérdése először kerül maradéktalanul az idő hori-
zontjába. Az irodalomtörténeti rekanonizáció művelete értelemszerűen egykori kor-
szakküszöbökhöz és a diszkontinuitások ilyen pillanataihoz kell, hogy visszatérjen. 
Éspedig azért, mert pontosan ezeknek a történeti periódusváltásoknak a jelentősége és 
következményei tűnnek elénk új horizontban akkor, ha az esztétikai tapasztalat jelenbeli 
átrendeződése felől szemléljük őket. A Németh G. Béla kezdeményezte rekanonizáció 
valóban áttörésszerűen segítette hozzá az irodalomértést az utómodern horizont kitelje-
sedéséhez. A magyar líra történetének újraértékelése nála olyan funkcióátlielyezések-
kel ment végbe, amelyekben éppúgy látható a megőrzött - helyesebben: a marxista 
revízióhoz képest visszaszerzett - folytonosság, mint a mélyreható megszakítottság is. 
(Arany kitüntetett irodalomtörténeti helye például nem változott az új kánonban, de 
jelentősége immár egészen más történeti, poétikai és világszemléleti összefüggésben 
mutatkozott meg, mint Horváth Jánosnál.) A Németh G. Béla munkái nyomán végbe-

57 "Éppen a tárgyi világ megmunkálásában bizonyul az ember ezért csak valóban nembeli lénynek. Ez 
a termelés az ő dolgozva-tevékeny nembeli élete. Általa jelenik meg a természet az б műveként és az ő 
valóságaként. A munka tárgya ezért az ember nembeli életének tárgyiasulása: amikor magát nemcsak -
mint a tudatban - intellektuálisan, hanem dolgozva-tevékenyen, valóban megkettőzi és ennélfogva önma-
gát egy általa teremtett világban szemléli. Amikor ezért az elidegenült munka elszakítja az embertől 
termelésének tárgyát, akkor nembeli életét; valóságos nembeli tárgyiságát szakítja el tőle, és az állattal 
szembeni előnyét azzá a hátránnyá változtatja át, hogy szervetlen testét, a természetet, elvonják tőle." Kari 
M A R X : Gazdasági-filozófiai kéziratok. Bp.: Kossuth 1 9 7 0 . ( 2 . kiad.) 9 9 . 

5 8 V Ö . : KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát? 
Irodalomtörténet 1 9 9 5 / 1 . 

3 9 V Ö . : Az önmegszólító verstípusról ( 1 9 6 8 ) , illetve Még, már, most ( 1 9 6 9 ) . In: N É M E T H G . Béla: Mű és 
személyiség. Bp.: Magvető 1 9 7 0 . 6 2 1 - 6 9 9 . 
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ment áttörésnek a funkciója és mibenléte azonban csak az utómodern horizonton túlról, 
az új esztétikai tapasztalat korszakküszöbe felől válik majd igazán láthatóvá. Akkor, 
amikor az irodalomértés átfogó paradigmája - az esztétikai tapasztalat horizontváltása 
következtében - történetileg is indokolttá teszi a világértés későmodern irodalmi rend-
szerétől való elidegenedést. A nyolcvanas évekre átformálódott kánon - az utómodem 
irodalomhermeneutikai horizont természetének megfelelően - a nagy létösszegző, 
elégikus alkotások történeteként rajzolja elénk a magyar líra történetét. Annak az 
esztétikai tapasztalatnak az ismérvei és kérdésirányai szerint, hogy jelentős műalkotás 
elsősorban a léttel - és a létezés megkerülhetetlen tragikumával - való reflektált alkotói 
szembesülésből születhet. Németh G. Bélának úgyszólván egész költészetünket sikerült 
e paradigma jegyében ama kérdés horizontjából megszólaltatnia, vajon mit ad nekünk 
a vers önmagunk létmegértésének lehetőségéül - a kései modernségben. A létmegértés 
életösszefüggésbe helyezése az új kánonban az eszmélkedésnek azon a hámias foko-
zatán keresztül következik be, amelyet a létre vonatkozó alapkérdések átélése, megér-
tése és megítélése jelent. S minthogy a számvetés igénye az utómodernség értéktávlatá-
ban a személyiség integritásának gondolatával társul, a kánon annak a modalitásnak 
juttatta a vezérszólamot, amelyik emelkedett komolysággal, tragikus méltósággal veszi 
tudomásul az emberi felülkerekedés lehetetlenségét. A létezés - mely a véges időbeli-
ség okán válik egyszersmind sorssá is60 - ilyen tapasztalata a mondottak igazságtartal-
mához való viszonyban ezért válik az elégikus belátás és a metafizikai szituáltság 
elviselésének költészetévé. A tragikus affirmáció horizontjában ezért az esztétikai érték 
ontológiai feltételezettségének gondolata indokolja azt a felfogást, mely szerint „a szenve-
déssel, a tragikummal való megküzdés nélkül pedig nagy irány alig képzelhető el".61 

Az utómodernség tragikus hangoltságú irodalmi diszkurzusa azonban számos jelét 
adja annak, hogy bizonyos alkotásai más tengelyen is képesek kapcsolatot létesíteni 
az élő irodalommal. Amiből - feltételezve, hogy az élő irodalmiság mindig alakítja az 
örökölt hagyomány rendjét - arra következtethetünk, hogy az utómodern kánon 
maga is változásra kész állapotban készül belépni az esztétikai tapasztalat ezredvégi 
horizontjába. Feltűnő például, hogy jelenleg éppen azok a modern klasszikusok 
mennek elébe a kortársi kérdésirányoknak, akik, mint Kosztolányi is - nem fordultak 
ugyan szembe a modernség értékszemléletével, de - meglehetős kétellyel szemlélték 
a szövegek jelentésképző autoritásának hagyományát. E mostani korszakküszöb felől 
látszik csak igazán, mennyire másként jelenik meg a tragikum az ő műveiben, mint 
annál a Babitsnál, aki kifejezetten az esetleges időbeliséggel szögezte szembe a 
szövegek hatalmát. A megformált művészi szó uralma nála ezért döntően az üzenet-
szerű jelentés megnyilvánító értékein alapul, míg Kosztolányinál inkább a értelmez-
hetőségheztzrs\únz\í értékindexek: az értelmezhetőség modalitása itt többnyire szem-
ben is áll a jelentés autoritásával. A tragikumot tematizáló Kosztolányi-művekben 
nagy valószínűséggel ugyanez a tény magyarázza azt a tapasztalatunkat, hogy az 

60 Lásd: H E I D E G G E R : i. m. 385. 
6 1 N É M E T H G.: Küllő és kerék. Bp.: Magvető 1981. 550. 
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elbeszélésből rendszerint magának a tragikumnak a hangnemi nyomatéka hiányzik. 
Kosztolányi írásmódja így a lét kérdéseiről való nem-tragikus beszéd kánonjának 
távlatait nyithatja meg. Retrospektive olyan irodalmi diszkurzus-hagyomány léte-
sítőjévé válhat tehát, amely bár nélkülözi a nyelv tragikus affirmációját, mégsem 
súlytalanítja a tragikumra vonatkozó kérdést. Műve ezért van útban afelé, hogy így 
utólag nyerje el új irodalomtörténeti helyét - akár Adyhoz, de minden bizonnyal 
Babitshoz képest is. Azon esetek meggyőző példájaként, amikor az irodalmi alkotá-
sok nemcsak másként szólalnak meg, hanem - megváltozott történeti összefüggésük 
következtében - mássá is válnak. 

Az, hogy hagyomány és jelen dialógusa a megváltozott hatásösszefüggésben máris 
új módon szólaltatja meg a modernség egyes szövegeit, az utómodern kánon átren-
deződésének első jelzéseként is felfogható. S ez így természetes. A kánonok átfor-
málódásának mindig az a tétje, vajon képesek-e a művek úgy megváltozni, hogy 
egyszersmind másképpen is szólaljanak meg, mint ahogyan az előző kánonképződés 
horizontjában beszéltek hozzánk. A történő megértés a legtisztábban ugyanis ott 
juttatja kifejezésre a maga időbeliségét, ahol arra is érvényes magyarázatot ad, miért 
tudnak a másként feltett olvasói kérdésre is válaszolni a múlt alkotásai. Mindez viszont 
csak az olyan történeti értelmezésnek léphet be a látószögébe, amely arra a teoretikus 
álláspontra helyezkedik, hogy a mü és hatása még elvileg sem választhatók el egymás-
tól. De a hagyomány-értelmezésnek ebben az elméleti távlatában mutatkozik meg 
igazán annak a hermeneutikának a naivitása is, amelyik a maradéktalan esztétikai 
élmény teljesség nevében kárhoztatja a megértés részlegességét. A naivitás itt abból 
származik, hogy ez a felfogás anélkül áll benne a 19- századi hagyományban, hogy 
egyáltalán tudna is róla. Tudniillik: vagy azért kéri számon az értés teljességét, mert 
a művészi alkotást az életegész szimbolikus reprezentációjának véli, vagy pedig mert 
a valóság igaz és hű tükörképének tekinti. Előző esetben nyilvánvalóan a zsenieszté-
tika, az utóbbiban meg a realizmus mimetikus hagyományának emlékezetével van 
dolgunk. Ma viszont inkább úgy látszik, a megértést maga a hatástörténet valósága 
teszi időbelivé - s mint ilyet, mindig részlegessé is. A megértés elvi parcialitásának 
felismerése azonban távolról sem negatív tapasztalat. Éppenséggel annak herme-
neutikai belátásával járhat együtt, hogy a jelentésképzés rajtunk mindig túlhaladó, 
nyitott és lezárhatatlan folyamat. 

Elmondható tehát, hogy hermeneutikailag a történő és a történeti megértés éppúgy 
nem választható el egymástól, mint ahogyan (és amiért) a történetiség és a lezárha-
tatlan időbeliség is összetartozik a hatástörténetben. Ezt a kettős összefüggést viszont 
csak az időiség mibenlétét mindig a korszakküszöb új tapasztalatában feltáró teoreti-
kus episztémé képes filológiai premisszává is emelni. Vagyis alighanem hitelt kell 
adnunk Koselleck azon megállapításának, mely szerint „munkánkat csak az elmélet 
változtatja történeti kutatássá".62 

6 2 KOSELLECK: Über die Theoriedürftigkeit der Geschichtswissenschaft. 367. 
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A MAGYAR IRODALOM EURÓPAI KAPCSOLATRENDSZERE 

- Módszertani dilemmák és kérdésfeltevések -

Minduntalan vissza-visszatérő panasza komparatisztikánknak: a jelentősebb „nyugati" 
szintézisek, korszakmonográfiák, többszerzős irodalomtörténetek az általunk igé-
nyeltnél jóval kevesebb helyet szentelnek a magyar irodalomnak; a véleményünk 
szerint világirodalmi jelentőségű alkotóinkról nem érdemük szerint emlékeznek meg; 
nem is szólva a „nyugati" kiadói és irodalomnépszerűsítési stratégiákról, amelyek a 
magyar irodalomról nem vagy alig, csupán időnként egy-egy szerzőről vagy műről 
vesznek tudomást. A nyelvi elszigeteltséget szoktuk felhozni; a „nyugati" kulturális 
imperializmust vádolta még oly francia kolléga is, mint a „harcos komparatista"-ként 
minősített René Etiemble, az elmúlt időszakok eufemizmussal élve ügyetlen iroda-
lompolitikájáról szintén szó esett már, feledve Márai Sándor keserű megállapítását, 
miszerint a magyar irodalom nem történt meg Európában, illetőleg Esterházy Péter 
egy nemrégiben tett nyilatkozatára hivatkozva: „Egy magyar könyv mindig nehéz 
helyzetben van külföldön, mindig nagyon egyedül van, mert nincs mihez hasonlítsák. 
A magyar irodalom mint olyan, nem segít neki, mert nem jelent semmit, nincsenek 
magyar emblémáink." Kulcsár Szabó Ernő pedig többek között a magyar irodalmi 
gondolkodás önmagába zártságát, az autochtonitás igényének abszurditásait tette 
felelőssé irodalmunk visszhangtalanságáért. 

Annyi bizonyosnak tetszik, hogy a magyar irodalom „mint olyan" valójában soha-
sem tudott betörni sem az európai könyvpiacra (leszámítva néhány politikailag 
hasznosítatlanul maradt évtizedet, mint amilyen az 1848/49-es és 1956-os szabad-
ságharcot követő időszak, amely egyfelől például Petőfi Sándor, másfelől a bebörtön-
zött magyar írók ideiglenes ismertségét eredményezte), sem pedig a nagy irodalom-
történeti összefoglalásokba, jóllehet kulturális diplomatákban nem volt mindig hiány: 
a két háború között Hankiss János szeivező munkája a magyar irodalomtudomány 
európai hírét szorgalmazta. Igaz, Hankiss inkább közvetítő-szerkesztő volt, és mód-
szertani eljárásai ugyan megkísérelték a lépéstartást az újabb európai irányzatokkal 
(egy korszerűsített pozitivizmus és egy megszelídített szellemtörténet jegyében, egy-
ben elutasítva a strukturalista kezdeményezéseket), ám a Hankiss szerkesztette iro-
dalmi antológiák éppen úgy magukon viselték a Magyarországon általában domináns 
szemléletet, mint az 1945 után (nem kevesebb, ám másféle tendenciózussággal) 
összeszerkesztett utódai: nevezetesen a magyar irodalmi és irodalomtörténeti kánon 
elvárásait és kérdezőhorizontját érvényesítették, egyszóval valójában magyar irodalmi 
antológia született magyaroknak - idegen nyelven. Az 1962 után újjáéledő magyar 
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komparatisztika nagy nemzedéke pedig a világ élvonalába emelte ugyan a magyar 
összehasonlító irodalomtudományt, ám a vitathatatlanul felkészült kutatók mégsem 
építették föl a magyar komparatisztika modelljét. A sok kitűnő ötlet, résztanulmány 
nem állt össze a magyar irodalmi-komparatisztikai gondolkodás szintézisévé, legfel-
jebb „alkalmazott" komparatisztikát reprezentált, semmiképpen sem a magyar iroda-
lom európai viszonyrendszerét alapul vevő önálló összehasonlító-szembesítő gondol-
kodást. A szervezésben, ötletadásban, szerkesztésben mind a mai napig számottevő 
szerepet játszó magyar tudomány csak ritka pillanatokban jelentkezett elméletileg 
kezdeményezőként, és még ritkább pillanatokban volt képes elhitetni, hogy a sok 
helyütt becsült magyar komparatisztika a több mint másfél százados irodalmi-iroda-
lomtörténeti fejlődés örököse, továbbgondolója. 

Még egyértelműbben: arról van szó, hogy míg az egyes irodalomtörténeti részdisz-
ciplínákban (a szlavisztikában vagy a germanisztikában) a magyar hozzájárulás ese-
tenként igen jelentősnek minősíthető, aligha lehet ugyanezt elmondani a hungaroló-
giának arról a részterületéről, amely a magyar irodalmat, irodalmi korszakokat vagy 
akár egyes írókat (monografikus feldolgozásban) az európai vagy akár (kelet-)közép-
európai irodalmi kontextusban mutatná be. Bizonyos, hogy nem csekély a kapcso-
lattörténeti tanulmányok, sőt: monografikus áttekintések száma. Azt sem lehet telje-
sen figyelmen kívül hagynunk, hogy az angolul, oroszul, németül 1985-1986-ban 
megjelentetett alkalmi tanulmánygyűjtemény, a Hungaria litterata, Europae Filia 
jószolgálatot tehet azoknak, akik azután érdeklődnek: miképpen „viszonyult" a ma-
gyar irodalmi fejlődés az európai nyelvű irodalmak különféle jelenségeihez. Mindez 
azonban nem feledtetheti el ama fájó tényt, miszerint irodalomtudományunk eddig 
még nemigen tudta meggyőzni az európai irodalomtudományt, sem pedig az olvasó-
közönséget a magyar irodalom európaiságáról, vagy pedig arról, hogy számos magyar 
író jelentős mértékben átszínezte a (közép-)európai összképet, s az európai irodal-
mak kérdésfeltevéseit a maga kérdésfeltevéseivel gazdagítani tudta. Nyilván nem 
elegendő ennek a szomorú tételnek megállapítása, részben szigorúbb irodalom-
tudományi önszemléletre, részben pedig a magyar irodalom „európaiságának", iro-
dalomelméleti újragondolására van szükség. 

Hirtelenében két tényezőre hívnám föl a figyelmet, amely gátja szokott lenni a 
magyar irodalom mind irodalomtudományi, mind pedig kiadói befogadásának. A 
pozitivizmus által népszerűsített kapcsolattörténeti kutatás kedvelt ága volt a hatások 
és a források bemutatása. A magyar irodalom viszonylatában előbb magyar irodalmi 
alkotásoknak többnyire német, kisebb mértékben francia kapcsolódásai úgy értel-
meződtek, mintha az ún. átadó fél primátusa a befogadás tényét vagy folyamatát 
eljelentéktelenítené. Ilyen értelemben hangsúlyozódott az ütemeltolódás (décalage 
chronologique), amely a legjobb esetben is az invariáns-variáns viszonyra korlátozta 
a német-francia-angol-olasz és a magyar irodalom érintkezéseit. Jóllehet éppen az 
érdekelhette volna a „nyugati" kutatót/olvasót, hogy miképpen érvényesült, módo-
sult, „deformálódott", kapott új alakot a „Nyugat"-ról eredeztethető téma, ötlet, minta, 
forma stb. egy más jellegű irodalmi konvenciórendszerben, azaz a recepció útja és 
mikéntje milyen módon eredményezett immár a variánsjelleggel nem értelmezhető 
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új irodalmi képződményt. Az „eredetiségének a romantikában leírt jelentése miszti-
fikálódott valójában, és ezen nem segített a szociológiai indíttatású gondolkodás sem, 
amely a magyar komparatisztikában előbb Zsirmunszkij, majd Dionyz Öurisin alap-
vetését követve az ún. tipológiai analógiáknak biztosította az elsőbbrendűséget, 
hangsúlyozva ez analógiáknak társadalomszerkezeti vagy -fejlődési megalapozottsá-
gát, és csak utalva az esetleges pszichológiai vonatkozásokra (amelyek egészen más 
megfontolás szerint majd Jung archetípus-értelmezésével segítik például a szimbó-
lumértelmezést). 

A másik veszély szintén a kapcsolattörténetnek a szűkebb jelentéskörére utal 
vissza. Nemcsak a közvetítők szerepének esetleges és nem feltétlenül indokolt meg-
növesztésére gondolok, jóllehet a fordításnak intertextuális gesztusként való értéke-
lésére ritkán került sor, hanem az olyan típusú értekezésekre, amelyek a magyar 
irodalom vagy egy szerző életműve felvázolásakor túlságosan előtérbe helyezik 
annak Európa-telítettségét, és mintegy „nyugati" élmények, kulturális jelenségek 
asszimilációját keresik és lelik meg, mint meghatározó jellemzőt. Ilyen esetben a nem 
magyar olvasó arra lehet figyelmes, hogy egy magyar irodalmi korszak vagy egy 
szerző fő törekvése a másutt megismert-látott-átélt kulturális mozzanatok feldolgozá-
sa, és ebben a feldolgozási folyamatban nyilvánítja ki a maga lényegét. Ilyen módon 
az „önelvű" fejlődés tételezése éppen úgy zsákutcába visz, mint az „Európa és a 
magyar irodalom" címszó alatt tárgyalt „nyugati"-ság mint megkülönböztető tulajdon-
ság végigvezetése a magyar irodalom történetében. Nem is lehet egyik sem igazi 
„történet", pusztán egy előre megfogalmazott tézis igazolása. Az egyik az „eredetiség" 
mítoszának foglya, s ebbe beleértendő, hogy egyfelől nemzeti sajátosságként tartatik 
számon a korspecifikus vagy a regionális jellegzetesség, másfelől olyan, nem esztéti-
kai/irodalmi tényezőknek meghatározottsága szerint minősül át az irodalom, ame-
lyeknek végső magyarázatát a nemzeti történelemben vélik az értelmezők fölfedezni. 
Azaz az irodalmi/esztétikai szempontok háttérbe szorulnak a politikaiak/dogmati-
kaiak mögé. Ekképpen aligha tárható föl ama irodalmiság, amely egy irodalomnak, 
írói életműnek helyet biztosíthat az európai (nyelvű) irodalmak együttesében. A 
másik nézőpont szerint nemigen adható hitelesnek elfogadható válasz a korszerűség, 
az egyidejűség, egyáltalában a modernitás vagy a „késés" sokszor vitatott, ám éppen 
az időfogalom bizonytalansága miatt többnyire mechanikusan megválaszolt kérdés-
körére. Az egyes nemzeti irodalmak létmódja természetesen igényli a nemzeti iroda-
lomtörténetekben gondolkodást, de ez sem nem igazolhatja a mereven végigvitt 
önelvűséget, sem nem ismételheti meg a magyar irodalom állandó fáziskéséséről, a 
szüntelenül csak virtuálisan kiképzett ideáltípushoz viszonyított korszerűtlenségéről 
szóló nézetet. Tanulságos példát emlegetett a minap egy nyilatkozatában Karátson 
Gábor, aki az anekdotizmus avíttságával többször elmarasztalt, és mintegy kissé 
sajnálkozóan 19- századi realistaként számon tartott Mikszáth Kálmánt jelölte meg a 
maga (poszt)modern regényírása és regényelmélete viszonyítási pontjaként. Itt jegy-
zem meg, hogy Márai Sándor is a 19. századi regényt hirdette meg a maga regényfel-
fogása és regényírói módszere mestereként, föltárva a klasszikusnak minősített re-
gényalakzatban az egymástól eltérő írói és narrátori nézőpontok lehetőségét. 



8 4 Fried István 

Karátson szerint számára „.. .Mikszáth Kálmán az a csillag. Egy nagy kövér csillag. De 
talán Mikszáth s a magyar irodalmi tradíciók előtt is egy régi kínai novellista, P'u 
Szung-ling nevét említeném; az ő sorslátásában van valami, ami engem igazán 
megfog, s amit a buddhizmus, a taoizmus és a konfucianizmus organikus egybelátá-
sának neveznék. Ezt érzem Mikszáthban is, őbenne is van egy ilyen elem: egy nem 
felülről való mindentudás, hanem a lefolyóba belesodródottak mindentudása..."' 

Az írók személyes irodalomtörténete, azaz saját írói világuk értelmezése, hagyo-
mányban benneállása nem pótolhatja az irodalomtörténeti, -elméleti gondolkodást, 
ám mint az irodalomba kívülről mesterségesen bevitt szempontok elleni érv felhasz-
nálandó és értelmezendő. Amit Karátson cáfolni szeretne, és amitől regényeiben 
elhatárolódik, az részben a jobb híján világnézeti regénynek, a már Heine által is 
gúnyolt Tendenzpoesie-nek világa, egyoldalúsága, s amit helyébe a maga számára 
követendőnek hisz, az a Lyotard-nál vagy Wolfgang Welschnél körvonalazódó „radi-
kális pluralitás", eszmék, módszerek, nézőpontok párbeszéde, nem igazodás egy 
felülről megállapított paradigmához, hanem az egyik lehetséges paradigmához elju-
tás folyamata. Ezt továbbgondolva vethetjük ismét föl magyar irodalmi jelenségek 
korszerűségének problémáját, annál is inkább, mert egy, csupán azonos idejűségként 
fölfogott összehasonlítás hamis premisszákat fogalmaz meg: nemigen jutunk messzire 
azzal, ha leírjuk, hogy az 1840-es években született meg Petőfi Sándor költészete és 
ugyanazokban az esztendőkben kezdődött formálódni Baudelaire-nek A romlás 
virágai cimű kötete. Ugyancsak hiábavaló azon töprengeni: mennyiben kortársa 
Jókai Mór Dosztojevszkijnek, Ady Endre Apollinaire-nek vagy Móricz Zsigmond 
Joyce-nak és Proustnak. Egyrészt azért, mert megfordítható (bár jóval kevésbé tet-
szetős és ritkább) példákkal is szolgálhatunk: Kassák Lajost a DerSturmköre egyen-
rangúként fogadta, Krúdy Gyula időkezelése vagy mondatszerkesztése jó néhány 
európai modern kortársáét megelőzi, Márai Sándor A sziget című regényében a 
főszereplő action gratuite-je napszimbolikájával, környezete mitikus távlataival meg-
előzi Camus kisregényét, A közönyt-, Ady Endre nem egy verse a szürrealizmus felé 
mutat előre és így tovább. Másrészt ez az egyoldalú kronológiai méricskélés nem veszi 
figyelembe azt, amit az időfogalom rétegzettségéről és egymást kiegészítő-kiteljesítő 
jelentésárnyalatairól az alábbiakban mondani szeretnék. 

További félreértések elkerülése céljából idézem Mészáros András egyidejűség-meg-
határozását, amely magába foglalja Heidegger időszemléletének bizonyos elemeit, és 
amely az irodalomtörténet-írásra általában alkalmazható: 

„Az egyidejűség jelenthet időben együttlétet, amikor két vagy több esemény 
ugyanabban a kronológiai egységben található fel. Jelenthet ugyanúgy időbeli együtt-
létet is, amikor az események ugyanazt az időt birtokolják, miközben nem áll fenn 
köztük kronológiai szimultaneitás (...) De szubsztancialitásról és transzcendenciáról 
szólva jelenthet időazonosságot is. Bármifajta egyidejűség azonban feltételez elsősor-
ban időelcsúszást az események kölcsönviszonyában vagy az eseményeknek az 

1 Magyar Napló 1994. 13/14. 27. 
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etalonhoz fűződő kapcsolatában, másodsorban saját időt (az adott esemény indivi-
dualizált időformáját), hamiadsorban pedig az időben való bizonyos feloldódást."2 

Ha mármost irodalmi folyamatok vagy jelenségek egymásra vonatkoztatásán gon-
dolkodunk, nem feltétlenül az első típusú egyidejűség-fogalmat alkalmazhatjuk a 
leginkább célszerűen; éppen a magyar irodalom európai kapcsolatrendszerét vizsgál-
va mutathatunk rá arra, miképpen érvényesülhet az „egyidejű egyiclejűtlenségek" 
elve; s ez azt is eredményezheti, hogy nem a „kronológiai szimultaneitás" szempontja 
irányít az esztétikai értékelés vagy az irodalmi viszonyrendszer minősítésében, hanem 
a „hagyomány és a jelen dialógusa" (Kulcsár Szabó Ernő), s egyetértve Kulcsár 
Szabóval, az irodalomtörténész is az eddiginél jobban ügyelhetne arra, miszerint az 
irodalomban lejátszódó folyamatot szem előtt tartva, „az irodalomban zajló belső 
dialógus, a művek és formák szüntelen párbeszédéire összpontosítva (Kulcsár Szabó 
Ernő) kísérelje meg az irodalom történetének újraírását. Mindehhez csatolhatjuk 
Heidegger megállapítását a történetiségről, amelyet éppen nem a hermeneutika 
ellenében, hanem megfordítva: „minden hermeneutika első tétele"-ként ajánl: 

„A múlt, mint autentikus történelem, a mikéntben ismételhető. A történelemhez 
való hozzáférés lehetősége abban a lehetőségben gyökerezik: mi módon képes minden-
kor valamely jelen arra, hogy jövőbe futó, jövőt formáló legyen. E tétel minden 
hermeneutika első tétele. E tétel az ittlét létéről mond valamit - valami olyat, ami magát 
a történetiséget alkotja. A filozófia sohasem fog rájönni arra, mi a történelem, amíg a 
történelmet csak a módszer szemléleti tárgyaként taglalja. A történelem rejtélye abban 
a kérdésben rejlik: mit jelent az - történelminek lenni?"3 

További értelmezés helyett következzék ismét egy példa, miként képzelhető el a 
magyar irodalom európai kapcsolatrendszerének érzékeltetése a kritikai tevékenység 
vagy a műelemzés során. Annyit jegyeznék meg kiegészítésül, hogy Babits Mihály 
európai irodalomtörténetében ott a lehetőség a magyar irodalom-világirodalom 
együttlátására, „művek és formák", „hagyomány és jelen" párbeszédének demonstrá-
lására. Éppen azért, mert Babits nem követi az 1930-as esztendőkben a magyar 
összehasonlító irodalomtudományt még jellemző filiációs szemléletet, elhatárolódik 
az irodalomszociológiai metódustól, alkotókra és művekre, kevéssé irányzatokra, 
összpontosít, s a koreszmék írói-nemzeti irodalmi változatait ama termékenyítő dia-
lógus feltárásában érzékelteti, amely eltekint mind a kronológiai esetlegességektől, 
mind pedig az irodalomtörténeti kánontól (hogy nyilván szabad utat engedjen a maga 
kanonizáló tevékenységének). 

Hamvas Béla 1935-ben, a Napkeletben4 Szentkuthy Miklós azóta is sokat hivatko-
zott, de kevesek által elolvasott Prae-jét ismertette, úgy üdvözölvén a művet, mint „a 
modern világirodalmi regénystílusnak nálunk első jelentkezésé"-t. Hamvas a követ-
kezőkben értelmezi az általa használt minősítő jelzős szerkezetet: „A magyar közön-

2 Irodalmi Szemle 1993. 7-8. 125-126. 
3 Az időfogalma. Ford.: F E H É R M. István. Budapest 1992. 49. 
4 123-125. 
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ség ebből a stílusból Dos Passost, Huxleyt és Döblint már ismeri, a többiről (Proust, 
Joyce, Romains) hallott, néhányról (Jahnn, Musil, Faulkner, Du Gard, Wescott, Tre-
tjakov) még azt sem." A heterogén névsort mindenképpen indokolja, hogy a regény-
alakzat modernitását hangsúlyozza Hamvas, mondandóját a „regénystílus"-ra hegyezi 
ki, azaz a szerinte Zola-Dosztojevszkij-Hardy-féle, 19. századi regénytől eltérő jelle-
gére. Hamvas tehát nem regénytipológiát állít föl, hanem a regénystílus alakváltoza-
taira koncentrál; a közös: a regénynek eleve enciklopédikus jellege, ám az „új 
regénystílus" „mögött világszemlélet lappang, s a világszemlélet mögött személyes 
életmód. Ahogy a világ hat - amilyen a világ belülről és kívülről. Aktuális kifejezést 
használva: a modern regény exisztenciális műfaj, A Prae ilyen modern exisztenciális 
regény." Majd annak bemutatására kerül sor, miért nem mérhető a hagyományos 
módon, hiszen a szó egzakt értelmében nemcsak irodalom a Prae, hanem „dialektika, 
retorika, divattörténet, művészet, matematika, trigonometria". Ilyen értelemben világ 
- kívülről és belülről, de ilyen értelemben lesz úgy (mégis) irodalom, hogy egyben 
az irodalom meghaladása; hogy ismét a recenzenst idézzem: „Csupa utalás valamire, 
über sich hinaus, ahogy Szentkuthy mondaná: önmagán túlra, valami állandó ké-
szülődés, koncentráció, közeledés, egyre nagyobb mérvű tisztázás." Hamvas a Prae 
jelentőségét méltatva Valéry tanítványának, Ghykának Le nombre d'or (Az arany-
szám) című tanulmányát jelöli meg viszonyítási pontként, majd a modernitás regény-
elvét a „közvetlen és szabad képzettársítás illúziójá"-ról szóló passzusokban méltatja, 
visszafelé konstruálva meg a Joyce-Mallarmé-Sterne-Rabelais sort. (S itt két zárójel 
között eljátszhatunk azzal a gondolattal, hogy Joyce-nak majd Szentkuthy lesz fordí-
tója, Rabelais-nek Hamvas felesége és értelmezője, Kemény Katalin, Sterne-nek pedig 
az a Határ Győző, akinek regényírása a Hamvaséval együtt nem teljesen független a 
Szentkuthyétól, mint ahogy a Finnegans Wake Joyce-ától sem.) Hamvas későbbi 
regényeire is (Szilveszter; Bizonyos tekintetben, Ugyanis. Szombathely, 1991.) áll, amit 
a modern regény nyelvéről (és nemcsak a regénynyelvről) mond: „Ami az ember 
eszébe jut, az mindig tradicionálisan megfogalmazott közhelytöredék. Hétköznapi 
kényszer. Egészen költészettelen. Az írónak éppen ezt a hétköznapi közhely szó-tár-
sítást kell legyőznie. Szét kell szednie a közhelyeket és új szókapcsolatokat kell 
teremtenie." Persze, ez nem csupán költői nyelvújítást jelent, hanem a regényről 
alkotott képzetek átformálódását is. Hamvas előrejelzi azt a később polgárjogot kapó 
tézist, hogy az irodalmi művek által létrejött változások a kritikusi, az irodalmi 
gondolkodás egészére kiható változásokat sürgethetik. Egyfelől azáltal, hogy új 
regénynyelvet teremtenek, amelyek értelmezése a jól beváltnak tetsző módszerekkel 
kockázatos vagy elégtelen, másfelől azáltal, amit Hamvas így ír le: „A merőben új mű 
kihívó jelenség, kell, hogy az ember elmondja róla véleményét; de a merőben új 
könyvről nem lehet elmondani mindent. Ezt a mindent maga a könyv mondja el. 
Ezért a sok kritika és ezért minden kritika tökéletlensége." Más kérdés, hogy ez 
igazolja is az újabb meg újabb kritikákat, vagy ennél elvontabb megállapítást idézve 
Kulcsár Szabó Ernőtől: „Mert ha igaz, amit a hermeneutikai történetfelfogás hirdet, 
akkor azt is be kell látnunk, hogy az irodalom történetét (vagyis a tradíciót) sohasem 
az irodalomtörténészek írják meg (illetve írják át), hanem maga a mindenkori jelen 
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irodalma." Ezt látszik Hamvas is (vagy legalább lényegében ezt) észrevenni a Prae 
ismertetésekor, megrajzolván a modernség történetét, belehelyezve a hagyományba, 
még pontosabban fogalmazva: olyan, nem a leegyszerűsített egyidejűség-fogalmat 
alkalmazó módon vázolva föl a világirodalmi kontextust, amely érzékletesen jelzi: 
miképpen áll(hat) a hagyományban az avantgárdot követő modernség-korszak rep-
rezentánsa. Mind a Prae, mind pedig Hamvas ismertetése hagyomány és jelenkor 
dialógusának jegyében áll, Hamvas a(z újító) költészet alaptulajdonságának hiszi a 
nyelvváltást: „Minden költészetben - írja - megvan a vágy arra, hogy a nyelvnek 
egészen új és sajátos belső dialektusát teremtse meg: új szó-viszonyt, új kapcsolási 
módot, új szótársítást." (Ismét zárójel: Hamvas is erre törekedett három, említett 
regényében.) 

Amit példámból a magam számára leszűrtem: valószínűleg az „Európa és a magyar 
irodalom" témakör feldolgozásakor sem lehet megelégedni a puszta tematológiával, 
a tárgyak (Stoffe) egybevetésével, még kevésbé ragadhat le a kritikus-irodalom-
történész a genetikus érintkezéseknél, hanem az elemzendő életművet, irodalmi 
korszakot, műalkotást előszövegéhez mérve, a kulturális szövegek egybejátszását 
szemlélve juthatunk fent nevezett témakörünk kutatásában az eddigieknél messzebb-
re. Arról van ugyanis szó, hogy minden szerző, minden mű valamiképpen reagál a 
hagyományra, látványosan elutasítja vagy tematizálja, mindenképpen benne áll a 
hagyományban, akkor is, vagy akkor igazán, ha parodizálja, ironikusan viszonyul 
hozzá, a kétségbe vonás szándékával idézi. A magyar irodalom európaiságát nem a 
tanítvány-mester kapcsolattal célszerű leírni, hanem itt is (mint ahogyan korábban 
már volt róla szó) az irodalmi folyamatokban szükségszerűen jelen lévő szövegközi-
ség változatait keresve. A magyar irodalom, a magyar költők számára is előszöveg 
Európa kultúrája, azon belül nyilván különböző korok más-más hangsúllyal emleget-
ték a különféle nyelvű-minőségű előszövegeket. Ugyanakkor a magyar irodalmi múlt 
is szerves része ennek az előszövegnek, még akkor is, ha erről szerfölött ritka 
jelzésekkel rendelkezünk. S ha a magyar irodalomtörténet mind a mai napig nem a 
jelentőségének megfelelően kezelte azt a tényt, hogy Magyarország évszázadokon 
keresztül tagja volt a Habsburg Monarchiának, a magyar művelődés pedig része a 
Monarchia művelődésének, a mély nyomot hagyó dualista korszak pedig egy közös 
Monarchia-kultúrát hagyományozott, a Monarchia mai napság sűrűn emlegetett kul-
turális szövegét alakította ki (Krúdy Gyula vagy Márai Sándor életművének számot-
tévő része aligha értelmezhető helyesen a Monarchia kulturális hagyományának 
számbavétele nélkül), akkor ez megfordítva is igaz: az osztrák irodalomtörténet sem 
számolt a kellő mértékben a magyar (kulturális) tényezővel; nem egyszerűen az 
osztrák irodalmi (vagy zenei) alkotásokban újra meg újra felbukkanó magyar motí-
vumokkal, hanem azzal a közös hagyománnyal, amely nélkül pedig az osztrák 
irodalomnak sokirányúi érdekeltsége, illetőleg például a kortárs német irodalommal 
szemben létrejött egyedisége nemigen érthető. Ami egyben arra is int, hogy a nemzeti 
irodalomtörténetnek nem kizárólag (és olykor talán nem mindig elsősorban) a legtá-
gabb kontextusba helyezés műveletével kell indítania, hanem szükségesnek mutat-
kozhat a szűkebb kontextus alaposabb megismerése, a regionális irodalmi együttesbe 



8 8 Fried István 

tartozás lehetőségeinek földerítése is, hiszen éppen a kevéssé ismert irodalmak 
regionális együttese példázhat valami olyat, amely egyfelől nemzeti irodalmi jelensé-
gek értelmezéséhez járulhat hozzá, másfelől a nemzeti és a „világbirodalom között 
közvetíthet. Az utóbbi évtizedekben ilyen közvetítő tényezőnek mutatkozott a „kö-
zép-európaiság", amely összekapcsolódhatott a Monarchiának a nemzetekfelettiség 
kultúráját reprezentáló értelmezésével, de összekapcsolódhatott a századfordulós 
modernségnek a posztmodern előszövegeként aposztrofált megidézésével. Ebben a 
szemléletben Füst Milánnak, Csáth Gézának vagy akár Krúdy Gyulának életművére 
máshonnan (is) vetülhet fény, mint eddig. Mint ahogy Babits Mihály „tárgyköltésze-
tére" vagy Kosztolányi regényírására is. S bár a kanonizálásra törekvő és inkább egy 
szűkkeblűen értett szolgálatetika szerint osztályozó irodalomtörténet más „fővonala-
kat" húzott meg, nemigen függetleníthetjük magunkat azoktól az irodalom-
tudományos tendenciáktól, amelyek felértékelni látszanak (ismét Kulcsár Szabóval 
szólva) „a mű szövegszerű megalkotottság"-át. 

Más kérdés, hogy e szövegszerű megalkotottságba beletartozik az a kulturális 
képzet, illetőleg a legtágabban értelmezett „nyelvhasználat", amely mutatja a nemzeti 
irodalmi és a regionális hagyományhoz való viszonyt. Ezen a téren például az 
úgynevezett szomszédos vagy egy régióba tartozó irodalmak/kultúrák konfrontálása 
szemléletesen tárhatja föl a hagyománnyal szemben kialakítható viszonyulások le-
hetőségeit. Amikor Németh László a déli szláv népköltészetben és irodalomban 
(például Krle2a tanulmányait és novelláit olvasva) a „kelet-európai" sorsnak a magyar 
irodaloméhoz hasonló és eltérő lereagálási gesztusait mutatta föl, vagy szintén olvas-
mányélményeiről és részben fordítói tapasztalatairól beszámolva Az én cseh utam 
címmel fölvázolta a cseh és a magyar irodalom párhuzamait, és ezekből az eltérő 
mentalitásokra és egyben a számos ponton egymással rokonítható gondolkodásokra 
következtetett, lényegében a magyar irodalom/kultúra európai helyéről mondott ki 
valami nagyon lényegeset, anélkül, hogy a konvencionális összehasonlító iroda-
lomtudomány kimerülő és agyonterhelt fogalomkészletét igénybe vette volna. A 
szomszédos irodalmaknak ez a párhuzamos szemlélete egyben a regionális csoport-
képzés felé mutat, és ugyan a „történelmi sorsközösség" alapján (de nem kizárólag 
azt tekintetbe véve) végzi el a magyar irodalom/kultúra besorolását a szűkebb 
kontextusba, ugyanakkor másutt éppen Németh László az, aki a „nyugati" és a „keleti" 
regényfejlődés tendenciáit figyelve Móricz Zsigmondot például az európai (és nem 
egyoldalúan csak a „kelet-európai") írók között véli elhelyezhetőnek. Irodalom-mi-
tikus látás-regényírás 20. századi összefüggésein töprengve nem a magyar irodalom 
vélt vagy valódi megkésettségéről elmélkedik, hanem arra céloz, hogy a hagyomány 
és a múlt felfedezésében mi hoz egyes „keleti"-nek tartott írókat közelebb a modern 
irányzatokhoz. Itt jegyzem meg, hogy nemrég Margócsy István Móricznak Sárarányá-
ról állította (szemben azokkal a vélekedésekkel, amelyek avítt naturalizmusban 
marasztalták el a regényt): „...egyik legnagyobb szabású, s legmaradandóbb hatású 
gesztusa talán épp e mitizáló újraértelmezésben rejlik: Móricz a felvilágosító szocio-
logizálás tényanyagát messzemenően átstrukturálta, s ha a megírandó elemek ösz-
szegyűjtésének szintjén engedett is a konvenciónak, a megírt jelenetek szelektálásá-
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ban, az egyes elemek hiperbolisztikus felnagyításában, megkülönböztető súlyozásá-
ban messze meghaladta mind a naturalista indíttatás, mind a magyar irodalmi kon-
vencióváltás leegyszerűsítéseit." S azt se felejtsük el, hogy a Sárarany nemcsak az 
osztrák irodalom válságtudatot és nyelvbizonytalanságot hirdető, a megszólalás 
csődjéről és a világ átláthatatlanná válásáról szóló műveinek kortársa, hanem például 
a Jean Christophe-é is, amely a művészsors esetlegességét nem a szubjektum elbi-
zonytalanodásában, hanem a Kristóf-szerep következetes vagy következetlen válla-
lásában, a próféta-látnok szükségszerű magányában és meg nem értettségében érzé-
kelteti, s legfeljebb a művész-elhivatottság romantikus víziójáig jut el. Margócsy 
Móricz-tanulmányának summázata, miszerint „a konvencióváltás felvilágosító at-
titűdjét maga alá gyűri a narráció semmiféle külső garanciához nem köthető indivi-
duális önkénye", azt is sugallja, hogy egy nem ideológiai/konvencionális értelmezés 
kiszabadíthatja még az oly konvencionálisan besorolt írót is, mint amilyen Móricz 
Zsigmond, a 19. századi realizmus fogdájából, és a 20. század első évtizedeinek 
újítóihoz mérheti. S ezen keresztül az európai modern tendenciák egyik képviselőjét 
láttathatja benne (igaz, ez mindenekelőtt a korai Móricz-művekre vonatkoztatható). 
Ugyancsak sokat tehet az irodalomtörténet-írás a tekintetben, hogy az úgynevezett 
„kisebbségi" irodalom legjelentősebb egyéniségeit bemutatva nem a már említett 
„szolgálatetika" szerint minősíti a költői életműveket, hanem aszerint, miként képes 
a hagyománnyal, a kortárs magyar és világirodalommal a dialógust létrehozni, il-
letőleg miként teremti meg a maga költészetének előszövegeit, és e megteremtett 
előszövegekre miként épít költészetet. Cs. Gyímesi Évának Szilágyi Domokosról írt 
könyvnyi pályaképében bőségesen olvashatunk az erdélyi költő önkéntelen és tuda-
tos kapcsolódásairól, magyar és világirodalmi „idézetei"-ről, meg arról is, hogy ezek 
az idézetek, allúziók miféle jelentés- és funkcióváltáson mennek keresztül Szilágyi 
Domokos költészetében. „A Kényszerleszállásban kifejeződő szkeptikus-ironikus 
szemlélet - fejti ki Cs. Gyímesi Éva - , amely az emberi létfokozat értékét egészében 
teszi kritika tárgyává, olyan küszöb, amelyről logikus az átlépés a személyes lét 
értelrhével történő számvetésbe: a Napforduló című költemény fausti motivikus 
keretében az eltörölt szerződés pontjai a leglényegesebb egyéni életértékek körében 
felelnek meg. (...) Meggondolkodtató ebben a költeményben az az ambivalencia, ami 
a Szép új világ (Huxley) egyik szövegrészével való - szándékolt avagy véletlen? -
motivikus egyezésből származik. (...) Csakhogy a motivikus egyezés mellett feltűnő 
a különbség. (...) Az ős Kaján- beli számvetéshez hasonlatos leltár korántsem ünne-
pélyes, komor, nem a harcot megelégelő ember fáradt rezignációjának tónusa jellem-
zi, hanem beatesen hetyke, durva cinizmus. 

Mielőtt költőt és értékelőjét az eklekticizmus vádja illetné, szeretném fölhívni a 
figyelmet arra az egyre általánosabbá váló módszerre (Renate Lachmann transzformá-
ciónak nevezi), amely a szerzőnek az előszövegekkel szemben érzékeltetett distanciá-
ján túl egyúttal az idegen szöveg elsajátítására irányuló „kizsákmányoló" gesztusban 
artikulálódik, a szerző elrejteni igyekszik az idegen szövegeket, leplezi azokat, játszik 
velük, bonyolult eljárásokkal teszi azokat szinte felismerhetetlenné, tiszteletlenül bánik 
velük (vö. Ady beates hangszerelésben), több szöveget vegyít össze, s az ezoterikához, 
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a ludizmushoz, a szinkretizmushoz való vonzódásáról tesz tanúbizonyságot, és mindez 
az előszövegekkel szemben kifejezett költői szuverenitást reprezentálja. A Szilágyit 
követő költők (Szőcs Gézára, Kovács András Ferencre hivatkozom) a dialogicitásnak és 
az intertextuaütásnak nem egészen ezt a módját választották, olykor tragikus küzdelem 
folyik a saját szövegbe mintegy beleíródott idegen szöveg ellen, a költő annak felülmú-
lására, az előszövegnek szinte elhárítására, kioltására törekszik. 

Annyi tetszik csupán bizonyosnak, hogy a hagyományokra ilyen módon reagáló 
líra (bármely mércét alkalmazunk is) korszerűnek mondható, csupán a kritikuson 
múlik, mennyire képes tudatosítani ezt a típusú korszerűséget. Amit úgy is fogalmaz-
hatunk: a magyar irodalom európaiságáról az európai kritikai-iroclalomtudományos 
tendenciák ismeretében nyilatkozhat a kritikus. Amikor Várkonyi Nándor például már 
1940-ben, a Pannónia című folyóiratban Márai Sándor pályáját értékelte, nem a 
közkeletű képletet variálta, tudniillik nem Márai Thomas Mann-ismeretéről szólt, 
hanem jó szemmel figyelt föl arra a kontextusra, amelybe például a Zendülők 
beilleszthető (joggal emlegette Cocteau Enfants terribles-]él, valamint Glaeser Jahr-
gang 1902-ját), de nem Márai felértékelésének, hanem az életmű és e regény valós 
helyének bemérése szándékával, és rámutatva arra, mi az, ami Márait a „gyermekek 
lázadása"-típusú regényszerzőktől megkülönbözteti: „mintegy kivonatolja, pára-
szerűvé teszi a valóságot, a dolgokat jelképessé avatja". S ahol áttétel nélküli, közvet-
len irodalmi áthallást konstatált (a regény bibliás susztere Várkonyit túlságosan 
emlékeztette a Dosztojevszkij-figurákra), ott nem hallgatta el rosszallását. 

A magyar irodalom európai kapcsolatteremtéséről kialakított, hagyományos állás-
pontunk - ismétlem - újragondolást igényel. Hiszen az idevágó, legutolsó egyszemé-
lyes monográfia, a Hankiss Jánosé, az 1940-es esztendők elejéről való. A sok kitűnő 
részlettanulmány ellenére sem mondhatunk le arról, hogy komparatisztikánknak ezen 
a részterületén ne kíséreljük meg a fogalmi apparátus és a megközelítési módok 
közelítését az újabb irodalmi jelenségekről hitelesebben számot adni képes módszerek-
hez. Az irodalom és az irodalmi kapcsolatok állandó mozgása an a kell, hogy késztessen: 
értelmező, sőt, népszerűsítő tevékenységünk a hagyományban benneállva alkalmas 
legyen a hagyomány és a jelen dialógusának megértésére és megértetésére. 
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AZ „ÉN" ÉS A „MAGAM" 

- A posztkriticista tapasztalat és Katona József verskötete -* 

... .a filozófia azt kívánja, hogy 
szüntelenül a közlést keressük, fenn-

tartás nélkül tegyünk ezért kockára 
mindent, s tagadjuk meg hiú önállítá-
sainkat, melyek új és új álformákban 

ránk erőszakolják magukat!" 
Karljaspers 

1. Ha az olvasó az E verseimhez című fanyarul önironikus ajánlást előszó helyett 
fogadja el, akkor - a konvenciókat előhívón s az aláhúzások révén máris individua-
lizálva - a „Múzsa segíts! segíts! / Jaj, de kihez s ki szóll?" sorokkal indítja a 
recepciótörténetben viszonylag enigmatikusnak bizonyuló (1818-as dátumozású) kö-
tetét Katona József, stílszerűen A Múzsához intézve a kiemelések révén kihívó 
beszédet. A takácsmester fia a lentről jövő ember bizonytalanságával kívülről lép be 
a költészet ideális terébe - ez a felütés kultúrantropológiai jellemzője, s feltehető a 
kérdés: vajon a Dérynétől emlékezetben alakított komor és hallgatag különc (a 
rozzant fedelű, pókhálós szobájában senkitől sem értett verseket író Bárány Boldizsár 
barátja) öngúnnyal felvett szereptartozékáról van szó ? Vagy pedig költői fogalom- és 
nyelvértelmezéssel az én/magam szembenállást?) jegyében, értelmében tematizálja 
az ént, s ezzel megnyitja a máig aktuális diskurzust beszélő alany, grammatikai első 
személy, vallomásos költő és élettény, nyelvi beszéclpozició és lírai közlés kérdésé-
ben? Mert tény, hogy adresszál, segedelmet kér, a „szép Bölcs" magasztalás révén 
máris Csokonait idézi (lásd A Magánossághoz 'bölcs-poéta' azonosítását), ám a 
„kurjogat" igével Fazekas Mihály módjára szállítja le a nyelvi optimum szintjét, s e 
cselekvést a magamnak tulajdonítja az énnel szemben, mégis fájdalmasan pontos a 
zárlat: 

Hisz nem is én vagyok 
csak magam, aki rád 
kurjogat, oh kegyes 
Múzsa! holott soha 
még nem is esmeréd. 

* A szöveg rövidebb előzménye előadásként elhangzott A borostyánkő-út irodaimi képe címen tartott 
szombathelyi összehasonlító irodalmi konferencián 1994-ben. 
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A költői analízis tárgya- és szervezőjeként a (füzetnyi versben jelölten) kitüntetett 
magam értelemirányító funkciója alapján meg lehet kockáztatni a feltételezést, mi-
szerint iróniája a költői megszólalás kellékét illeti csupán, a beszélő terminológiai 
elhatárolása viszont - figyelembe véve a kötet mélyáramát és szövegközi viszonyait 
- a Kant utáni értelmezői helyzet összefüggéseire vethet élesebb fényt, s e keretben 
nyerhet sajátos értelmet. 

A recepció újabb hulláma mindenképpen azt jelzi, hogy a Bánk bán szerzőjének 
világa újra s újra válaszképes, s az a szempont is felmerült, hogy itt valamiképpen 
tágan értett modern irodalmunk egésze érintett.1 Márton László Forrás-beli esszé-to-
mográfiája a csúcsok közötti átjárás hiányát, valami archaikus alapjelleget diag-
nosztizál, a Katona-féle szemlélet kereteit, metaforikus szintjét ugyanakkor oly sugal-
latosan rétegzi, hogy a koraromantika költészeti kánonához való közelítést 
érzékeljük: „Egy költészet, amelyben éjszaka van... Ahol az életerő kifagy... Ahol 
elbódít az alkony, és elömlik az ég. És a megmerevült tetem alélt szeme Órionok 
kebelébe lövell... Egy költészet, amelyben csencl van. Fáradt csend, amely sziszeg az 
éj homályán... Egy költészet, amelyben végtelen térségek nyílnak, és ahol a tér bús 
homályán az örök éj képesül... Ahol csillagokat lehet hágni a vágy egében, és a 
képzet a világ véghetetlenségében repül. Ahol a vágy és a cél között világok - idők 
- nyúlnak heverészve tömötten... Egy költészet, amelyben képek és jelenések zuhog-
nak egymásra."2 S a 19. század eleji európai költészet szemléleti közegét alluzívan 
bekapcsoló értékelő nyelv formája a belső mozaikkockák szétterítése - „Egy költő, 
aki világokat álmod a világ hátára. Akiben az éjfél borzadálya nyomán elválik az élet 
a tudástól... Aki fény és árnyék határán állva, így szól „tőlem az ész, mellőlem a világ 
elreppene"3 - , akárcsak Weöres Sándor Három verébének lenyűgöző újraolvasásai 
esetében. A Márton László-esszé ezzel a legmélyebb rétegeiben, a látomás-háttér 
érzékeltetésével szorosan kapcsolódik az 'éjszaka mint létszintér' s 'a fragmentalizált-
ság mint világképet kifejező nyelv' Sándor Iván-i meglátások 20. század végi horizont-
jához. Belátható, hogy Szerb Antal, Németh László és Walclapfel József (részben 
Horváth János) kánont újraalkotó Katona-koncepciójából kiválva élesebb körvonalat 
nyert, sőt irányt váltott a hagyományértés, kétfelől közelítünk Fried István felhí-
vásának jogos értelméhez, miszerint a líra és a Bánk bán együttes szemlélése révén 
juthatunk el csupán Katona József művészetének mélyebb megértéséhez/ Ugyan-

1 A bicentenáriumi emlékülésszak anyagát közli a Színiláztudományi Szemle, 2 9 . ( 1 9 9 2 ) . Az évfordu-
lóhoz kapcsolható O R O S Z László rég várt kiadványa: KatonaJózsef versei(1991), amely költőnk értelmezése 
szempontjából nagy fontosságú tanulmányok létrejöttét váltja ki, a Forrás 1 9 9 1 / 1 1 . száma pedig színvonalas 
Bánk óán-témájú írások mellett hozza is M Á R T O N László és F R I E D István líra-interpretációit. S Á N D O R Iván 
nagy esszéje, a Vég semmiség ( 1 9 9 3 ) s kritikai fogadtatása már a kulturális diagnosztika körébe látszik utalni 
a Katona József-jelenséget, fölvetve egyszersmind az (újra)értelmezhetőség számos lényegesnek látszó 
kérdését. 

2 Porba húzott grádicson. 47. 
3 Uo. 48. 
3 A kérdésirány tekintetében nem problémamentesen, ugyanis Márton László a líra felől véli átlátha-

tónak a dráma sötét köreit, Sándor Iván viszont a Vég semmiséget kizárólag a Bánk bán értelmezésének 
szentelte. 
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akkor nincs konszenzus abban, hogy Waldapfel József Fichte-, Schelling- és Scho-
penhauer-párhuzamai, a tragikus világkép filozófiai háttérösszefüggései és Leopardi 
vagy Byron költészetének tágan felfogott analógiája megfelel-e gondolatirányaink-
nak, s egyáltalán a költő heideggeri értelemben vett hangoltsága hogyan ér-
telmezhető történeti keretben.' Az én tematizálódásának a tettenérési és diszkurzív 
körülhatárolási kísérlete ezt a mögöttességet célozza, s általa annak jobb megértését, 
hogy milyen irányváltásokat mutathat költői beszédmódunk Csokonai után. 

2.1. "Idézzük itt eszünkbe - mondja Nietzsche - , hogy a német filozófia... szelle-
me, Kant és Schopenhauer révén miként mért halálos csapást a tudományos szókra-
tizmus elégedett életörömére azzal, hogy kimutatta és bebizonyította e tudo-
mányosság határait, hogy e bizonyságok miként nyitottak utat az etika és a művészet 
hasonlíthatatlanul mélyebb és komolyabb szemléletének."6 Nem részletezhetők itt és 
most e szellemi kisugárzás és a filozófiai, esztétikai s poétikai gondolkodás „előtörté-
nete" révén már mintegy-előkészült recepciós közeg összefüggései, kérdésföltevé-
sünk értelmében viszont e korszakváltást rögzítő keretben kell utalni az én-kérdésnek 
a transzcendentális dedukcióban betöltött helyére, s ennek lehető következményeire. 
Filozófiatörténeti interpretáció szerint: „Ha egyszer a transzcendentális dedukció 
értelmében a tárgy-tudat egységének feltétele az én-tudat (az appercepció) egysége, 
fel kell tennünk e.zt az egységet. Mivel azonban - a hume-i érvelés bizonysága szerint 
- az empirikus-szubjektív tudatban ilyen egység nem lelhető fel, a jelenségvilágon 
kívülre kell helyeznünk, s egy transzcendentális tudat vagy egy transzcendentális én 
sajátjának kell felfognunk... a „transzcendentális alany"... nem jelöl mást, mint az „én" 
„egyszerű és magában tartalmilag üres képzetét, amely minden fogalmat kísér", vagyis 
referáló terminus, amely (az „én") „nem leíró tartalma segítségével, hanem indexiku-
san referál valamire, mégpedig a mindenkori egyes számú első személyű ítélet 
alanyára". Ezzel (vagyis a logikai funkció-értelmű nézettel) megtisztult a terep „a 
szubjektum XX. századi demitologizálásához" - fejti ki Kelemen János, anélkül hogy 
történetietlenné tágítaná Kant-interpretációját." így lesz Kantnál a Seihst a transzcen-
dentális Ich-hez képest a belső érzék tárgya, s mint ilyen a pszichológiai eszméhez 
tartozik; fogalma fedi a magam, a'persona', a személyiség jelentéstartalmát. 

A közvetlen 'metafizikai' tradícióban közismert az (absztrakt) Én rendszeralkotó 
szerepe Fichténél, az identitásfilozófia Schellingje túllép ezen egy abszolútum két, 
egyformán részesülő oldalaként felfogott Én és Nem-Én közötti egység felé, a korai 
német romantika pedig alig képzelhető el a felvilágosodás meg az érzékenység 

3 Fried István - az érzékenység korának költészetét közvetlen értelmezési keretként fogva fel -
egyúttal nyilvánvaló kétellyel tekint a Schelling- és Schopenhauer-egybevetésekre, Márton László 
nézőpontjából viszont ez nem lényeges kérdés, ám megjegyezi, hogy Schopenhauer nagy műve akár 
elérhető is lehetett Katona számára. Igen fontos egy lábjegyzetben figyelmeztetése a költőnk és Brentano 
Goz/ícijának vers betétei közötti összefüggésre. Vö. F R I E D I.: A lírikus Katona József. L.: 1. m. 53-58.; 
M Á R T O N L . : i . m . 4 9 . 

A tragédia születése. Európa Könyvkiadó, 1986. 163-164. 
7 KELEMEN János: „A tiszta ész kritikája" és a felvilágosodás. Világosság 1 9 8 7 / 8 - 9 . 4 9 3 . 
8 Uo. 494. 
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irodalmi tradíciója és az új filozófiai kérdésirányok interakciója nélkül. Fichte filozófiai 
beszédmódjának hatáskomponensére már a magyar értelmiség tízes évekbeli mohó 
érdeklődésének irányából figyelve érdemes - a folyamatosan emlegetett Hölderlin-, 
Novalis-, Fr. Schlegel-féle feldolgozó és meghaladó recepció példáján túl - egy 
kevésbé ismert jénai tanártársnak (Forberg) a jellemzését idéznünk: „Er dringt in die 
innersten Tiefen seines Gegenstandes ein und schaltet im Reiche der Begriffe mit 
einer Unbefangenheit, welche verrät, dasz er in diesem unsichtbaren Lande nicht 
blosz wohnt, sondern herrscht."4 Schelling is megírja a maga transzcendentális idea-
lizmus-tanulmányát a Naturphilosophie tőszomszédságában, s majd a művészet filo-
zófiájával valósít meg egyfajta összegző funkciót a Frühromantik nemzedéke szem-
pontjából, ennek nagy képviselőinél pedig a szabályzott 'normalitás' ellentételezése, 
a radikalizált elégedetlenség visz a filozófiailag is tematizált s fölnagyított énnek a 
persona-tér-idő rendszert megújító poétikai világalakítása felé. A korszakváltás feno-
menológiája szempontjából igen fontos emlékeztetnünk arra, hogy az új, a kilencve-
nes években fellépő s a későbbiekben romantikusnak nevezett generáció úgy értel-
mezi át a későbarokk és/vagy klasszikus hagyományt, hogy úgyszólván minden 
tagjánál (Tieck és Kleist is említendő a fentebbiek mellett) közbeiktatódik az elmélyült 
filozófiai stúdium, s ennek nyomán a világhoz való viszony ismeretelméleti, majd 
esztétikai átrendezése következik be."' A világmagyarázat kereteire a költészet 
„generatív" követelményei felől való reflektálás jellegzetes iránya (a Kant-Fichte-sor-
rend kronológiailag természetes betartását követően) az esztétikai igényű visszaka-
nyarodás a königsbergi filozófushoz, illetve a képzelőerő tevékenységeként felfogott 
„Anschauen" fichtei kategóriájához, amely, Lothar Pikulikkal szólva, érvényesíti azt a 
romantikusok számára fontos elvet, mely szerint „a fantázia nemcsak belső szerv, 
hanem mintegy szemei vannak, és kifelé irányul a világ tudomásulvétele végett... 
Maga a tudomásulvétel a szubjektumnak nem valamely tisztán passzív, receptív 
magatartásán, hanem azon a saját teljesítményen nyugszik, amelyet Fichte 
tevékenységként értelmez."" 

2.2. A magyar felvilágosodás és neoklasszika korának első ízületében a morálteo-
lógiai, illetve a dogmatikus racionalista tradícióval Bessenyeiék - mint ezt Bíró Ferenc 
fontos műveiből tudjuk - az ember testi meghatározottságának képzetét, tanát és 
élményét fordítják szembe, a kilencvenes évek kezdődő Kant-recepciója pedig elindít 
egy hangsúlyozottan antropológiai jellegű eszmélkedést. Sárvári Páltól és Kreiltől 

9 Johann Gottlieb F I C H T E : Ruf zur Tat. Berlin, Verlag der Nation 1 9 5 6 . 9 1 . 

10 A rendkívül kiterjedt szakirodalomból a gondolatmenet bizonyos pontjain erősebben támaszkodom 
a következő művekre: Die deutsche Romantik. Poetik, Formen und Motive. Hg.: Hans STEFFEN, Van-
denhoeck-ltuprecht in Göttingen 1970.; Die europäische Romantik. Frankfurt a. Main, Athenäum Verlag 
1972. (különösen Ernst BEHLEK és Clemens HESELHAUS tanulmányai az európai romantika fogalmáról, illetve 
a német romantikus csoportosulásról); Lothar PIKIJLIK: Romantik als Ungenügen an der Normalität. Am 
Beispiel Tiecks, Hoffmanns, Eichendorrfs. Frankfurt a. Main, Suhrkamp 1979.; Individualität. Hg.: Manfred 
FIIANK und Anselm HAVERKAMP. Poetik und Hermeneutik X I I I . München, Wilhelm Fink Verlag 1988.; Lothar 
PIKULIK: Frühromantik Epoche- Werke- Wirkung. München, Verlag С. H. Beck 1992. 

1' Frühromantik. 38. 
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Lengyel Józsefen, Márton Istvánon, Köteles Sámuelen, Sípos Pálon át Szabó Andrásig, 
Pucz Antalig s a vele polemizáló Rozgonyi Józsefig s tovább bővíthető a kantianiz-
mussal szembenéző „filozófusok" száma,12 s a szétgyűrűző, több közvetítési csatorná-
ból is táplálkozó érdeklődési hullámnak köszönhetően a tízes évek irodalmi diskur-
zusközösségeit valósággal filozofálási láz szállja meg, az új keretek közötti 
gondolkodás igénye és követelménye hódítóan terjed. A lecsapódott éivek és esz-
mék, még inkább az érvvé nem váló impulzusok a nyelvújítás alakulástörténetében 
is szerepet kapnak. E jelenség összetevőit, eszme-, probléma-, sőt személyiségtör-
téneti vonatkozásait Szauder József több kiváló tanulmányban boncolgatta, Csetri 
Lajos nagy monográfiája13 a teljes kontextusba integrálta, s a Klasszika és romantika 
között1' tanulmányaival, legújabban Nagy Imre tudattörténeti színezetű dráma-köny-
vével15 együtt pedig módosult az évtized irodalmának a hozzáférhetősége, maga 
a korszakváltás szerkezetére vonatkozó kérdés artikulálódott. Ennek elemeként 
Kölcsey életművében ma már rétegzetten adatolható a korszerű reflexió szerepe 
(Kazinczy félti is a „száraz metaphysicai én" eluralkodásától),16 s lényegesen másként 
látjuk az Erdélyi Muzéum funkcióját, Berzsenyi, Kisfaludy Károly, Döbrentei Gábor, 
Szemere Pál, Ungvárnémeti Tóth László vagy Bárány Boldizsár figuráját stb.1 

Ha tehát figyelembe kell is vennünk Katona József 'körön kívüliségét', a művelt-
ségére vonatkozó ismereteink szűkösségét és tagolatlanságát (másrészt kapcsolódá-
sát a színház világához és a jogásztársadalomhoz), mégsem állíthatjuk, hogy tájéko-
zódási lehetőségei kizárnák a posztkritikai hangoltságot, azt a látásmódot előfel-
tételező tudomásulvételi alapot, amelyen költői világértelmezése kibontakozik. 
Biztosra vehető, hogy költőként nem rendszereket értett meg, az új kérdésirányokra 
fogékonyként viszont ki tudta szívni olvasmányaiból - ahogy a mágnes magához 
vonzza a vasreszeléket - az árulkodó/leleplező éppen-kellőt (lásd a Tiborc-monológ, 
az Ottó-féle levés-létei dikcióalkotó terminuspár kölcsönvételét). Diszkurzív értelem-

12 A filozófia- és eszmetörténeti szakirodalom számbavétele nem célunk, fontos azonban felhívnunk a 
figyelmet két (nálunk rendhagyónak számító) kiadványra: Galagonya magyarok. Szemelvények a magyar 
nyelvű filozófiából Apáczaitól Böhmig. Vál. és szerk. V Á R H E G Y I Miklós. Comitatus, Veszprém, 1992.; Elmész. 
Szemelvények a régi magyar filozófiából. Vál. és szerk. V Á R H E G Y I Miklós. Comitatus, Veszprém, 1994. A 
viszonylag könnyen hozzáférhető Köteles Sámuel-kiadás (Hajós József gondozásában) és Benkő Samu 
jelentós Sípos Pál-kutatásai után Várhegyi lehetővé tette gondolkodástörténetünk e fontos szakaszára való 
rálátás kereteinek kitágítását. Tömör eligazításai és bibliográfiája csak növelik e nagy munkával létrehozott 
kötetek fontosságát. 

13 Egység vagy különbözőség. Akadémiai, Bp. 1990. 
1 4 K U L I N Ferenc és M A R G Ó C S Y István (szerk.) Szépirodalmi, Bp. 1 9 9 1 . 
15 Nemzet és egyéniség. Akadémiai, 1993. 
Ifi Filozófiai jegyzeteiben, mint Szauder József megállapította: „Anélkül, hogy tudná, mennyire a kanti 

probléma izgatja, zavarosan, a maga élményéből kiindulva közeledik ahhoz a gondolathoz, hogy a tudás 
szubjektív organizációja ugyanabban az aktusban az experimentális világ objektív organizációja is, a két 
struktúra között valamiféle konformitás áll fenn." Felvilágosodás és romantika határán An: Tanulmányok, 
a magyar-francia irodalmi kapcsolatok történetéből. Akadémiai, Bp. 1970. 85. 

17 Szűkebbről viszont a világképváltás lehető poétikai következményeit illetően a funkcionális szem-
pontot erősen korlátozza az analógia és a párhuzam szövegfelszíni érvényesítése, mint amely recepcióink 
„torlódó" jellege miatt, az egyidejű egyidejűtlenségek értelmében, az „előidejű" háttérösszefüggésekre 
többnyire egyoldalúan támaszkodik. 
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ben éppen ez a mozzanat a döntő: láthatóvá válik a költői műhely energetikai 
központja s az eszmék és képzetek szövete, miközben a rendszert tápláló hálózat 
homályban marad. Katona beszédmódjának egyedülálló jellege ezért kihívást jelent 
a merész forráskutatók, de a kortárs irodalom vonatkoztatási rendszerét értelmezési 
keretként felfogók hipotézisalkotó igénye számára is. 

2.3. A pesti egyetemi professzor Schedius Lajos kisugárzásáról például Szemere 
(akinek „desperálnia" kellett volna, ha előadásaitól „elvonatik") s Vörösmarty révén 
van biztosabb tudomásunk, Szemerét pedig ismernie kellett (Nagy Imre egyenesen 
azt tételezi fel, hogy általa hozzájuthatott Kisfaludy Károly Zách-drámájához, a Bánk 
bán e strukturális analogonjához18); az Erdélyi Muzéum első füzetét pályázóként 
ismerte, így az itt közölt Szabó András-értekezésből ízlelhető volt a tradicionális és a 
kantiánus bölcselkedés Kölcseytől megrótt, de Kazinczytól „excellensnek" nevezett 
vegyiiléke; a Tudományos Gyűjtemény pedig viszonylag nagy számú bölcseleti 
vonatkozású közleményével (1. vita a pestalozzizmusról, ismertetések) éppen nagy 
műve végső változatán s versein dolgozva szembesíti a filozófiai kérdésfeltevéssel, 
hogy a szövegfelszínen közjogi és történeti szerkezetű drámaiságát átható létér-
telmezés alanyi vonatkoztatásával radikalizálja világképét. 1817-ben lát napvilágot 
Köteles Sámuel jelentős műve (Az erkölcsi filozófiának, eleji, Marosvásárhely), zajlik 
a Márton István körüli polémia, elkészül hálával emlegetett barátjának, Bárány Bol-
dizsárnak a Rostája (benne helyzet és beszéd, lelkiállapot és nyelv viszonyát tanulsá-
gosan jellemző s a metaforizációt felszabadító megjegyzésekkel). A Tudományos 
Gyűjteményben publikálta Ungvárnémeti Tóth László azt az Ercsei-recenziót, amely 
közvetlenül az én, a 'subjectum' kérdéskörének filozófiai összefüggésébe vezethet 
be: „... a' mi az Eszmélést illeti..., az magában nem érzés, hanem csak feltétele 
minden érzésnek, egy olyan állapatja a' Léleknek, melly azt, mint Személy-valóságot 
(subjectum) minden Tárgy-valóságtól (Objectum) külön választja; egy ollyan közép 
pont a' belső és külső munkásság mágnes lineáján (erők vágynák szóban) melly csak 
addig tart rokonos ugyanazonságot (identitás relativa) a' subjectum, és objectum 
között, míg egyik vagy másik meg nem szűnik (legalább munkásságában) mikor az 
általános ugyanazonság (identitás absoluta) áll elő, melly a' subjectumot az objectum-
mal öszve zavarja. Az Eszmélésnek jelképe a' világosság, melly magában még nem 
látás; de feltétele a' látásnak, melly a' tárgyat öszveköti a' Lélekkel, de el is választja 
tőle."19 

A tudatmező kicövekelése, a világtapasztaló szubjektum működésére vonatkozó 
állítás akár a Katonáé is lehetne, ugyanis éppen az „eszmélés" alanyának kétoldalú-
ságát, illetve az alany tagoltságában adott különleges tudomásulvételi tevékenység 
fajtáját örökíti meg. 

A Kant filozófiája körüli disputák - mint lehetséges szemléletformálási közeg -
az évtized végére kanonizáló bemutatást (Pucz Antal: Kant' Filosofiájának fő 

18 95-97. 
19 TGy. 1817. V. 109. 
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Resultatumi, T Gy, 1818) és ortodox ellenállást is érlelnek (Rozgonyi József: A'Pap 
és a 'Doctor a'sínlődőKánt körűi... H. n. 1819),20 s ennek során megkerülhetetlen 
az én kérdése. Az 1817-ben Eberhard-fordítást kiadó Pucz Antal az én értelmezője-
ként az „elmélkedési esméret tehetség" szintagmát használja, vagyis magáévá teszi 
a transzcendentális' használatot: „Én, mint elmélkedési esméret tehetség, így ítél az 
elmélkedési okosság a' Kritikában önnönmagáról, tsak azt esmérhetem meg, a'mi 
jelen vagyon, t.i. a' természetben vagy érzéki világban minden tárgyakat, mellyeket 
a' szemlélés és tapasztalás adnak előmbe... egy dolognak valóságos lételét én, mint 
elmélkedési tehetség, meg nem mutathatom ideából, vagy egy dolognak képzele-
téből, hanem tsak magának a' dolognak szemléléséből. Minden, a'mit ollyan tár-
gyak' valóságos lételének elhitetésére tehetek, mellyeket tsak gondolok, de nem 
szemlélek, ebben áll, hogy az ő lehetőségeket, néha hihetőségeket mutatom' s 
engedem meg."2' Rozgonyi József viszont így kérdez vissza: „A' Kánt' Theoriájában 
az Én tsak gondolat, nem Substantia, nem Persona, következésképpen az Én sehol 
és semmiben sints; 's az Én, állandó, de sehol se lévő üres Logicum Subjectum. 
Ezen theoria szerént gondoltatni és lenni, Szabadságról gondolkozni, Szabadságból 
származott tselekedetnek lenni, mind eggy. - Ezen theoria szerént, ezt a' szóllás 
formáját: Én valamit szabadosan tselekszem, úgy kell kimagyarázni: Az állandó Én 
gondolattal eggyiitt foly (a' semmibe) a' Szabadságból származott tselekedetről való 
gondolat. - Már az illyen semmi Én-nek hogy lehet személyes és valóságos 
tselekedetet, gondolkodást, szabad akarást tulajdonítani? hanem ha az illyen szóllás' 
formájival másokat vakítani és tetemesen megtsalni akarunk".22 A „régi érthető okos 
fundamentumos megkülömböztetésnél" nem lehet tehát jobb e teória, s amúgyis 
ellentmondásos, mint Fichtétől tudhatni! - vonja le következtetését szerzőnk 
(,,'Fichte után az is igaz, hogy a' Ding an sich-rő\ való gondolat, az Idealismus' 
Systemájába Contradictiót vagy ellenkezést hoz be"), abszolút természetességgel 
nyúlva korszerű argumentációs eszközökhöz is. Mindenesetre ez a mindennapi és 
a tradicionális megközelítés elemeit vegyítő „ellenkezés" világosan határolja körül 
az értelmiséget foglalkoztató problémák és fogalmak körét; meggondolkoztató, 
hogy Kazinczy Sipos-episztolája is mennyire a konkrét szabadság aspektusát hiá-
nyolja (lásd utalását a „prófoszra"), vagyis a personával ellenpontoz! 

3-1. Katona József versének meghökkentő „nem is én vagyok / csak magam" 
(ti. 'aki beszél') - kijelentését ebben a tágabb kontextusban kell tehát az esztétikai 
tapasztalat alakulásához tartozóként, mintegy tematizálójaként értelmeznünk, szá-
molva a mediációs rendszer, a retorikai és poétikai hagyomány ellenállásával. 
Leginkább abban a vonatkozásban, hogy a tapasztaló én kriticista problemati-
zálódása - a tapasztalás folyamatos önmagára vonatkoztatásában és a képzetek 
analízisében - a tudatra irányuló 'célzott' kérdést hívja elő, a költészet aktuálisan 

211 Lásd: Elmész. 59-86. 
21 Elmész. 60. 
22 Elmész. 76. 
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elfogadott funkciója és e hagyomány által felkínált szerepek viszont nem kedvez-
nek kibonthatóságának. 

3.2. A Magyar Nyelv Történeti Értelmező Szótára a Halotti Beszédből adatolja a 
muganec, az Ómagyar Mária Siralomból az en, a Jókai Kódexbői az enmagam 
szavainkat, mindhármat ('Ich') 'selbst' jelentésben. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára 
filozófiai, lélektani és irodalmi (választékos) jelentést különít el az 'én' esetében 
(utóbbit 'jobbik énje' értelemben) - a 'magam' terjedelmes szócikke a 'saját személyi-
sége, egyénisége', az 'öntudat', 'sajátmaga', 'a cselekvés személyes végzésének kife-
jezője' stb. értelmeket sorolja fel. 

Nincs adat az én és a magam Katona Józsefnél található szétválasztására. 
3-3- A költő - mint drámaköltő - a kor esztétikailag A. W. Schlegel által legmaga-

sabbra becsült műnemében23 sokszorozta meg énjét, Bánkkal viszont maradéktalanul 
azonosult híressé vált felkiáltásában („Én vagyok Bánk, Én Feliczián..."): az alkotói 
én mibenléte ezzel bonyolulttá vált, a drámai viszonyrendszertől és a szereplők 
pszichológiájától meghatározott beszédpozíció összetettsége nőtt. Gyakori monológ-
helyzeteiben rejtett dialógus húzódik meg, s az önmegszólítás attitűdje, beszédpozí-
ciója formálisan is kiválik a dikció áramából („Szedd rendbe Lélek magadat,... / 
...Ugy állj meg itt, pusztán..."), hogy majd az Ilka-bírálat ismert gondolatfutama 
értelmezze pontosan a beszélő alany magatartását e helyzetben: „... csak ott van helye 
(mármint a magános beszédnek), hol az indulat annyira nőtt, hogy az indulatos 
elfeledkezik magánlétéről és indulatának tárgyában mintegy más testet látván, az 
ellen indul meg nyelve." 

A nyelv 'megindulása', dialogikus mozgása ugyan a drámaköltő tapasztalatából 
kinövő tétel, de (figyelembe véve Kant ismert tézisét, mely szerint gondolkodni annyi, 
mint önmagunkkal párbeszédet folytatni) egyúttal az én-értés, nyelvi én-elaboráció 
problémájához vezet. A 'persona' legmélyebb identifikációs alapjából teremtett hőssel 
való történeti-szubjektív azonosulás megnyitja hát a monológlíra lehetőségét (s ezt 
Vörösmarty példája is ragyogóan igazolja: lásd a Kont önállósuló magánbeszédeit!), 
felvázolódik a mitikus analógiák alakzata (a Chaos mint a „még lehető" közege, a lét 
előtti - lásd Idő, Endymion a szexualitás metaforájaként - lásd A Holdhoz, Tantalus 
mint a végcél elérhetetlensége - lásd Vágy; az első és az utóbbi egyértelműen a 
posztkantiánus bölcseleti szövegháttérre való utalásként jelenik meg a versekben!) s 
a képzelet tér- és idő-struktúrája. 

A jambikus monológ Katonánál egyúttal abban is előfeltétele, előzménye a lírának, 
hogy a verses beszéd modelljét képezi, nem elhanyagolhatatlan hatással a szemanti-
kára: régi megfigyelés szerint szerzőnk jambikusan ritmizálható, apró rezdüléseket is 
rögzítő megnyilatkozásokat görget (mint Arany János mondja: kiváló drámaisággal), 
azaz nem jambikus sorokat ír, e beszédmód viszont a magyar verstradícióban isme-

23 Hiszen itt „általa felvett külömbféle karaktereiben mindenütt másképpen jelenik meg s mintegy 
varázslattal változtatja azokat", „egy kis világot tud magából teremteni. S minél inkább elrejtheti magát... 
annál inkább bámulandó", ahogy ezt az értékelési érvelést Döbrentei népszerűsíti... 
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reden. Verseit éppen az teszi többnyire rögössé, hogy - a műnemileg rögzített 
nyelvhasználat s a verskultúrában Csokonai és Berzsenyi révén magas szinten kano-
nizált megszólalásformák helyett - saját nyelvszokását mimikrire kényszerítve, szinte 
versről-versre próbálkozik, a metrikus sémákon túl nyilván beszédmódokhoz is 
idomulva. Legutóbbi elemzői is emlegették az érzékenység téma- és frázistárát, a sír-
és temetőköltészet árnyait (amint ezt Izidora szólama készen kínálta egyébként) s az 
epigonok ügyeskedéséhez való (látszólagos) igazodást - innen a csúcsokra emel-
kedni (hogy ismét utaljunk Márton Lászlóra) viszont csak a szuverén alanyi beszéd 
struktúrájára való reflektálást követő formateremtés útján lehet. 

3-4. Költőnk a beszélő alanyt - a jelek szerint - világosan el akarja választani az 
empirikus éntől, egyértelművé kívánja tenni a költői nyelvhasználat másságát, amit 
azzal is összefüggésbe hozhatunk talán, hogy bölcseletileg(?) nem elégszik meg a lírai 
beszédtradíció számára belátható lehetőségeivel (itt ugyanis műfaji szerepek közve-
títenek megszólalási módokat, a hagyomány és az aktuális diskurzus metszéspontján 
lehetséges változatokkal, a stilizáció és a nyelvi szerepek nagy változatosságában). 
Megfontolandó ugyanakkor, hogy a művész/ember szétválasztás elméleti tudomásul-
vétele s a magasfokú stilizált személyességet követelő műfajok Berzsenyi-szintű 
művelése sem óv meg attól, hogy ne sértésként fogadják a kritikát - de hát ez megint 
más probléma! 

Másfelől a versek Katona Józsefjétől idegen a Berzsenyi-ódák közösségi vagy az 
elégiák intimszférái, Kölcsey Elfojtódásának vallomásos énje, így számára, mint a 
dráma felől érkezőnek, kettős értelemben problematikus a megszólalás. A Bánk bán 
első kidolgozása is a határhelyzetből fakadó s arra reflektáló dikciójával válik el a 
korábbi prózai szövegektől, kötetének szerkezetileg és esztétikailag meghatározó 
versei pedig magát a határhelyzetet tematizálják, dráma és líra egyaránt létkérdéseket, 
tudati mezőket tárgyiasít. 

E szuverén - bár olykor paradox és egyenetlen - beszéd a határhelyzetek bölcseleti 
igényű kiszigetelésére és analitikájára épül úgy, hogy a tudomásulvevésben működő, 
egyszersmind a tudomásulvételt rendező fogalmi alakzat képezi „térszerkezetét" (Idő, 
Vágy, Képzet, A Magányhoz, A Természethez, Az Andal, Gyermekkor), szemléleti, 
létkifejező modalitása az organikus telítettséget és csendet sugalló éjszakai metafori-
ka, melyben az én a bele- és feloldódás révén az ősegység elérhetetlenségét kompen-
zálja. A Bánk. bán értékfogalma, a Szerelem (Melinda, akiben mindent egybeölel) s a 
Múlt és Jövő egybe rekesztésének lírai centruma (az abroncs körkörös időszemléletet 
jelző metaforája az Időben egyúttal az értékeké is!) a vágy, és nem a birtoklás, a létre 
soha sem jöhető, s nem a megvalósultság dimenziójába tartozik. Nagybetűs szimbólu-
mai, aláhúzással kiemelt kulcsszavai, hasonlatelvű, aprólékosan kiépített, de látomás-
sá bomló szcenírozottsága ezt a (schillert értelemben) jellegzetesen szentimentális 
hangoltságot poetizálják a 'magam' narratívájává, sajátos világmondássá. 

A határhelyzetben való megszólalás és analízis az Ich és a Selbst filozófiai elkülö-
nítésével létrejött fogalmi környezetben történik, a nagy drámai mű végső kidolgozá-
sa ezért nem is függetlenülhetett tőle: a levés és az önálló létű képzet így válhat 
közléselenmié a rejtett „metafizika" jegyében. Az én-problematika és filozófiai fogai-
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misága s az önismeret kérdésével való szembenézés a magyar nyelvi én-magam 
kettősség szemléleti keretében teremt alkalmat Katonának arra, hogy mintegy nyelvi 
javaslatot hajtson végrea tudat fantázia-tevékenységének, világteremtő potenciájának 
külön létére vonatkozóan. Ezzel az fejeződik ki, hogy a költői beszédben s általa 
megformált szubjektum nem „része", hanem metaforája a világnak, s ekként konno-
tálja és kijavítja a másik, az én tapasztalásformáit. Az eksztatikus állapotok jelenetező 
előkészítése, kozmikus analógiában történő azonosítása ezért a legsajátosabb teljesít-
ménye költészetének, ugyanis nyelvileg ekkor valósul meg az az egység, amelynek 
hiányát a megszólalás előzetességeként foghatjuk fel. Amikor versében elválik az Élet 
a Tudástól (Rege), vagy fény és árnyék határán „tőllem az ész, mellőlem a világ 
elreppene" (Tőrbeesésem), vagy amikor „egy égi világból alélt szeme tellve / fut 
Órionok. kebelébe lövellve-" s „Kireppen az elme" (Az Andal), a beszédcselekvés 
megnevező-létrehozás, a világegésszel való megbékélés csodája, maga a tiszta szem-
lélés kifejezése. Az ilyen helyek konstatív nyelvi formája - a szcenírozás szentenciá-
ba-fordításával - tagadhatatlanul bölcseleti háttérről árulkodik, a reflektáltság termé-
ke, s olyan értelemben „wissender Selbstbezug",2,1 én-állítás (vagyis szemantikai 
képzetek által közvetített tudat a tudatról), ahogyan a beszélő a „Verselbstung"-ot2, 

végrehajtja az eltérő poétikai sorozatok modulációin át az alapmondatig. Mintha 
azonosítható élethelyzetek énjéről volna szó, ám a magamnak tulajdonított beszéd, 
vagyis a hangsúlyozott költőiség, a jelenetezés poétikai allúzióival, a látás átértelme-
zett (mert a tudomásulvétel különös struktúrájához kapcsolt) motívumával az eszté-
tikai szemlélet alanyának a kifejtett metaforájaként értelmezhető.26 

A nyitóvers tanúsága szerint mindenesetre a beszélő, aki a Múzsához versben szól, 
a magammal azonos. A Csokonai- és Berzsenyi-féle magányosság-verseknek jelölt 
intertextualitás révén is rivális társában (amely a többszálú motivikus emlékezés 
jegyében a kánonnal való szembesítődés kulcsverse is), A Magányhoz címzettben 
kitüntetett helyen nyomatékosíttatik: „alkotmány magad, s vagy magad alkotó, / Egy 
lét benned az egy Isten, az egy magam". Itt is a posztkantiánus szövegháttér idéződik 
fel az alkotó-Isten-magam azonositó láncban, de rá is játszik Csokonai - „S midőn 
teremt új dolgokat / S a semmiből világokat" - nevezetes helyére. Végül a záróvers, 
a Rege kísértet-látását a „Sír-csend közbe magam merő szemekkel / nézék el szigorú 
kerületemből" sorpár indítja, ahol a látás ismeretkritikai funkciójú kiemeléséhez (lásd: 
A Természethez „érez", de „nem örvend (nem lát)"fontos szembeállítását, amelyben 
az érzékenység meghaladásának tételes igényét húzhatjuk alá!) a látomás társul... 

23 Lásd: Manfred FRANK: Subjekt, Person, Individuum. In: Individualität.8. 
23 „Ich ist das Paradigma für die Funktion der Verselbstung, einer Operation, in der ein Einzelwesen 

sich selbst, Selbtheit, je hervorgibt." Martin S C H W A B « : Einzelding und Selbsterzeugung. In: Individualität, 
5 0 . 

26 A Tudományos Gyűjtemény az Ungvárnémeti-féle Pindarosz-tanulmánnyal, Teleki József és 
Szemere Pál fontos esztétikai tárgyú értekezéseivel, Kölcsey nagy kritikáival közvetlen alkotói problé-
máinak átgondolásában is fontos szerepet kaphatott: a lírai megszólalás történeti relativizálásának létjogo-
sultságát alátámasztó szemlélet révén felszabadítóként fogható fel, a tudós jelleg és az elvi bírálat hangneme 
ellenben vissza is riaszthatta a publikáció szándékától... 
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A kötet verssorrendje ezek szerint a Magam analitikája, a költői elhatárolt én 
értékszerkezete, melyben jelentésteli ascensio figyelhető meg. Az azonosító megne-
vezéstől s a költői együttes eszményigézet megidézésétől (A Múzsához, Barátomhoz) 
a szubjektum-világ viszony téma-topikusságában kihívó, a transzcendencia rejtett 
hitét a Kéz motívumával sejtető, de keserű kacajba fúló értelmezéséhez emelkedik 
merészen (A Magányhoz), ezt a létdimenziót paradox „levezetésben" tragikusnak 
láttató Idő követi (amelyre a kötet végén a Gyermekkor s Az Aridal adja meg az 
ellenpontozó feleletet). Ezután a szubjektum dinamikus magja s irányultsága közötti 
csillapíthatatlan feszültséget kivetítő, metaforikája révén a kortárs filozófia tragikus 
világképéhez közel álló Vágy, s a vele összetartozó, az önállósult képzet lidérces, 
ént-elborító látomásával kiemelkedő Képzet zárja le az alakzatot úgy, hogy a két 
utóbbi vers között elmosódott szerelmi háttérre utaló, ma inkább a személyiség szilárd 
pontot kereső kiszolgáltatottságát sugalló darabok (például Tőrbeesésem, Kérdés, 
Felelet) képezik a késleltető átmenetet. Az emlékezésben a jelennel szembeállított 
gyermekkor ideális időtérként, a tudomásul vevő alany tiszta szemlélésének felma-
gasztalását - költői képzeletének metaforáját - kifejezve (Gyermekkor), már mintegy 
nyitány a „természetfilozófia" felé, ahhoz a belső körhöz tartozik, ahol az én és az 
organikus-nyüzsgő természet éjszakai világa s a megnyíló kozmosz között megszűnik 
a határvonal, s a contemplatio párás teltsége borítja be a tapasztalat komor világát (Az 
Andal, Rege). 

A sorrend megkomponáltságot sugall, ám a végsőkig redukált helyzetek maguk 
egy előzetes reflexió termékei; az esztétikai szemlélet tevékenységével teremtendő 
lírai világot a tragikus hangoltság fojtja vissza. A Bánk bán szövegére ugyan ráírja 
még reflektált és létkifejező alakzattá formált tapasztalatának nyelvét, de ezzel vissza 
is tér teljes körébe. 

Katona József félreismerhetetlen privátnyelvet beszélt akkor, amikor a Berzsenyik 
is elhallgattak. 
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Tolcsvai Nagy Gábor 

KOGNITÍV GRAMMATIKA: LEHETSÉGES ÚJ NYELVELMÉLETI PARADIGMA 
AZ IRODALOMÉRTÉS HORIZONTJÁN 

Valamely tudományt ugyanis csakis akkor ra-
gadhatunk meg a maga alapjában, amikor nem 
egyszerűen önmagukban érvényes, ideális téte-
lekből álló szerkezetként („rendszerként") értet-
tük meg, hanem az embernek mint annak a 
létezőnek a legsajátabb léteként, aki ezeket a 
tételeket gondolja, éspedig szükségképpen. 

Karl Rahner 

Az európai és amerikai szellemtörténeti gondolkodás huszadik századi nyelvközpon-
túsága ugyan kiterjeszkedően paradigmatikus, mégis egymástól eltérő, egymás mel-
lett élő kutatási irányokat s így iskolákat hozott létre. A filozófia hermeneutikai 
irányultsága, nyelvi kérdésföltevése - mely a századfordulón megkezdődött Dilthey 
munkásságával, majd Wittgenstein, illetve Heidegger és a későbbiek, főképp Gada-
mer munkáiban máig ható megfogalmazásokat kapott - az irodalomelméletben már 
a hetvenes évektől határozottan és hatásosan jelent meg (vö. Jauß, Iser és mások 
műveivel). (Mostani áttekintésünkben nem utalunk hazai összefüggésekre és szer-
zőkre, hiszen első renden egy lehetséges új nyelvelméleti paradigmát kívánunk 
bemutatni, ezért is olvasható alább talán feltűnően sok idézet egyetlen monográfiából 
- e helyt az irodalomértelmezésben betölthető szerepét kiemelve.) Ugyanakkor a 
„nyelvbe való belevetettség" eszméje a nyelvtudományban a nyolcvanas évek köze-
péig igen kis hatást gyakorolt, illetve ahol megjelent, ott nem jutott el az univerzális 
szakmai elismertség első vonalába. Sapir, Whorf vagy Austin valójában nem számí-
tanak nyelvészeknek, Halliday, Hymes, Grice, Gumperz és mások (a nyelvészeti 
pragmatikai fordulat végrehajtói) pedig publicitásukat tekintve háttérbe szorultak a 
generatív grammatika művelőivel szemben, a hatvanas és hetvenes években min-
denképpen. S velük kapcsolatban is le kell szögezni: közvetlenül nem (vagy alig) 
mutatható ki munkáikban a hermeneutikai nyelvfilozófiai hagyomány, ahogy az itt 
tárgyalandó Ronald Langackeréiben sem.1 Közvetetten viszont igen: a kérdésföltevé-
sek legalábbis párhuzamosak. 

Ezért tűnik lényegesnek a kognitív nyelvészet megjelenése a nyolcvanas évek 
második felében. Előzményeiről Langacker is ír röviden, megjelölve azokat a legfon-

1 Ronald W. LANCIACKER: Foundations of Cognitive Grammar. Volume I. Theoretical Prerequisites. 
Stanford University Press, California 1987. Uő: Concept, Image, Symbol. The Cognitive Basis of Grammar. 
Mouton de Gruyter, Berlin, New York 1991. 
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tosabb előmunkálatokat (főképp amerikai nyelvészeti, illetve kognitív pszichológiai 
kutatásokat),2 amelyek lehetővé tették a monografikus feldolgozást. Az új paradigma 
nyelvelméletként, grammatikaelméletként közelebb látszik állni a filozófiai és irodal-
mi hermeneutikai paradigmákhoz, mint elődei. Ez főképp a kognitív tudománynak 
az intelligenciakutatásra vonatkozó kiindulópontjából származik: eszerint az intelli-
gencia az adaptivitással, a problémamegoldással, a tanulással és a fejlődéssel kapcso-
latos.3 Mivel a strukturalizmus nagyobbrészt kiiktatta e kategóriákat nyelvleírásából, 
a generatív grammatika pedig a logikai univerzalizmus keretébe zárta őket, a kognitív 
nyelvelmélet természetes módon került szembe a korábbi nyelvelméletekkel, s kerül 
a hermeneutikai beállítottságú szellemtudományok közelébe (pontosabban: párhu-
zamba állíthatónak tűnik azokkal). Részben úgy is jött létre: pontról pontra alakuló, 
a strukturalista és főképp a generatív nyelvelméletre adott válaszként. S miközben az 
alább gyakran idézendő Ronald Langacker monográfiáinak retorikáját ez némiképp 
meghatározta (vagyis korlátozta), aközben egyúttal megteremtette a korábbi nyelvé-
szeti nyelvfelfogásokkal a diskurzust is. 

E diskurzust tekintve igazat kell adni Saussure-nek, aki máig nagy hatású munká-
jában leszögezte: „a nézőpont teremti meg a tárgyat".4 Saussure meg is teremti a 
magáét: a kollektív tudatban létező nyelvi rendszer, a langue fogalmában s annak 
elemi egységében, a kétpólusú jelben. A langue „homogén jelek rendszere",5 „önma-
gában egész és osztályozási elv",6 s „a nyelvet egy szimfóniához lehet hasonlítani, 
amelynek lényege független előadásának módjától".' „A nyelv nem a beszélő funk-
ciója, hanem termék, amelyet az egyén passzíve regisztrál; sohasem tételez fel 
előzetes szándékot, és a reflexió csak az osztályozó tevékenységért működik közre."8  

Saussure nyelvelméletében a langue-parole megkülönböztetés végzetesen elválasztja 
a „rendszert" a „használattól". Ezáltal a leírásban az idővonatkozás nélküli, szükség-
képpen homogenizáló deskriptív grammatikát állítja előtérbe, ahol a langue „tény" 
elkülönül az egyéni „realizációtól". Bár a genfi mester szerint pszichikai jellenségekről 
van szó, (ennek ellenére vagy éppen ezért?) a levezethetőség kategória és példány 
között kérdéses marad. Jóllehet Saussure - és követői is - hangsúlyozzák a nyelvvál-
tozatok meglétét, a nyelvi változások fontosságát (bár Saussure előadásaiban igen 
ellentmondásosan explikáltatik e kérdés), mégsem tudták megakadályozni azt a 
folyamatot, amelynek során az európai nyelvközösségek nyelvi praxisára és nyelvi 
tudatára eltérő módon, de határozottan homogenizáló módon hatott a nyelvészeti 

2 Főképp Dwight BOLINGER , Charles FILLMORE , George LAKOFF , Gilles FAUCONNIER , Jolin H A I M A N , Talmy 
G I V Ó N számtalan munkájára szükséges itt hivatkozni, illetve vö. Michael P O S N E R (ed.): Foundations of 
Cognitive Science. MIT Press, Massachussets 1989-

3 P O S N E R (ed.): i. m. 43. Vö. még KIEKER Ferenc: A jelentéskutatás újabb irányzatai. Magyar Nyelv 
1989. 258-271. 

4 Ferdinand de SAUSSURE: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Ford. B. LÓRINCZY Éva. Gondolat, 
Budapest 1967. 25. 

5 Uo. 32. 
6 Uo. 27. 
7 Uo. 36. 
8 Uo. 31. 



Kognitív grammatika 109 

strukturalizmus a 19. századi pozitivizmus világmagyarázatából és módszertanából: a 
társadalomtudományi, szellemtudományi fenomének természettudományi módszer-
tanú leírhatóságába vetett feltétlen hit a nyelvvel kapcsolatban úgy fogalmazódott 
meg, hogy egy nyelvnek egyetlen teljes, homogén, kollektive elfogadott szabályrend-
szere és elemkészlete van (egyetlen időpontban, de a leíró grammatika kimerevíti e 
pillanatot). A szabályrendszer mind a formális grammatikai, mind a szemantikai 
szabályokat tartalmazza. 

A generatív grammatika Chomsky által megfogalmazott sztenderd változata enyhí-
tett a korábbi strukturalizmus merevségén, különösen a mondatalkotó képesség 
megfogalmazásával, Humboldtra hivatkozva, bár sajátos módon összeházasítva ama 
posztumusz művet Descartes igencsak más filozófiai alapozású logikájával.9 A még 
soha nem hallott vagy létezett mondatok alkotására való emberi képesség (melynek 
gondolata valóban megjelenik Humboldtnál10) ugyanis azzal a kartéziánus elvvel 
ötvöződik, mely szerint minden dolognak (így minden megnevezésnek) egy igazsága 
van, s ez az igazság matematikai eljárással levezethető. Tehát egy történeti és egy nem 
történeti (kvázi-természettudományos) elv kötődik össze. Talán épp ezért vállalta 
Chomsky olyan nyíltan mind az anyanyelvi beszélőnek, mind pedig az anyanyelvi 
beszélő nyelvének (nyelvi kompetenciájának) az idealizálását. Azaz a sztenderd 
modell szintén eltekint a nyelvi változatoktól és a nyelvi változásoktól, mint ahogy 
mindkét iskola igen korlátozottan tesz említést a nyelvi változókról általában. E 
ponton Chomsky még egyszer explikálja Saussure félig kimondott gondolatát: a 
nyelvész számára nem kutatási terület a kommunikáció, semmilyen formában. Joggal 
jegyzi meg Carstensen 1970-ben, hogy Chomsky kénytelen felvetni az újgrammatiku-
sok által oly kedvelt analógia fogalmát (a grammatikailag „nem jól formált" mondatok, 
például a szójátékok, a metaforák említésekor, ezeket ugyanis nem tárgyalja), de nem 
építi a rendszerébe komolyan.11 Az univerzális nyelvi kompetencia ideáltipikus for-
mája (a grammatika tárgya) szintén homogén, szintén idővonatkozás nélküli. Szük-
ségtelenné teszi a kisebb beszélőközösségek hagyománymondását, megszünteti a 
Bildung fogalmát, mert maga a kompetencia eligazít a kérdéses helyzetekben. 

A két nyelvfelfogás jellegzetesen autoriter módon viszonyul egyén és közös-
ség kapcsolatához. A strukturalizmus a közösség kollektivitásának szolgáltatja ki az 
egyént, a generatív grammatika pedig az egyén saját nyelvi kompetenciájának, mely 
egyszerre véges (a nyelvtani szabályokat illetően) és végtelen (a megalkotható mon-
datokat illetően). Az egyén nem nyelvközösségébe, hanem az univerzális logika által 
irányított egyetemes kommunikációs közösségbe van belevetve. 

A fentiek alapján nem véletlen, hogy a strukturalizmus nyelvfelfogása vagy elté-
réselméleteket adott az irodalomelmélet számára (legtisztábban a Rhétorique géné-

9 Noam CHOMSKY: Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, Cambridge 1965. 
10 Wilhelm von H U M B O L D T: AZ emberi nyelvek szerkezetének különbözőségéről és ennek az emberi nem 

szellemi fejlődésére gyakorolt hatásáról. In: Válogatott írásai. Ford. RAINAI László. Európa, Budapest 1985. 
69-115. 

11 Broder CARSTENSEN: Stil und Norm. Zur Situation der linguistischen Stilistik. Zeitschrift für Dialekto-
logie und Linguistik. 1970. 257-279. 
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rale-ban),12 vagy a paradigmatikus és a szintagmatikus tengely egymásravetülésében 
(választásban és elrendezésben) látta a megoldást (például Jakobsonnál).13 A genera-
tív grammatika pedig eleve elkerülte az irodalom nyelvi kérdéseit (egyes egyéni 
kísérletektől, például van Dijk vagy Plett munkáitól eltekintve): a sztenderd felfogás-
ban az irodalom nyelviségének kérdései anomáliaként jelennek meg. 

A 20. századi nagy nyelvtudományi paradigmák harmadikaként a pragmatika 
kidolgozását szükséges megemlíteni, mely a fent említett két iskola ellenében dolgo-
zott. Az alapvető eltérést e ponton az a fölismerés mutatja meg, amely a nyelvleírást, 
illetve a (bármilyen értelemben vett) nyelvelmélet alaptételeit nem az autonóm 
grammatika elvére építi, hanem tudomásul veszi, sőt hangsúlyozza a nyelvmagyarázat 
nyelven kívüli összetevőinek fontosságát. Az amerikai etnológusok s a kezdeti szo-
ciolingvisztika eredményeire támaszkodó Halliday jogosan hívja föl a figyelmet Saus-
sure-nak saját maga által is zárójelbe tett gondolatára: a nyelv társadalmi fenomén, 
azaz mindig valamilyen közösség létformájához tartozik. Halliday nyelvi és egyszerre 
nyelvtudományi modellje így több szempontot tartalmaz: számára a nyelv együttesen 
a) nyelv mint struktúra, b) nyelv mint viselkedés, és c) nyelv mint tudás.11 A nyelv 
mint struktúra a fonikus és grafikus anyag, a grammatikai és szótári forma. Ennek 
határán a szemantika szituacionális összetevő a nyelv mint viselkedés komponens 
felé (melynek lényege a szocializáció: funkció és interakció), s konceptuális össze-
tevő a nyelv mint tudás komponens felé (melynek lényege az internalizáció: alkotás 
és megértés). A rendszer és a viselkedés közötti mezőben jelölhető ki az anyanyelv-
változat és a regiszter helye, míg a rendszer és a tudás közötti viszony elméleti és 
deskriptív kérdéseivel foglalkozik a később jelentkező kognitív grammatika. 

A kognitív nyelvtan egy ponton mindenképpen pozitívan kapcsolódik a fent 
röviden jellemzett strukturalista és generatív elődhöz: önmegnevezéséhez híven 
vállalja a mentalizmust, amelyet az előbbi kettő nem egyforma mértékben, de hely-
lyel-közzel tagad, ám voltaképpen művel.15 Ennek megfelelően az alább részlete-
zendő módon számon tartja saját grammatikaelméleti keretén belül a nyelv (ponto-
sabban a nyelvi folyamatok) és a mentális folyamatok alapvető kapcsolatát. 
Langacker hangsúlyozza, hogy a nyelv az emberi megismerés integráns része: „nincs 
különösebb okunk arra, hogy éles különbséget tegyünk a nyelvi képesség és a 
kognitív folyamatok más aspektusai között".16 Mindez azonban nem jelenti nyelv és 
gondolkodás automatikus azonosítását. E keretben a viszony nem föltétlenül kölcsö-
nös: a gondolkodás nem implikálja a nyelvet, fordítva viszont igen. 

12 Jacques DuBois-Francis EDELINE-Jean-Marie KLINKENBERG—Philippe M I N G U E T - F . P I R E - H . T R I N O N : Rhé-
toríque generale. Larousse, Paris 1970. 

13 Roman J A K O B S O N : Nyelvészet és poétika. In: Hang-jel-vers. Gondolat, Budapest 1 9 6 9 . 2 1 1 - 2 5 7 . 
1 4 M . A . K . HALLIDAY: Language as a Social Semiotic. The Social Interpetation ofLanguage and Meaning. 

University Park Press, London. 1978. 11. 
15 John DOE: Speak into the Mirror. A Story of Linguistic Anthrojxiiogy. University Press of America, 

Boston, London 1988. 
1 6 LANGACKER: Foundation of Cognitive Grammar. 1 2 - 1 3 . 
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A grammatika a nyelv szerkezetének átfogó leírása. Grammatika a valóban megírt 
nyelvtan, amely bizonyos helyeken szükségképpen inexplicit és szelektív, gyakorlati 
haszna ellenére. Grammatika a nyelvteoretikusok által elképzelt nyelvtan is, amely 
teljesen explicit, kimerítő, ám ilyen nyelvtan nem létezik. „Egy nyelvi rendszer 
pszichológiai reprezentációját szintén egy nyelv nyelvtanának tekintik. A kognitív 
modell a leírás tárgyaként ezt a -belső- nyelvtant jelöli ki, dinamikusan értve a kognitív 
jártasságoknak egy állandóan létrejövő készletét, melyet a nyelvhasználat formál meg, 
tart fönn és módosít. A beszélőnek a nyelvről való -tudása- ezért inkább procedurális, 
mint deklaratív, s egy nyelv nyelvtana azonos bizonyos nyelvi (mentális, perceptuális 
és fizikai) képességekkel, amelyek nem alkotnak szükségszerűen egy autonóm vagy 
jól körülhatárolt pszichológiai entitást. Még specifikusabban: egy nyelv nyelvtana 
azoknak a kognitív organizációknak az aspektusaiban határozódik meg, amelyekben 
a beszélők által megragadható megalapozott nyelvi konvenció található."17 

A 20. századi fő nyelvelméleti irányzatokkal ellentétben Langacker elsőként a nyelv 
nem formális természetét hangsúlyozza. A Frege óta mindinkább teret kapó formális 
logikai apparátus tekintélyével szembeszálló kiindulás sokadszorra (de nem elégszer) 
hangsúlyozza, hogy a modell, a leírás nem azonos tárgyával, hanem maga is repre-
zentáció. A következmények ennél azonban összetettebbek. 

Langacker első monográfiájának kiinduló tételei a következők: „1. A szemantikai 
szerkezet nem univerzális, hanem nagymértékben nyelvspecifikus. A szemantikai szer-
kezet konvencionális ábrázolásokon alapul, viszonya relatív a tudásszerkezetekhez. 
2. A szintaxis nem alkotja a reprezentáció autonóm formális szintjét. Ehelyett a nyelvtan 
szimbolikus természetű, a szemantikai szerkezet konvencionális szimbolizációját tartal-
mazza. 3- Nem lehet értelmes megkülönböztetés a nyelvtan (szintaxis) és a szókészlet 
között. Lexikon, morfológia és szintaxis szimbolikus szerkezetek kontinuumát alkotják, 
amelyek különböző paraméterek mentén különböznek, de csak önkényesen oszthatók 
elkülönülő összetevőkre."18 A három pont közös következménye a visszaegyszerűsítés 
és lényegretörés az autonóm szintaxis gondolatának elhárításával: „A nyelvtan egy-
szerűen a szemantikai tartalom strukturálása és szimbolizációja."19 

A kiinduló tételek kifejtése előtt Langacker hangsúlyozza a természetesség kérdé-
sét: „egy leírás olyan mértékben természetes, amilyen mértékben a saját értelmükben 
foglalkozik az adatokkal".2" Mesterséges a leírás, ha „kiragad egy entitást annak 
támogató mátrixából, és autonóm entitásként bánik vele, vagy csak egyik dimenzió-
jával foglalkozik, kizárva a többit".21 A nyelvleírásból persze sohasem zárható ki a 
műviség, de ez eltorzítja tárgyát. 

Langacker gondolatmenetét követve ezután az elkülönülés kérdését szükséges 
megemlíteni, különösen azért, mert itt találjuk mondanivalójának alapozásában az 

17 Uo. 57. 
18 Uo. 2. 
19 Uo. 12. 
2(1 Uo. 13. 
21 Uo. 14. 
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egyik legfontosabb mozzanatot, ama kontinuum jellegnek a kifejtését. A nyelvtudo-
mány kétségkívül legalapvetőbb és legősibb módszertani eljárása az, hogy a teljes 
megnyilatkozásokat szegmentálja, részeire bontja. A szegmentálásnak vannak termé-
szeti alapjai (például beszédben a lélegzetvétel), intellektualizációs alapjai (ezt az 
írásbeliségek kialakulása teremtette meg), valamint a nyelvtudomány speciális, rész-
ben mesterséges eljárásai. Az utóbbi kettő egy mindinkább folklorizálódott, logikai 
alapú kategóriatanra épült. Eszerint a nyelv szegmenseit mint entitásokat be lehet 
sorolni kategóriákba. A kategóriákat kritériumrendszerek megnevezésével lehet föl-
állítani: egy kategóriába azok a példányok kerülhetnek be, amelyek kivétel nélkül 
megfelelnek a kategóriához rendelt összes kritériumnak. Amelyek nem teljesítik a 
kívánalmakat, azok más kategóriába tartoznak. A gond mindig újra az egyedi esetek-
kel, a „kivételekkel" van. (Itt talán fölösleges ismertetni az eltérő nyelvelméleti iskolák 
sokszor teljesen különböző kritériumfelállítási rendszerét, elég csupán megjegyezni, 
hogy mind a strukturalista irányzatok, mind a generatív grammatika ilyen kategorizá-
lási rendszerrel dolgozik, legalábbis ami a végeredményt illeti.) 

Langacker e dilemmára elsőként a következő választ adja: „A nyelvben sok minden 
fokozat kérdése. A nyelvi viszonyok nem változatlan minden-vagy-semmi ügyek, a 
nyelvi kategóriák nincsenek mindig élesen meghatározva, és gyakran bizonytalanok 
a széleken."22 

E ponton fogalmazódik meg a prototípuselméletre alapozott nyitott típus koncep-
ciója, amely nem a pontos kritériumrendszernek való szigorú megfelelést teszi a 
valahova tartozás alapjául, hanem egy dinamikus modellt állít föl a centrum-periféria 
elv keretében, amelynek mind leíró szempontból, mind a történetiség és a dialogicitás 
tekintetében nagy a jelentősége. „A kognitív pszichológiai kísérletek bebizonyították, 
hogy a kategóriák gyakran prototipikus példák mentén szerveződnek. Ezeket a 
példákat fogadják el az emberek általános, átlagos kategóriatagoknak. [...] A nem 
prototipikus példákat addig a mértékig lehet egy osztályhoz vagy kategóriához 
hozzárendelni, ameddig a prototípushoz való hasonlóságuk vagy közelítésük alapján 
nevezhetők meg. A tagság ezért fokozat kérdése: a prototipikus példák teljes, köz-
ponti tagjai a kategóriának, míg a középponttól a periférikusig egy fokozati soron 
megjelenő példák attól függenek, hogy mennyire és milyen módon különböznek a 
prototípustól. Továbbmenve, a tagok nem föltétlenül alkotnak egy egyedileg megha-
tározott készletet, mivel nincsen megadva az az egyedi mérték, amelyen túl egy 
személy képtelen lenne a prototípushoz való hasonlóságot megállapítani."23 

A fentieknek Langacker a következő előnyeit említi: az ilyen tipizálás „nem kívánja 
meg, hogy egy kategória minden tagja rendelkezzen egy adott jellemzővel (vagy hogy 
egyáltalán legyen bármilyen szembeötlő közös tulajdonság, amelyet mindenki oszt). 
Nem repülő madarak, tojásrakó emlősök, zöngétlen magánhangzók így nem proble-
matikusak; egy nyilvánvaló tulajdonság hiánya nem követi a kategóriából való eltá-

22 Uo.. 
23 Uo. 17. 
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volításukat, inkább nem prototipikusnak rendeli őket".24 A prototípusmodell nem 
minimalista, bátorítja a lehető legteljesebb leírást, s „megengedi egy entitásnak egy 
kategóriába való bevételét, ha valaki nyomós okot talál a prototipikus tagokhoz való 
viszonyításban".2' Meg kell említeni, hogy e nyitott típusfogalom egyaránt alkalmaz-
ható a jelviszony két lényegi összetevőjére, a szemantikai és a fonológiai oldalra, 
nyitottá téve magát a viszonyt beszélő (író) és hallgató (befogadó) előtt. 

Amennyiben e gondolatmenetet elhelyezzük a nyelvészeti pragmatikai, illetve 
repecióelvű keretben, rögtön fölismerhető annak jelentősége. E felfogás megengedi, 
hogy a nyelvleírás tudomást vegyen az anyanyelvi beszélők (befogadók) egyedi 
nyelvi-történeti meghatározottságáról (mindenkori nyelvi horizontjáról), s elméleti 
lehetőséget adjon arra, hogy a nyelv történetiségének Humboldt-féle felfogását elfo-
gadhatóan megjelenítse egy grammatikai modellben. A nyitott típusfogalom ugyanis 
megjeleníthető minden nyelvi szinten (a nyitottság tekintetében persze eltérő mérték-
ben), s természetesen legelsőként a szövegszinten. A grammatikaíró e keretben nem 
a „kollektíván elfogadott" entitásokból mint kategóriák teljes jogú tagjaiból építi föl 
nyelvtanát, elkülönülve a gyakorlattól, hanem a típusokat prototipikus és nem proto-
tipikus példányok viszonyrendszerében fokozati skálán mutatja be, s tisztában van 
azzal, hogy példái nem föltétlen érvényűek, inkább reprezentánsok. 

Az anyanyelvi beszélő (és befogadó) eszerint nem egyszerűen igen vagy nem 
döntési lehetőségekkel kerül szembe egy-egy nyelvi megnyilatkozás létrehozásakor 
vagy befogadásakor, hanem fokozatok mentén dönthet. E döntések pedig kétféle 
tudáson nyugszanak. Az egyik fajta tudás ama szegmentáló, komponensekre bontó. 
Ám Langacker felhívja arra a Platóntól Polányi Mihályig kiemelt sajátságra a figyelmet, 
hogy a holisztikus jellegű tudás legalább annyira fontos, többek között a megnyilat-
kozások létrehozásában és megértésében.26 „A legtöbb nyelvi egység magas fokon 
integrált, összetett struktúra, rendszer, mely több, mint felismerhető részeinek össze-
ge. Mégis gyakran komponenciális elemzésnek vetik alá. [...] az összetevős elemzés 
tökéletesen legitim (ha jól értelmezik), de nem adja vissza teljesen a jelenség sziszté-
mikus természetét. A teljes leírás érdekében a szerkezeti rendszer összetevős megje-
lenítését ki kell egészíteni egy holisztikusabb beszámolóval, amely alkalmazkodik 
annak integrált természetéhez."27 Ekképp elemzi az uncle 'nagybácsi' szó jelentését 
Langacker először komponenciálisan, majd ezt állapítja meg róla: „Általában persze 
nem összpontosítunk a különálló kijelölésekre [= jelentéselemekre], mikor az 'Uncle' 
fogalmat használjuk, a konfigurációval többnyire holisztikusán bánunk, mint egyfajta 
Gestalttal."28 Egyik oldalon tehát a szerkesztettség, az összetettség jellemző a nyelvi 
elemekre (ezt emeli ki és bontja le minden korábbi grammatika), a másik oldalon 
pedig az integráltság. A tulajdonságként funkcionáló integráltság eredménye a bár-

24 Uo. 17. 
23 Uo. 
26 Vö. például POLÁNYI Mihály: A tudományos meggyőződések természete. In: Filozófiaiírásai. Atlantisz, 

Budapest 1992. II. 139-160. 
2 7 LANGACKER: i. m. 19-20. 
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milyen nyelvi szinten megjelenő nyelvi egység, mellyel holisztikusán tud bánni a 
beszélő. „A komplexitás ellenére az egységek hatásosan egyszerűek a manipuláció 
és a kombináció céljaira."29 

E felfogás, mely a morfologizáló és holisztikus tudás külön-külön, illetve együtt-
működését a fonéma-allofón-realizált beszédhang azonosítás viszonyáig lebontja, a 
maga holisztikus nyelvtani megközelítésével megfelel a Gadamer által újra felemle-
getett phronészisz típusú tudásnak, valamint a hermeneutikusok ama állításának, 
mely szerint a megértés egy pillanat műve. Ennek megragadásához legalábbis szük-
séges a holisztikus jellegű tudás. 

Az egység központi kategória a kognitív nyelvtanban. „Az egység az a szerkezet, 
amelyet a beszélő elég alaposan megtanult, olyannyira, hogy nagymértékben auto-
matikusan tudja kezelni anélkül, hogy figyelmét annak különálló részeire vagy el-
rendezésükre összpontosítaná. Az egység - belső komplexitása ellenére - »előre 
csomagolt- szerkezetet alkot; ezért a beszélőnek nem szükséges arra figyelnie, hogy 
miképp rakja össze, könnyen bánhat vele egységes entitásként. Ez hatásosan egy-
szerű, mivel nincs szükség arra a konstruktív erőfeszítésre, amelyet új struktúrák 
alkotása megkövetel."30 Hasonlóképpen van a beszélő a szemantikai egységgel is. 
„Ha a fogalom vagy a kép elérte az egység státusát, a beszélő ezeket a specifikációkat 
ismerős Gestaltként idézi föl, s nem kell egyenként folyamodni hozzájuk."3' 

Mivel a nyelvtan, a grammatikai szerkezet „egyszerűen a szemantikai tartalom 
strukturálása és szimbolizálása",32 miképp fentebb már idéztük, az egység is e szim-
bolizációs keretben kapja meg igazi szerepét. „A szemantikai és a fonológiai szerkezet 
közötti szimbolikus asszociáció szintén elérheti az egység státusát. Az eredmény a 
szimbolikus egység, amelyet a kognitív grammatika mind a lexikai, mind a gramma-
tikai szerkezetek reprezentációjára alkalmaz. A legegyszerűbb szimbolikus egység a 
morféma. [...] A nyelvtani mintákat sematikus szimbolikus egységekként elemezzük, 
melyek a szimbolikus struktúráktól nem fajtában, hanem a specifikáció fokában 
különböznek. A szimbolikus egységek teszik lehetővé a gondolatok nyelvi formában 
való kifejezését. Nincs szükség lényegi erőfeszítésre, ha a kifejezendő idea egybeesik 
(legalább megközelítőleg) a konvencionális szimbolikus egység szemantikai struktú-
rájával; a szemantikai struktúra automatikusan előhívja a fonológiai szerkezetet és 
fordítva [...]. Ha nincs megfelelő egység, az új kifejezés megkeresése egyfajta nyelvi 
kreativitást vagy problémamegoldó tevékenységet kíván."33 

A fenti kettősség - melynek jelentőségére még visszatérünk - a beszélő kognitív 
aktivitását tekinti középpontinak a nyelvi megnyilatkozásokban, így a nyelvleírásban 
is. „A kognitív grammatika [...] kevesebb leíró terhet kíván magára a nyelvtanra 
helyezni; nem tekinti a nyelvet konstruktív eszköznek - azaz a nyelvtan nem felelős 

29 Uo. 59. 
30 Uo. 57. 
31 Uo. 58. 
32 Uo. 12. 
33 Uo. 58. 
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új kifejezéseknek elemeikből való összeállításáért, nem adja ki őket outputként, amint 
a folyamat-metafora aktív értelemben vagy amint a rekurzív felsorolás matematikai 
éltelemben. A nyelvtannak ezt a nem konstruktív koncepcióját az a tény motivál-
ja, hogy az anyanyelvi beszélő számára hozzáférhető új kifejezések készlete nincs 
predeterminálva, s nincsen meghatározva egy olyan nyelvstruktúra-felfogásban, 
amely alkalmazkodik a figuratív nyelvhez és a nyelvhasználathoz egyaránt. "M 

Ebből következik, hogy a kifejezések megalkotását nem a nyelvtan, hanem a 
beszélők hajtják végre. Ez a tevékenység problémamegoldó tevékenység, amely 
konstruktív erőfeszítést kíván. A következők szükségesek ehhez: a beszélő nyelvi 
tudása, az emlékezet, a tervező- és szervezőképesség, két szerkezet összehasonlítá-
sának a képessége, a hasonlóság fokának megítélési képessége. 

Langacker e ponton lényeges megkülönböztetést tesz: a szemantikai és a fonológiai 
szerkezet közötti viszony a szimbolizáció, ezzel szemben „A konceptualizációnak 
megfelelő nyelvi kifejezés megtalálása a kódolás problémája; ennek megoldása a 
célstruktúra megalkotása. A cél ennek megfelelően a funkcionális esemény, azaz egy 
szimbolikus kifejezés, amelyet a beszélő egyedi körülmények között hozott létre egyedi 
cél érdekében".35 A beszélő saját korábbi tapasztalatai alapján a célstmktúrát (az új 
megnyilatkozást) összehasonlítja a már megismert hasonló struktúrákkal (a konvencio-
nális, azaz a nyelvközösségben legismertebb szerkezetekkel), igazolást keres az új 
számára. .Amilyen mértékig megegyezik a célstruktúra a nyelvtan konvencionális 
egységeivel, olyan mértékig szentesítik ezek a konvencionális egységek a használa-
tot."36 A konvencionalitás ebben az elméleti keretben a grammatikalitás generatív 
kategóriája helyett áll, már önmagában kiemelve a jólformáltság relatív voltát. 

A kétszer két irányú sémát a következő egyszerű diagrammal lehet ábrázolni 
(Langacker egyik példáját fölhasználva), melyben egy tárgynak, egy nem prototipikus 
ceruzának a megnevezési (és megértési) sémáját mutatjuk be. 

kategorizáció 

szemantikai 
egység 

szentesítő 
szerkezet 

TÁRGY 
ceruza 

I 

kódolás — 

célszerkezet 

• TÁRGY 
(nem prototipikus ceruza) 

1 

fonológia 
egység 

szimbolizáció 
i 

ceruza -

kódolás —* 

kódolás — 

szimbolizáció 
1 

• ceruza' 
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E ponton kapcsolódik a kérdés a nyitott típus fogalmához: „miképp a kategóriák 
általában, a szentesítés is fokozat és beszélői ítélet kérdése".37 Langacker a fokozatnak 
megfelelően megkülönbözteti a teljes és a részleges szentesítést. A teljes szentesítés 
esetében „a szentesítő és a célstruktúrák specifikációi teljes mértékben kompatibili-
sek, a viszony közöttük tisztán elaboratív, megfelelve a taxonómiai hierarchiában 
található fölérendelt és alárendelt csomópontoknak. Ellenben a részleges szentesíté-
sen alapuló kategorizáció a leírt prototípusmodell szerint történik, ahol a kategóriát 
prototipikus esetek értelmében határozzák meg. Itt a beszélő az osztálytagságot a 
hasonlóság észlelése alapján ítéli meg, amely lehetővé teszi, hogy egy struktúrát a 
prototípus kiterjesztéseként alkosson meg".38 A konvencionális egységek a nyelv-
tanban mindig önszentesítőek. 

A szemantikai és a fonológiai szerkezet közötti szimbolizáció s a konvencionális 
egység és a funkcionális esemény között a kódolással létrejövő kategorizáció mellé 
harmadikként társul a komponenciális hierarchiákat létrehozó integráció. Az integrá-
ció az összetett nyelvi szerkezetek komponenseinek összehangolását végzi el, amely-
nek során a komponensek alkalmazkodnak egyes részleteikben a többihez; ez az 
akkomodáció. Az integrált szerkezet tulajdonságai mindig túlmennek azon, amit a 
komponensektől külön-külön elvárna a beszélő. Az integráció éppúgy ki van téve a 
szentesítés ellenőrző szerepének, mint a szimbolizáció. 

Langacker a grammatikai struktúra bipoláris (szemantikai és fonológiai részére 
osztódó) természete kapcsán a szemantikai és a fonológiai struktúrákat a szemantikai 
és a fonológiai térben helyezi el mint az emberi kognitív organizáció két széles 
terében. „A szemantikai tér a konceptuális potenciál sokrétű tere, melyben a gondolat 
vagy a konceptualizáció megjelenik; egy szemantikai struktúra ezért a szemantikai 
térben elhelyezkedő területnek vagy konfigurációnak tekinthető. A szemantikai tér 
különböző tartományainak és egymáshoz való viszonyuknak a legalább durva feltér-
képezése egyértelműen mindenféle szemantikai elemzés előfeltétele."39 Nem vélet-
len, hogy az ikonicitás oly jelentős háttérfogalom a kognitív nyelvelmélet számára.30 

A fonológiai tér a fonikus potenciál hatóköre, mely a hangokkal és különösen a 
beszédhangokkal való cselekvésünk képességét tartalmazza. Langacker jelzi, hogy a 
tér metaforikus használata egyáltalán nem idegen a kérdéskörtől, hiszen például a 
beszédhangokat képzési helyük szerint általában valamilyen térbeli ábrán, diagramon 
szokták bemutatni a fonetikák. S megjegyezhetjük: „szemantikai tér" metafora pedig 
jól érzékelteti a konceptuális potenciál igen összetett voltát, melyet aligha lehet 
valamilyen lineáris vagy kétdimenziós módon ikonikusan reprezentálni. (Említi is 
bevezetőjében a szerző, hogy a kognitív grammatika kifejezés helyett eredetileg a 
térgrammatika nevet alkalmazta, ám a kifejezés túlzott szemantikai terheltsége miatt 
megvált tőle.) 

37 Uo. 68. 
38 Uo. 73. 
39 Uo. 76. 
4H Vő. például John H A I M A N : Natural Syntax. Iconicity and Erosion. Cambridge 1985. 



Kognitív grammatika 117 

A szemantikai és a fonológiai tér együttesen alkotja a szimbolikus teret, minden 
összetevőjével, ahol a fő viszony (magába foglalva a szimbolizációt és a kódolást) a 
megfelelés, a korrespondencia. Langacker hangsúlyozza, hogy e bipolaritás nem 
csupán a lexikai egységekre jellemző, hanem a grammatikai morfémákra (a forma-
szókra), a grammatikai osztályokra és a grammatikai szerkezetekre is. Vagyis új 
nyelvelméleti értelmezést kap a Barthes-tól származó „grammatikai tér" metafora. 

A konkrétabb szemantikai kérdésekről e helyt csupán említést tehetünk. A legfon-
tosabb kognitív nyelvészeti megállapítás itt az, hogy maga a grammatika is szimboli-
kus, „képi": a szemantikai és a fonológiai szerkezetből integráció és szimbolizáció 
útján létrejövő grammatikai szerkezetek szerkezet voltukkal hozzájárulnak a jelen-
tésadáshoz. Langacker példája jellegzetes angol szintaktikai jelenség: a dativusi to 
prepozíció használata az »ad- ige mellett az adás „útját" és célját helyezi előtérbe, míg 
a prepozíció nélküli változat az adományozott birtokosi mivoltát. A magyarban 
egyszerűbb esetként a sorrendet említhetjük hasonló tényezőként (például „Küldött 
Zsuzsának egy levelet" / „Zsuzsának küldött levelet"). Jóval összetettebb jelenségek 
közelebbi megértésére is alkalmas azonban ez a nem is teljesen új gondolat (Károly 
Sándor Jelentéstanának bevezetőjében olvashatunk hasonlókat, saussure-iánus keret-
ben). így az irodalmi nominalizmus érdekesebi-) levezetésére nyílik lehetőség: főnév 
(főnévi szerkezet) = főnév + valami nem explicit elem = (végső elemzésben) főnév + 
létige.41 A nominális szerkesztés tehát - adott kontextusban más-más módon - azt 
emeli ki egy különleges nyelvtani szerkezettel, hogy „valami van". Ennek az állításnak 
az értelmezése természetesen csak kontextuálisan lehetséges. Kaffka Margit másképp 
nominalizál, mint Mészöly Miklós. 

A másik lényeges összetevő voltaképpen kiindulópont: az általános kognitív pro-
totípusvizsgálatok a nyelvészetben elsőként a poliszemikus szavak vizsgálatában 
jelentek meg. A többjelentésű szó (nyelvi egység) jelentései nem lineárisan egymás 
után következő jelentések, miképp azt a szótár bemutatja, hanem egy (vagy esetleg 
több) prototipikus jelentés köré rendeződnek egy térbeli hálózatban. Langacker 
ismert példája az angol ring, amelynek prototipikus jelentése a 'kör alakú tárgy', 
ehhez sematikusan kapcsolódik a 'kör mint entitás', a 'kör alakú ékszer', s a 'kör mint 
entitás'-hoz kiterjesztésként az 'emberek együttműködő csoportja' vagy a 'küzdőtér' 
stb.42 Egy magyar nyelvi anyagra kidolgozott ilyen poliszémiával bizonnyal árnyaltabb 
képet lehet alkotni Esterházy Péter bizonyos eljárásairól, például a Termelési-regény 
lábjegyzeteinek a főszöveghez való viszonyáról vagy A szív segédigéi lapalji idézetei-
nek a felső szövegrészekhez való lehetséges szemantikai viszonyáról. De hasonló-
képpen érdekes lehet mindennek fényében megvizsgálni Mészöly fent említett no-
minalizálását azokban a szövegekben, ahol a főnév specifikusabb jelentésére nem 
sok támpontot ad a kontextus; például a Térkép, repedésekkel első két oldalán 
olvasható, tájelemeket megnevező főnevek esetében, ahol a prototipikusság kény-

4 1 V Ö . például ZSILKA János: Nyelvi rendszer-palintonia. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 
1 9 9 3 . 

42
 A fordított változatot KuGLERNóra: A típus-példány viszony című előadása ( 1 9 9 4 ) alapján használom. 



118 Tolcsvai Nagy Gábor 

szerűségből érvényesül, nem az esetleges többi jelentéssel szemben (a salakhányás 
esetében például ilyenről nemigen lehet szó), hanem azzal a szövegbeli implikáltság-
gal, hogy a befogadó kognitív képességeire és enciklopédikus tudására (meg kép-
zelőerejére) van teljes mértékben bízva az elvonatkoztatás feloldása (tér- és időkije-
lölésről lévén szó az idézett szövegben, erre rá is kényszerül a befogadó). 

A kognitív grammatika elméleti alapjainak ismertetését e ponton csak abbahagyni 
lehet, bár a lényegi összetevőket remélhetőleg sikerült summázni annak tudatában 
is, hogy maga az elmélet még alig ismert a hazai szellemtudományokban. (A megké-
settség azonban itt reményeink szerint már elenyészőben van, s a részletes és 
elmélyült feldolgozás és kritika ezúttal nem marad el.) Mielőtt néhány részletkérdést 
még kiemelnénk, annyit szükséges megjegyezni, hogy a kognitív grammatika ameri-
kai monográfusa az elméleti bevezető után 1987-es kötetében először a szemantikai 
struktúrát tárgyalja, majd ezek alapján a grammatikai organizációt. S ezt teszi követ-
kezetesen 1990-es kötetében is, mindkét esetben a legalapvetőbb kognitív mozzana-
tokból kiindulva, amelyeket a kognitív pszichológiai kísérletekből ismert meg a 
nyelvészet: elsősorban az elemi megismerésformák ezek, térbeli, alakkal kapcsolatos 
tájékozódás, a funkció stb. Hasonló eredetűek a prototípusvizsgálatok is.43 A két nem 
eredendően nyelvészeti kutatási irány nagymértékben hozzájárulhat a szemantika 
alapkérdéseinek pontosabb megfogalmazásához. Ennek magyar nyelvi anyagon való 
vizsgálata még várat magára (jóllehet a Zsilka János által végzett kutatások több 
összetevőt már előlegeznek). 

A fenti elméleti kerettel kapcsolatban három lényeges mozzanatot szükséges még 
megemlíteni, amely mozzanatok rámutathatnak a kognitív grammatika kifinomult és 
összetett rendszerére, amely nem kívánja kirekeszteni a beszélőt a nyelvleírásból. 
Langacker nem idealizálja az anyanyelvi beszélőt, sem annak nyelvét. A konvencio-
nális e keretben - miképp föntebb már említettük - az, „ami közös, és amiről tudjuk, 
hogy közös, nagyszámú beszélő körében".41 A konvencionalitás szintén fokozat 
kérdése; eléggé kevés az, amit mindenki birtokol a konvencionális egységekből: két 
egyén egységkészlete nem egyforma. így a grammatikaírónak döntenie kell: a teljes 
nyelvleírásra törekszik-e (amely voltaképpen nem is lehetséges), valamely csoport 
nyelvi rendszerének a leírására (leginkább a centralitás, a fontosság kiválasztó szem-
pontja alapján, többnyire ilyenek a megvalósuló nyelvtanok), vagy egy személy 
nyelvét kívánja fogalmi rendszerben reprezentálni. 

A szociolingvisztikai szempont érvényesítése tehát nem lehetetlen a kognitív 
grammatika számára. „Az átfogó nyelvtan ezért a nyelvi képesség polilektális beszá-
molója, amely sok konvencionális egységhez (ha nem az összeshez) hozzáasszociálja 
szociolingvisztikai értékük specifikációit. E gondolataim programatikusak, de a kog-
nitív grammatikát úgy kell érteni és megalkotni, hogy az készségesen egybehangolja 
a nyelvi egységek szociolingvisztikai státusát. A modell számos alapjellemzője kom-
binálódik az integrált megoldás érdekében. 1. Egyike ezeknek az, hogy a szemantikai 

4 3 V ö . K i ITER: i . m . 
4 4 LANGACKER: i . m . 6 2 . 
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egységeket kognitív tartományokhoz viszonyítva lehet jellemezni, és hogy bármilyen 
fogalmi vagy tudásrendszer tartományként szolgálhat e célra. Ennek következtében 
a lehetséges tartományok közé tartozik a társadalmi viszonyok, a beszédhelyzet, a 
különböző nyelvváltozatok létezésének eszméje stb. 2. A nyelvészeti szemantikát 
enciklopédikusnak tartjuk. Egy kifejezés jelentése rendesen sok kognitív tartomány-
beli specifikációt tartalmaz, melyek közül egyesek centrálisabbak értékükben, mint 
mások. 3. A nyelv gyakran önreferáló. Ezért egy kifejezés szociolingvisztikai státusa 
- azaz a nyelvhasználathoz tartozó különböző tartományok szerepe - a kifejezés 
szemantikai értékének periférikus aspektusaként tekinthető. 4. Az egységekre dekon-
textualizáció révén lehet szert tenni. Ha egy tulajdonság (például a beszélő és a 
hallgató rokon társadalmi státusa) állandó ahhoz a kontextushoz képest, amelyben 
egy kifejezés előfordul, a mlajdonság túlélheti a dekontextualizációs folyamatot, s a 
keletkező egység egyik szemantikai specifikációja az eredmény."45 

Fel kell hívnunk a figyelmet e hosszabb idézet harmadik pontjára külön is, mivel 
az voltaképpen tömör és sajátos stílusdefiníció. Az amerikai nyelvészet lényegében 
nem ismeri a stílus megnevezést, a fogalomkörbe tartozó jelenségek nagy részét a 
szociolingvisztikában már nagy szakirodalommal rendelkező regiszterelmélet kereté-
ben tárgyalja M. A. K. Halliday nyomán, illetve a Hymes-féle kommunikációs kom-
petencia kategóriájával kapcsolatban. Ezért igen érdekes, hogy a kérdés egy gram-
matikaelméleti keretben megjelenik. 

Szintén a fenti idézettel kapcsolatban szükséges kiemelni azt a tényt, hogy Lan-
gacker hangsúlyozza a kontextus mindenkori kikerülhetetlenségét. „A kognitív gram-
matika premisszája, hogy minden nyelvtani elem valamilyen kontextus viszonyában 
határozódik meg, s minden nyelvi kifejezés valamilyen kontextus viszonyában álla-
píttatik meg."46 Ezt már Halliday határozottan kijelentette fentebb idézett művé-
ben. 

Végül nem kerülhetjük el a jólformáltság kérdését. A „nyelvi helyesség" problémá-
ját Saussure a kollektív tudat termékeként létrejövő és állandósuló langue rend-
szerében látta rögzíthetőnek és rögzítendőnek. A generatív grammatika elméletében 
az anyanyelvi beszélő nyelvi kompetenciája (jólformált mondatokat alkotó képessé-
ge) adta univerzálisan a garanciát a helyességre. Mivel azonban mindkettő idealizá-
cióan alapul, korlátai hamar megmutatkoztak. 

A kognitív grammatika eddigi kijelöléseit, például a prototípuselméletnek az egész 
grammatikára való kiterjesztését vagy ezzel összefüggésben a szociolingvisztikai 
szempontnak az elméletbe való behozatalát szemlélve már eleve más megközelítést 
sejthetünk az irodalomértés szempontjából valószínűleg elsődleges kérdésben. Lan-
gacker leszögezi, hogy „a grammatikalitási ítéletek soha nem kontextus nélküliek".47 

E nézet szöges ellentétben áll a fent említett két nem pragmatikai iskola felfogásával. 
A kognitív grammatika „nem állítja, hogy a szintaktikai szabályok szükségszerűen 

45 Uo. 63. 
46 Uo. 38. 
47 Uo. 37. 



120 Tolcsvai Nagy Gábor 

általánosak; gyakran csupán egy osztálynyi prototipikus példára vannak fölállítva, s 
kevésbé zártak lesznek, ha egy példány eltér a prototípustól különböző paraméterek 
mentén. Mivel a grammatikai szerkezet inherensen szolgálja a szemantikai tartalom 
strukturálását, elvárható, hogy egy mondat helyénvalóságát a konstaikció és a más 
szemantikai kijelölések közötti kompatibilitás mértéke befolyásolja".'1" 

A kognitív grammatika a jólformáltságot a konvencióhoz való viszonyában szem-
léli: a konvencionális kifejezést az elvártság jellemzi, az újdonságot pedig az elfoga-
dottság (a szentesítés) fokozatai, a prototípus-elméletnek megfelelően. A kognitív 
grammatika „a grammatikai produktivitás, lexikai kiterjesztés, használat és figuratív 
nyelv egységes bemutatását adja. Egy generatív grammatikának, amely alkalmazko-
dik a figuratív nyelvhez és használathoz, fel kellene sorolnia a célszerkezetek teljes 
készletét, amelyek potenciálisan teljes vagy részleges szentesítésben részesülnek a 
nyelv konvenciói által. Ezt a készletet azonban nem lehet algoritmikusán levezetni a 
fölállított szabályok és a lexikai egységek egy listájáról; a készletet nem lehet jól 
meghatározni, mivel ez a felfogható emberi tapasztalás teljes körétől függ. A nyelvi 
kreativitást nem egy korlátozott, független nyelvtan határain belül lehet vizsgálni, 
hanem inkább az emberi tudás, ítélet és problémamegoldó képesség teljes kontextu-
sában".49 Az elfogadhatóság itt szentesítő szerkezet és a célszerkezet közötti megfe-
lelés még tolerálható távolságán, részlegességén múlik. Langacker itt G. Lakoffra utal, 
joggal, akinek a relatív jólformáltságról szóló írása magyarul is olvasható.5" 

S Lakoffra hivatkozik akkor is, amikor a nyelvi reflektáltságot, a nyelvi játékokat, 
az újrafogalmazás kényszerét kiváltó egyik legfontosabb jelenséget említi meg: 
„Ahogy mások megjegyezték, a nyelvi kifejezések majdnem kivétel nélkül aluljellem-
zik az általuk kódolt konceptualizációkat."51 „Mindezt majd megírom még pontosab-
ban is", írta Esterházy Péter a 717. oldalon, a Bevezetés végén. 

A kognitív nyelvelmélet rövid ismertetése is elegendő talán annak bizonyítására, 
hogy olyan paradigma kialakulásának lehetünk részesei, amely a prototípuselmélet-
ben megmutatkozó nyitott típusfelfogást, így a típusok, kategóriák dinamikus létfor-
máját, a nyelv szimbolikus természetét (szemantika és fonológia szerkezeti fontossá-
gát), a nyelvi egység kettős (morfologikus és holisztikus) meghatározottságát, a 
jólformáltság fokozatosságát, a beszélő és a hallgató aktív szerepét hangsúlyozza. E 
keret térben és időben elhelyezi a nyelvi megnyilatkozásokat, ezáltal lehetőséget ad 
a nyelv történetiségének a grammatikában való megjelenítésére. 

E tulajdonságai már eleve alkalmassá tehetik az irodalomhermeneutikai kérdéskör 
pontosabbá tételére. Ám még fontosabb, hogy valószínűleg pontosabbá teheti a 
befogadó mentális és nyelvi folyamatairól adható képet is: a szociolingvisztikailag már 
viszonylag jól körülírható nyelvi-történeti meghatározottságot (nyelvi horizontot) 

4 8 Uo. 3«. 
49 Uo. 73. 
50 George L A K Ó I T : A preszuppozíció és a relatív jólinformáltság. In: PLÉH C S . , SÍKLAKI I., TERESTYÉNI T. 

(szerk.): Nyelv, cselekvés, kommunikáció. Tankönyvkiadó, Budapest 1988.1. 315-331. 
5 1 LANGACKER: i . m . 6 6 . 
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mind jobban ki lehet majd egészíteni azoknak a mentális folyamatoknak a modellá-
lásával, amelyek megközelíthetővé teszik immár nem csupán a különböző stílusréte-
gek, beszédmódok fölismerését, hanem az összetett szemantikai szerkezeteknek, a 
szójátékoknak, az iróniának, a paradoxonnak és az oxymoronnak, a szemantikai 
inkompatibilitásnak az irodalmi szövegben való érthetőségét és értelmezhetőségét. A 
kognitív elmélet feldolgozásával megközelíthetőbbnek tűnnek azok a 20. századi 
irodalmi törekvések, amelyek lebontják a fent jellemzett, holisztikus értelemben vett 
egységeket, megtörik a hagyományos (19. századi és klasszikus modem irodalmon 
nevelkedett) nyelvi elvárásrendszert, nehézzé teszik a szentesítést, például az alulre-
torizáltsággal. így nem annyira a nyelvnek való kiszolgáltatottság adja a korlátokat, 
hanem a nyelvről való tudás, a nyelvvel kapcsolatos kognitív képességek, melyek 
meghatározzák az alkotói és befogadói nyelvi horizontot. Ottlik szerint ki vagyunk 
szolgáltatva az én-te-ő-mi-ti-ők nyelvtanának. Langacker szerint ellenben teoretiku-
san a személyes névmások rendszere sem zárt. 

Ennek keretében a kognitív grammatika a nyelvi tevékenységet konstruktív be-
szélő cselekedetnek tartja, ezáltal egy grammatikaelméletben a kommunikációs séma 
viszonylagos szimmetriája alapján el- és felismeri a befogadó aktív szerepét, sőt 
nagyon is kézzelfogható mintákat ad a problémamegoldó jellegű befogadói jelen-
tésadás vagy -tulajdonítás természetéhez. így lehetőséget ad arra, hogy a nyelvi 
cselekvést, a megnyilatkozást és a megértést ne csupán valamilyen automataelmélet-
ben láthassuk, bizonnyal távol a nyelvi praxis vélhető jellegétől, hanem a konvenció-
hoz való igazodás és a konstruktivitás, a rutinszerű és a heurisztikus nyelvi megnyil-
vánulások két lehetséges végpontja között egy végtelen számú pontból álló fokozati 
skála mentén. Ezáltal talán könnyebben magyarázhatóvá válik felszíni és elmélyült 
olvasat viszonya is. 

Az elméleti és módszertani veszélyek persze itt is nagyok: eltűnt a strukturalizmus 
kijelölő magabiztossága, a kontinuum jelleg hangsúlyozása parttalansághoz vezethet, 
a kognitív szemlélet feloldhatja, „megszüntetheti" a nyelvet. Éppígy kérdéses, hogy 
vajon minden esetben el lehet-e hárítani a transzformáció folyamatát, ahogy azt 
Langacker következetesen teszi. Hogy e veszedelmeknek miképp fog ellenállni a 
kognitív teória, s a kidolgozás közben milyen váratlan nehézségek támadnak, még 
nem tudni. 



András Sándor 

SZÖVEG ÉS RENDSZERELMÉLET, KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉSBEN 

1. 
A rendszerelmélet két szempontból kerül a következőkben alkalmazásra. Egyrészt az 
egyén, mint rendszer, környezetben, másrészt a szöveg, mint rendszer, környezetben. 
Egy-egy rendszer számára minden másik rendszer a környezet része. Rendszer és 
környezet együttese világ. Az egyén, mint rendszer, nemcsak elme, hanem elmés 
eleven test, és az elme nem tekinthető az eleven testtől független rendszernek. 
Egy-egy szöveg, mint rendszer, mindig csak szövegként az, de csak elmében hat 
annak, funkcionálhat úgy. Egy-egy szöveg nemcsak (egyéni) elmében aktivizálódva 
rendszer környezetben, hiszen egy-egy kézirat vagy könyv is az, de szövegként csak 
virtuálisan. Szöveg valósan, hatékonyan csakis elmében, egyénen át lehet szöveg. 

Az emberi eleven test elméje egyebek közt elme-keretek, mentális keretek révén 
működik; folyamatai maga-maga számára keretben, keretekben történnek. Fogalom 
és (mentális) keret egymással rokonítható, amennyiben egyik sem nyelvi és mind-
kettőre vonatkozhat ugyanaz a szójel, például »világ«. A keret azonban az elmében 
elmefolyamatok keretezésére aktivizálódik és működik, nem-nyelvi tevékenységeket 
és helyzeteket (szőlőkapálás, újságolvasás stb.) is keretez. A »világ« szójel mentális 
keretet is jelölhet, nemcsak egy fogalmat vagy azt, amire a keret vonatkozik. Egy-egy 
egyén elsődlegesen ebben a keretben érzi és tudja magát. Egy-egy szöveget vagy 
maga előtt, környezetében érzékel vagy saját elméjében. Érdemes ezért megkülön-
böztetni egymástól világot és elmét. 

Egy-egy szöveg csakis egy-egy elmében, elme révén lehet hatékony, egyébként 
virtuális részrendszere valamelyik természetes nyelv virtuális rendszerének, (világi-
környezetben. Egy-egy olvasó számára a kezében tartott könyv a környezethez 
tartozik; az elméjében aktivizálódó szöveg és mű viszont vagy nem, vagy pedig 
megkülönböztethetetlenül világhoz, mely az (elmés) egyén és környezetének min-
densége. 

Egy-egy szöveg, mint szöveg, azaz virtuálisan, egy-egy természetes nyelv rend-
szerében azonban nem egyszerűen részrendszer, hanem a nyelv egyik részrendsze-
rének egyik részrendszere. Művek szövegei esetében a nagyobb részrendszer az adott 
természetes nyelv könyvtára. Egy-egy természetes nyelvnek hangrendszere, gramma-
tikája és szótára mellett könyvtára is van. Az emberi nyelviség és nyelvű nyelviség 
rejtélye, hogy egy-egy természetes nyelv csupán virtuális rendszer, egy-egy funkcio-
náló rendszernek, emberegyénnek verbális rendszerként részrendszere, miközben 
maga mérhetetlenül nagyobbnak tűnik, mintsem hogy egy-egy emberegyén funk-
cionáló része lehetne. Egy-egy nyelv virtuális rendszere azonban nem nagyobb 



Szöveg és rendszerelmélet, kognitív megközelítésben 123 

egy-egy egyénnél, hiszen összemérhetetlenek. Ami összemérhető, egymáshoz viszo-
nyítható, az egy-egy természetes nyelv virtuális rendszere és egy-egy emberegyén 
verbális (rész)rendszere. Nyelvű nyelvi folyamatokra, például beszédre, olvasásra, 
csakis ez az utóbbi képes, pontosabban csakis emberegyén a maga verbális 
(rész)rendszere révén. 

Wilhelm von Humboldt számára egy-egy ember töredék. Másként gondolkozunk, 
ha rendszernek tekintjük, mely számára minden más a környezetéhez tartozik, annak 
része. Egy-egy nyelv a környezethez tartozik, akár a levegő. A környezet egész, annak 
van része; az emberegyén is egész, neki is vannak részei; a kettő egysége: minden, a 
mindennek viszont nincsenek részei. Nem lehet róla sem az ok-okozat, sem a 
rész-egész logikai relációival gondolkodni. 

Egy-egy szöveg az értésre irányuló érzékelés folyamatában úgy aktivizálódik 
egy-egy elmében, hogy annak nyelvi és nem-nyelvi részrendszereit egyszerre veheti 
igénybe. Nemcsak egy-egy nyelv szótárát, de az adott elme (nem-nyelvi) enciklopé-
diáját és affektív rendszereit is. A szöveg nemcsak nyelven, de környezetben, végső 
soron világban is aktivizálódik. 

A keretekkel működő elme egy-egy szöveget nemcsak többféle, sőt nemcsak 
egyszerre több keretben aktivizálhat - például olyan keretben is, hogy »mítosz«, 
olyanban is, hogy »népmese« - , de nemcsak szövegek kereteiben is. Egy kijárási 
tilalom szövegének olvasója vagy fókuszol magára, vagy nem. Ha fókuszol, vagy szó 
szerint, vagy fiktíven (ha egy másik kor vagy környezet kijárási tilalmának szövegét 
olvassa: nem vonatkoztatja magára, vagy úgy gondolja, rá nem vonatkozik, de mi 
lenne, ha rá is vonatkozna). 

Minden szövegelmélet eddig legnagyobb problémája, hogyan bánjon azzal a 
ténnyel, hogy az aktív memóriában csak igen kevés szöveg tárolódhat. A már és még 
nem aktivizált szövegrész nem szövegként tárolódik és szöveghűen nem hívható 
vissza, hacsak nem teljes szövegként már tárolva van a hosszú távú memóriában. 
Egy-egy ember többnyire csak »saját szavaival« tudja visszaadni az éppen olvasottakat 
vagy hallottakat. Vagyis nem-nyelvi tárolásból fordítja nyelvi folyamattá. Ez a körül-
mény sok tekintetben fontos, az itt adott összefüggésben mindenekelőtt kettőre 
érdemes felfigyelni. Egyrészt arra, hogy a nem-nyelvi tárolás lehet szemantikus, azaz 
szótárhoz és grammatikához tartozó, lehet szemiotikus, vagyis az enciklopédiához 
tartozó, és lehet mind a kettő. Másrészt az kérdéses, hogy a nem-nyelvi tárolás 
kvantifikálható-e. Ha nem, és talán nem, akkor nincs különbség aktivizálás és aktivi-
zálások között; egyetlen olvasás/hallás is többszörinek felel meg, amennyiben a 
többszöri olvasás/hallás ugyanazt a nem-nyelvi tárolást modifikálja. 

Ez az utóbbi meggondolás azért fontos, mert a rendszerelmélet mint tudományos 
elmélet, nem képes egyénekkel mint egyénekkel foglalkozni. Ha a szövegnyelvész 
egy adott szöveggel foglalkozik, azzal csakis a révén aktivizálható mű összefüggésé-
ben. (Akit a »mű« kifejezés zavar, gondoljon helyette »koherenciára«, az sem nyelvi 
szöveg tárolása révén érződik. A »koherencia« azonban többnyire szemantikai kate-
gória, míg az egy-egy szöveggel aktivizált többnyire szemiotikus is.) A kognitív 
szövegelméleti megközelítés tudományosnak mondható, ha elmondható, hogy mind-
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egyik aktivizálás általánosításként funkcionál a nem-nyelvi tárolt viszonyában. 
A nem-tudományos nem viszonyít így, az elme hall, amit hall, olvas, amit olvas, bár 
a nem-tudományos érzékelés is a nyelvi szöveget a nem-nyelvi folyamatokhoz 
kapcsolva érzékeli. Nincs törés az egyszeri szövegolvasás és a nem kvantifikálható 
nem-nyelvi tárolás között. A tudományos gondolkodás azonban úgy tesz, mintha 
sokszor olvasta volna a szöveget, akkor is, ha csak egyszer, mert akkor is általánosít. 
A szaktudós kijelentéseinek semmiféle értelme, nemhogy értéke sem lenne, ha nem 
egy-egy nem-nyelvi tároláshoz és egy-egy alakzat-azonos nyelvi szöveghez viszonyít-
ható általánosításként ajánlaná-adná őket. 

2. 

A nyelvi jel, mint nyelvű szójel, jelentéssel bír, ha említik. Ha használják, valami 
referensre utalva teszik. A jelentés és az utalás (referencia), használatban adódó 
egysége az, amit egy-egy szó értelmének mondunk. Aki magyarul azt kérdezi: 
'Milyen értelemben használod ezt a szót?' tulajdonképpen azt kérdezi: 'Mit értesz rajta?' 
Elsősorban afelől érdeklődik, melyik jelentésében használódik valamelyik többjelen-
tésű szójel. A jelentés és az értelem efféle szétválasztására szükség van, ha jelekről és 
azok használatáról van szó, illetve, ha azt az elvet követjük, miszerint a szó nem előzi 
meg a mondatot, szó és mondat értelme együtt adódik (Frege, Bühler, Benveniste). 
A mondatnak magyarban is értelme van, nem jelentése. Jelentősége persze lehet, de 
csak értelme szerint. 

Ez a megkülönböztetés jelentés és értelem között megfelel az angolban lehetséges 
'sense' és 'meaning' közti megkülönböztetésnek. Az angol 'meaning' szójel különös, 
inkább van magyar megfelelője, mint német vagy francia, bár csak 'valaminek az 
értelme' szerint jelent 'értelmet': magyarul ugyanazzal a szójelölővel jelölt elmefunk-
ció neve angolul 'understanding'. Német szövegek angolra fordításakor nyerte el a 
'meaning' azt a ma lehetséges jelentését, miszerint a 'sense' és a 'reference' - a német 
'Sinn' és 'Bedeutung' - egysége, mely akkor adódik, amikor egy-egy szójelet (a) 
valamelyik jelentése szerint (b) valamire utalva használunk (valamilyen adott össze-
függésben). Az angolra fordító (Geach) és követői (például Dummet) nem gondolták 
meg, a németben nincs a 'meaning'-nek megfelelő szójel, így a németből angolosított 
terminológiát nehéz visszanémetesíteni. Magyarítani könnyebb. 

A referens, amire utalás történik, lehet szövegen belül és szövegen kívül. Az előző 
esetben az utalás 'endoforikus', az utóbbiban 'exoforikus' (Halliday). Az endoforikus 
utalás többnyire valamelyik előző szójelre utal, vagyis anaforikus. Az exoforikus 
utalás pedig például arra a fára, amelyről éppen szó van. Egy-egy szójel utalhat ezért, 
használatban, mind nyelvi, mind nem-nyelvi referensre. 

Ezt a lehetőséget bonyolítja az a körülmény, hogy az 'én' szójel nemcsak indexikus, 
mint például a mutatónévmások, de a beszélőre, mint beszélőre mutat, vagyis a 
beszéd és beszélője viszonyának indexe. Ez a beszélő nem szubjektum, nem alany, 
hanem a beszéd honnan-eredésének jele (Benveniste). Az 'én' határozza meg, mi az 
'itt' és viszont. Ott van itt, ahonnan beszéd 'én'-nel szól. Ott pedig ott van, ahová 
irányul a beszéd: 'te', vagy ahol 'ő'/'az' van, aki-amiről a beszédben szó van. 
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Magyarban az 'én' szójel jelentése ennél - talán német hatásra - szubsztanciálisabb. 
Nemcsak formálisan jelzi, honnan ered a folyamatban lévő beszéd, de a személyre is 
utal, aki a beszédet sok egyéb más mellett eredezteti, csinálja. Angolul ez a valós 
személy 'én'-nel szóló esetén olyan 'me', nem 'I', amilyen a francia 'moi', nem 'je'. 
Németben az 'ich' viszont lehet főnév is, 'das Ich', amit az angol - legalábbis Freud 
szövegeinél - 'ego'-val jelez, míg például az etnológiai és szociológiai szóhasználat-
ban az 'ego' a létező és első szám első személyű beszédre és egyéb viszonyulásra 
képes (többnyire absztraktul elemzett) egyént jelenti. Az egyént egyébként a 'self, 
nem az T jelzi a beszélt nyelvben; németül a 'Selbst'; s ennek azért nincs a mai 
magyarban megfelelője, mert a 'magam', illetve a 'maga' már birtokos jelzős szójel. 
Azok példájára ezért vagy azt lehet mondani: a 'Maga', vagy azt: az 'ön'. (A 'mag' szójel 
ősi jelentése „test". A 'magam' és a 'magom' közt az lehetett a különbség, hogy a 
'magom' az a mag, ami nekem van, míg a 'magam', az a mag, ami én vagyok. 
A 'magom' a német 'haben', angol 'to have', a 'magam' a német 'sein', angol 'to be' 
igékhez tartozik; a magyar 'van' egyetlen szójellel jelöli mind a két viszonyt.) Magyarul 
az 'én magam' vagy a 'jómagam' jelzi azt, amit az angol 'me', nemcsak az 'I myself, 
amit a francia 'moi', nemcsak a 'moi-méme' és amit a német szintén 'ich selbst'-tel 
jelez, de harmadik személyesítve - vagyis amikor a beszélő a maga személyéről 
harmadik személyben szól — 'das Ich'-nek vagy 'das Selbst'-nek mond. 

Mindezek miatt magyarul, magyar nyelvű összefüggésben jobban kell hangsúlyoz-
ni, mint az említett nyelvek esetén, hogy az a nyelvészetileg helyesnek ítélhető 
megállapítás, miszerint az 'én' csupán indexikus szójel, mely csak magára a folyamat-
ban lévő beszédre vonatkozik, amelyben előfordul, utalhat ugyanakkor az éppen 
ilyen beszéddel beszélő emberegyénre az éppen-beszéléstől, sőt a beszéléstől füg-
getlenül is. Nemcsak indexikus szójel, de lehet (referensre) utalással olyan szó is, 
melynek értelme van, ha nem is könnyen, esetleg nehezen is alig, meghatározható. 
Az ilyen utalás referense úgy értelmezendő, ahogy. Semmiképpen sem szükséges, 
hogy szubsztanciaként, halhatatlan lélekként, avagy szubjektumként értelmeződjék, 
ahogy az sem, hogy kizárja a tudattalant, ami sohasem mondhatja 'én'. 

A (magyar) 'én' (amennyiben megfelel az angol 'I'-nak, a francia 'je'-nek) és a 
(német) 'ich' nemcsak 'a beszélésben indexikusan magára vonatkozó beszélő', ha-
nem 'a beszélésben magára vonatkozó ember-egyén, testült elme, elmés test' is. Ha 
beszélgetés közben hallom, hogy valakinek korog a gyomra, és az egyik beszélő azt 
mondja, 'az én gyomrom', az első szám első személy nemcsak a beszélő beszédfunk-
ciójára, hanem a szemiotikusan elemezhető testiségre is utal. A gyomorkorgás nem-
nyelvi jel, nem egy nyelvi rendszer része, hanem egy nem-nyelvié, mely azonban a 
patológián innen nyelvi rendszert (esetleg rendszereket) is magában foglal. Nyelvi-
séggel (esetleg többnyelvűséggel) rendelkező rendszer. 

Egy-egy nyelviséggel rendelkező rendszer egy vagy több nyelvűség rendszerével 
rendelkezik, illetve rendszere által is rendeztetik. A fontos furcsaság annak felisme-
réséből adódik, hogy egy-egy nyelvű rendszer beszédhangjelölők rendszere, melyek 
magukban, vagyis motorikus és akusztikus eseményekként nem-nyelviek, és akkor 
nyelvűek, ha értelmük van/lehet, illetve nincs-bár-kellene; értelmük pedig csak akkor 
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van, ha az elmesémák rendszeréhez kapcsolódva értődnek-érződnek, azok pedig 
szintén nem-nyelvi rendszerbe tartoznak. A nyelviség, mindig nyelvűségként, nem-
nyelvi rendszerek egymásra vonatkoztatott aktivitása egy privilegizált, különválasztott 
nem-nyelvi rendszer segítségével. Ez a privilegizált nem-nyelvi rendszer akusztikus — 
beszédakusztikai - , bár feltehetőleg igen korán kapcsolódhatott vizuális-motorikus 
nem-nyelvi rendszerhez, a gesztikulálás kognitív, rámutató és affektív, kifejező igénye 
miatt. Süketnémák esetében ez a vizuális-motorikus nem-nyelvi rendszer privilegizá-
lódik. Az írásnál szintén vizuális-motorikus rendszer alakul ki, de a motorikus -
szintén fontos furcsasággal - csak másodlagosan gesztusos, elsődlegesen a beszéd-
hangokhoz szükséges artikulációs tevékenységhez tartozik. Aki magában olvas, nem 
a kezét mozgatja, hanem hangszálait. 

Szövegekre is alkalmazható a rendszerelmélet: egy-egy szöveg rendszer, s így a 
környezet része is. A környezetnek van része, csak éppen egy-egy rendszer szem-
pontjából. Egy rendszer és környezetének együttese nem »egész«, hanem minden. 
A mind(en)nek nincsenek részei. Amikor egy-egy szöveg rendszer, akkor a környezet 
viszonyában a minden tartozéka, összetevője; a szöveget aktivizáló ember is a 
környezethez tartozik, vagy pedig a szöveg az azt aktivizáló emberhez (is) tartozó 
alrendszer vagy társrendszer. 

Valószínűleg, hiszen ez itt mind csak kísérlet, igyekvés, megnyilatkozás, nem 
kinyilatkoztatás, a szöveg, illetve az aktív diskurzus maga olyan viszonylat, mely a 
rendszer-környezet viszonylat együttesét implikálja, mert a nyelviség a mondás sze-
mantikai szintjén, referensekre utalással, maga is a teljes viszonylat (mikrokozmosz). 
A diskurzusban közreadódó szöveg ('már') egy másik rendszerben (is) aktivizálódik 
s ez a másik rendszer ('már') a környezet része. 

Szöveg, aktivizálásakor, szómű vagy szócsere (= beszélgetés). Ez utóbbi nem 
rendszer, hanem része egy, illetve két rendszernek. A szómű viszont virtuális rend-
szer. A szómű szövege készülése közben szerzőjének része, az elkészült szómű 
azonban már nem. Analógiával: a festő mozdulata a festő része, az elkészült kép már 
nem; a festő mozdulata azonban ugyanakkor a készülő képé is, amennyiben elvá-
laszthatatlan a vásznon jelentkező festékvonástól. (Az akció-festészet Pollock-féle 
módszere, a festékes dobozból csöpögtetés, megakadályozta a festő mozdulatának 
expresszív festékvonását, kézjegyét, de nem a festékvonulást. Különbséget kell tenni 
a bemázolt vászon = a szöveg megfelelője, és a mű megfelelőjeként értelemzett kép 
között: ez utóbbi nem temporális folyamatban jön létre. A valamivé válás, a va-
lamiként jelentkezés nem időben történik: nincs időbeli eltolódás a zaj és az autó-
zaj köött; a percepcióban a zaj mint autózaj, vagyis rögtön autózaj ként jelentkezik. 
A testesült elmében a percepció sohasem passzív, mint például a hangfelvevő gé-
peknél, hanem a felveendőnek már mindig aktívan elébe is megy, azt anticipiálja is 
(J. J. Gibson). A készülő kép csak mázolás közben lévő vászon (vagyis: még-nem-
kép); a még befejezetlen szócsere még-nem-mondás. A szócsere még-nem-szövege 
eltér a szócsere még-nem-mondásától: arra vissza lehet tekinteni, az: temporális 
folyamat, míg erre nem, ez: nem temporális. Nemcsak a szöveg csupán részleges 
aktivizáihatósága a működő memóriában, de egészében csupán virtuális 'jelenléte' az 
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elmében egyedül úgynevezett mentális modell (Johnson-Laird) révén lehetséges. A 
mű jelenléte csakis virtuális lehet, hiszen teljes szövege - pár szavas szövegektől 
eltekintve - nem lehet egyszerre jelen. A mentális modell: most-van, nem jelen-van, 
s ez a most: önidő; nincs időbeli eltolódás a keret és a benne lévő, a modell és a 
modellben jelentkező között. 

Van olyan gondolkodás, ami szerint a valamivé válás nem temporalis folyamat, 
hanem a levés, a lét egyik vetülete. Ami valamivé válik, nem a maga idejében, hanem 
más idejének vonatkozásában. Ami van, szüntelenül új. Annak, ami van, lehet kor-
szakos tartama, lehetnek korszakai, ám ezek a korszakok is egyféle diszkontinuitással 
kapcsolódnak egymáshoz. Egy másik fajta gondolkodás szerint a lét maga temporális, 
történő, de nem történelmi: nem historikus a szónak eredeti értelmében,' ami szerint 
a »hisztor« = szemtanú. A létet nem lehet kívülről nézni, nem lehet róla kívülről 
beszámolót adni. Van különbség e kétféle gondolkodás között; ugyanakor hasonló 
bennük az, amit önidőnek mondhatunk. Minden ami létezik, csakis a maga idejében, 
bár idejét persze egy másik létező idejére vonatkoztatva mérni lehetséges. A földi nap 
és év, ma úgy tudjuk, a Föld Nap körül - és saját tengelye körül - forgásához, nem a 
Föld önidejéhez mérve adódik. Ezt az önidőt mérni nem lehet. Korszakos tartamait, 
például a jégkorszakot, meg lehet különböztetni, ám a korszakok nem egy fejlődés 
fokozatai, legfeljebb állomások egy olyan pályán, melynek se eleje, se vége: se 
indóház, se végállomás. 

Az önidő nem mérhető más idővel, más önidejével. Az önidő lezárt. A Föld önideje 
még nem az. A Föld saját tengelye és a Nap körüli forgásának ideje nem önidő. 
Minden ehhez a forgáshoz mért idő, nem lehet önidő. Minden elmés test megfogam-
zásával kezdődő önidejében él; a napok és évek nem mérik sem a maguk önidejét, 
sem a Földét. 

A jövés időben történik, valakinek-valaminek az idejében; a teljessé válás, a 
beteljesedés: önidőben. 

Áll ez minden szóműre. A nem önreferenciás szómű azonban a referensek és a 
velük való eljárások - a hozzájuk tevőlegesen viszonyulás - idejére vonatkozik, mert 
csak úgy érdekes. Az önreferenciás szóműnél viszont csak önidőben, illetve ön-
időként, történése érdekes, ahhoz fűz-von érdek. Ez az érdek állandóan frusztrálódik, 
amikor öndideje 'lejár', azaz amikor abból kilép a figyelem. 'Kezdhetjük elölről', holott 
nincs valóban (= a hozzá viszonyulok valósága szerint) eleje, se vége: körkörös. De 
csak addig, amíg benne a figyelem, s olyan, hogy a figyelmezőre nem figyel, bár a 
figyelésre figyelhet. (Itt érhető tetten az avantgarde problematikája.) 

Ez a körkörösség, az önidejű folyamatoké más, mint a hermeneutikai köré. Annál 
az fontos, hol lép valaki bele (Szondi Péter): a körbe lépés helye, pontja adja meg 
lehetséges élét a kritikának (és az ideológiakritikának). A hermeneutikai kör a részt 
az egészből, az egészet a részből értés körkörössége. A rész-egész kapcsolat azonban 
éppúgy logikai, mint az ok-okozaté (Deleuze); ez a klasszikus strukturalizmus hibája. 
Az önidő gondolható, de meghatározhatatlan; logikailag nem közelíthető meg, illetve, 
ha azt mondjuk, megközelíthető, azt kell mondanunk, nem megragadható, nem 
fogható: nem logikai fogalom. 



128 András Sándor 

Az önidő paradoxonja, hogy nem ragadható meg »kívülről«, bár látszólag csak 
»kívülről« érzékelhető. Pontosabban: úgy tűnik, csak más idejében érzékelhető, holott 
akkor nem önidőként. A doxa, amit az önidő gondolata ellenez, a kontinuitás 
törvénye, mely a részek és az egész kontinuitását tételezi, a kontinuitást pedig 
lineárisan, méghozzá - minden egység szubsztanciájának megfelelően - monolineá-
risan. Mindegyik világ-rész a maga idő-kontinuumában mozog, a világ egésze szintén. 
Ez a monadisztikus (Leibniz) elgondolás nem ad alkalmat a világ-részek egymásba 
akaszkodására, magukból kiszakadására (ez logikai képtelenség), a disz-szonanciára. 
Megfelel a matematikai gondolkodásnak, mely önreferenciás: viszonylatoknak mind-
össze viszonylatokként gondolása, nem valamik viszonylataiként. A matematikában 
a képzelt, az imaginárius számok sem disszonánsak a matematika rendszerében. Az 
emberi testesült elme lehetséges rendszereiben viszont a képzelt nemcsak összetevője 
minden érzékelhetőnek, de ellentéte is minden kézzelfoghatónak (és fogalmilag 
foghatónak is). 

3 . 

A monolineárisnak tűnő folyamatok, mint például a beszéd vagy ennek a szövegnek 
az olvasása, hihetetlen nagyszámú és egyebek közt egymást fugaszerűen átfedő 
folyamatok sokasága, mind az artikulációhoz szükséges izmok mozgásait, mind az 
értelmezéshez szükséges sémák keresését, és egymáshoz illesztését-illeszkedését 
illetően. Az illeszkedés mindig feladat, végrehajtásában mindig történhetnek hibák, 
kínosak, komikusak, javíthatók vagy patologikusak (= hibásodás következményei, 
együttjárói). 

A hibák: disszonanciák, de nemcsak a hibák azok. A kézzelfogottból a képzeithez 
»átmenés«, az ilyen váltás is disszonáns. Minden emlékezés disszonancián alapul. 
Időben történik és más-időt ébeszt. Mivel emlékezés nélkül lehetetlen lenne a gon-
dolkodás, különösen a nyelvi gondolkodás, okkal kutatta Ágoston az idő, a nyelvi 
gondolkodás és a létezés rejtélyét ugyanegy tekintettel s válaszolta meg - nem 
megoldani vélte - a logosz és a dallam egybehangzó analógiájával: az egész (dallam) 
és részei nem időben tartoznak össze, mérhető időben összetartozásuk csak jelent-
kezik. Az érzékelés nem »kintről« jövőt, hanem »bentről« jövőt jelenít meg: platonikus 
újraemlékezés. 

Ágoston dallam-paradigmájától Proust teasütemény ('madelon') paradigmájáig 
egyenes a megtörő vonal. Az érdekesen más, hogy Proustnál íz ébreszti a vizuális és 
a minden érzéki modalitást magában foglaló emléket. Az emlékezés természete maga 
áll a dallam, s így a létező, szellemisége helyére. Ágostonnál a dallam, és a dallam 
paradigmájára gondolt versszöveg, önreferenciás egész, az újraemlékezés csak be-
hozza, megjeleníti - nem visszahozza - az egészet. Proustnál az íz maga nem egész, 
hanem Marcel emlékezésében rész, mely egy egész teadélutánt, s azt egy egész 
gyerekkor részeként, rész-egész tovagyűrűzéssel, jeleníti meg. Az íz persze íz-egész, 
sőt teasütemény-íz egésze, de ez az iz-egész töréssel váltja ki azt az ízt, mely íz-része 
egy esemény-egésznek (mely maga része egy másik esemény-egésznek stb.). Ez a 
törés Proust számára azzal a mondattal jellemződik, melyet visszaemlékezés-soroza-
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tának utolsó kötetében olvashatunk: „Az igazi paradicsomok az elveszített paradicso-
mok." ('Les vrais paradis sont des paradis perdues.') Ez persze Miltonra utal, nem 
Ágostonra, így áll Ágostonnal - éppen a hasonlóságok miatt - szemben: nincsen 
'visszanyert paradicsom' (ParadiseRegained), a paradicsom csak a Földön, a világban 
nyerhető vissza, úgy, ahogy: elvesztettsége tudatában és érzetében. A paradicsomot 
nem elveszítése csinálja, nem: úgy tünteti fel a tudat, mintha a megtörtént paradicsom 
lett volna, hanem: az emberi elme emlékező ereje csinálja, s ennek az erőnek része 
az elveszés - az elmúlás - érzete, nemcsak tudata. Emlékezés lehetetlen lenne 
eltárolás nélkül, így maga az eltárolás már az elmúlás érzetéből, nemcsak »tudatából«, 
nemcsak tudatosan, indul. 

Ez az emberi testesült elmére szorítkozás a tudományos kutatás Proust után 
közreadott adalékai szerint - Bartlett »sémái«-tól (1932) Tulving »ekforiá«-jáig (1980) -
szinte áttekinthetetlenül bonyolódott. A tárolás ugyanis egyre kevésbé magyarázódik 
statikus információk mintegy fiókban tartásaként. Nem fényképek vannak elraktároz-
va, hanem fényképek csinálásának programjai, s ezek a programok mindig egyesül-
nek a fényképezés éppen adott kontextusához szükséges programokkal. Nem sértet-
len fényképet őriz meg az elme, ez legfeljebb illúzió. A »mintha ma is látnám« mindig 
»ma látom« úgy, ahogy. A világfolyamatból semmi sem maradhat vissza, kívüle. Amire 
tegnap emlékeztem, arra is ma emlékezem. 

Ehhez járul az a fizikai hipotézis (a Nobel-díjas Prigogine-é), hogy a thermodina-
mika második törvénye, az entrópia, nem érvényes az egyensúlyitól távoli helyzetek-
ben. Az entrópia lineáris kiegyenlitődési folyamat, a kiegyenlítődés pedig a káosz 
állapota. Az egyensúlyitól távoli helyzetekben a negentrópia a törvény, a káoszból 
öntörvényszerüen rend alakul ('Order out of Chaos'), s minden alakzatos megmara-
dásnak, maradásnak ez előfeltétele. így maradhat meg az élőlény is környezeté-
hen, melyhez elválasztó membránok kötik, membránok, melyek lehetővé teszik a 
homeosztázishoz szükséges visszacsatolás (feedback) folyamatát. Az emberi elme 
emlékezőképessége, erről Prigogine nem szól, de az is megmaradást tesz lehetővé, 
szintén környezetben és kontextusban működik. Mindig konstruktív, de különbséget 
teszünk emlékezés és kitalálás, ahogy képzelet és képzelgés között is. Nincs mód, 
hogy megállapíthassam, ma úgy emlékezem-e, mint két héttel ezelőtt, mert a két 
héttel ezelőtti nem áll rendelkezésemre. Csak az és úgy, ahogy ma. 

Ezért annyira lényeges, miként gondoljuk mind az azonosságot mind a szintézist. 
Tételezünk-e abszolút szintézist (Hegel), azt például, hogy Shakespeare Hamlet]e 
számomra - és mindannyiunk számára - egy és ugyanaz; vagy olyan virtuális egész, 
melynek minden olvasat része, ahogy minden olvasat olyan egész, mely részei révén 
az, ami, és viszont. Az önidő az abszolút szintézis jellemzőjének tűnik, olyan (hegeli) 
dialektika szerint, mely a monádikus részek egymásba akaszkodását, disszonanciáját 
háromféleképpen oldja fel: szubjektív, objektív és abszolút harmóniában, ahol is a 
harmónia disszonanciák feloldott szonanciája, nem tiszta-statikus szonancia, hangzás. 

Gondolható azonban a 'szintézis' diszkontinuálisan is, az ugyanaz és a más mindig 
ugyanúgy és másként adódásaként, mint egybe-illeszkedés. így gondolkozva feladjuk 
a hatalmat a szintézis fölött, illetve a szintézis hatalmát fölöttünk: van szintézis, ám 
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játékos. Nem játszmák szintézise, s egy-egy játszma is azonos szabályok és nem azonos 
mozdulatok egybeilleszkedése egy olyan körülírt helyen, melyet az egybeilleszkedés 
maga is írhat - táncot az utcán - , nem úgy szabály, előre-statikusan, mint a sakktábla. 

A szöveg, mint adottan-adódó jelölő-komplexum, sakktáblaszerű: mindig ugyanaz 
vehető elő. A sakktáblához tartoznak a sakkfigurák is, ám nem azok konstellációja. 
Egy-egy szöveg viszont mindig egy-egy konstellációban adódó jelölők komplexuma. 
A szójelölők azonban a jelöltek viszonylatában diaforikusak, s a jelöltek adódó 
rögzítése az olvasás folyamatáltan történik, egyebek közt predikatív aktusokkal, 
mondott mondatokkal s azok összefüggésének projekciójával. Az »összefüggés« ma-
gyar szava jelenthet »kontextust«, »koherenciát« és »kohéziót«. A »kontextus« keret; a 
»koherencia« értelmi; a »kohézió« jelzésszerű, mindössze szemiotikus, nem szemanti-
kus. A »ló« nevű sakkfigura nem lehet diaforikus jelölő, jelölő több és meghatározha-
tatlan jelölttel; a LÓ szójelölő viszont diaforikus mind a jelöltek mind a lehetséges 
mondatokban adódó szavak adódó értelme szerint. A 'ló' szójel jelenthet -sakklovat" 
és "versenylovat" és „tornalovat", s a mondatban előforduló szójel értelme, az az 
értelem, amelyben egy-egy szót használok, miközben jelentése problémátlan, poli-
szémikusan sokféle. Mondhatom kislányomról a tornateremben: 'Jól megüli a lovat', 
s akik ezt hallják, mosolyogni fognak. Mondhatom azt is: 'Te ló', és mégcsak nem is 
metaforikusán szólom meg barátomat. Márcsak ezért sem hasonlítható egy-egy szö-
veg olvasása egy-egy sakkjátszma olvasásához, utánjátszásához. Ha a sakkjátszmát 
variálva játszom újra, nem azt a játszmát játszom már, míg egy-egy szöveg olvasása, 
bárhogy olvasom is, egy-egy mű játszása. Játszhatom rosszul, játszhatom jól, ugyanazt 
a művet játszom, ha ugyanazt a szöveget használom. Mondhatják egyesek, hogy 
meghamisítom a művet; sakkjátszmánál csak akkor, ha megváltoztatom a jelölők 
elrendezését, egymásra következő konstellációit. 

4 . 

A hermeneutikus kör elve használható: részt az egészből, egészt a részekből értem. 
Ám egy-egy szövegnél nemcsak arról lehet szó, hogyan értem, arról is hogyan érzem, 
hogyan érzékelem (percipiálom). Egy-egy szövegnél a kohézió is fontos lehet a 
koherencia ellenében, mellett vagy kiegészítéseként. A kohézió alapténye, hogy 
egy-egy szöveg úgy van, ahogy; elibe beleértendő, hogy egy szöveg (nem kettő vagy 
öt). Egy-egy szöveg önideje nem azonosítható megértő olvasásának idejével; sem az 
egyszerűen kontinuális olvasás sem a körkörös értelmezés idejével. Egy-egy szöveg 
önideje meghatározhatatlan, mind »kívülről«, mind »belülről«. 

Különösen áll ez a költői szövegekre, a költői művek szövegeire, melyeknél a mű 
a nyelvi folyamatok által ébresztett nem-nyelvi folyamatok teljessége. Minden hang-
zás folyamatok ébredése, aktivizációja, és minden szövegben hangzás kohézív: a 
rímek, alliterációk, strukturális helyeződések támogathatják a koherenciát, ám kohé-
zív evidenciájuk elsődleges és mindenképpen a monolinearitás ellenében támogatják 
a koherenciát, mintegy vertikálisan, szövevényesítéssel. 

Egy-egy szöveg önideje csak úgy lehetséges, ha olvasódva, s az olvasó idejével 
látszólag egybeakaszkodva. Ez a már említett paradoxon. Önideje egy-egy szövegnek 
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csak akkor adódhat, ha olvasójának ideje megszűnik, hatályon kívül helyeződik. Mond-
ható: ha olvasója, illetve az az egyén, aki olvasója, kilép a világból. Ám csak akkor, ha 
van világon túl, világot leváltva transzcendáló öröklét. Ha hit szerint nincs, ha a világ, 
hiszen a minden maga az öntranszcendencia - ahogy minden rendszer környezetébe 
kapcsolódásában, a kapcsolódás és visszacsatolás folyamatában az - inkább az mon-
dandó, hiszen az önidejű szöveg is világban adódik, hogy az olvasó kilép az egyén 
perspektívájából, magáról az olvasásról is 'mintegy megfeledkezik', s az önidejű mű 
- nemcsak a szöveg - perspektívájából percipiálja a világot. Mivel a mű emberi testesült 
elme műve, ez a percepció is emberi? Az és úgy, ahogy a csillagokra irányított rádióte-
leszkópokkal történő percepció is emberinek mondható. Ugyanez kérdezhető a zen 
szemlélő percepciójáról, aki addig nézi a fűszálat, amíg maga is nem fűszál, vagyis amíg 
a per-cepció meg nem szabadul a »per«-től, a »valamin át«-tól és akkor az alanyból tárgyra 
irányuló -cepció-tól, a »megragadás-tói, s lesz belőle, helyében, valami, ami a megraga-
dás és az elragadtatás szin-tézise lene, ha lenne olyan egy, aki-ami »tenné«. A zen 
szemlélő, aki maga fűszál és már nem szemlél, azonban éppen akkor tűnik el, amikor 
testesült elméje és a fűszál összefog, eggyé-illeszkedik, és ezt éppúgy ők teszik együtt, 
és már nem együtt, hanem egyként, ahogy a hidrogén- és az oxigénatomok a vizet. Csak 
ők. teszik? Megfeszülnek, hogy vízként feltámadjanak? A zen gondolkodása szerint 
nincs ilyen megváltás, ilyen történet, liiszen az valaki-valami más idejében/idejéből 
észlelhető, nem közvetlen közvetüléssel érzékelhető. A minden teszi öntevékenyen: 
öncsinálódva csinálódik minden, hiszen a minden. 

Heidegger szerint a négyezett (das Geviert) teszi, eggyé illeszkedve: Föld, Ég, 
Ember, Isten. Ember magában nincsen, s mikor a környezet beléje avatkozik, s az 
ember magáért a meglétéért is - elkülönülésre és transzcendálódásra alkalmat adó 
membránokon át - a környezetébe, mindazokba az erőkbe, melyek által van, melyek 
létezése nélkül a maga megléte lehetetlen lenne. A meglétről tudni azonban csak a 
nyelv, az elme és test egysége, ezért csak az ember révén lehet: a Hölderlint értelmező 
Heidegger szerint az istenek is csak az emberek révén tudhatnak magukról. 

A víz valóban nem tudhatja magáról, hogy (magyarul) 'víz'; a fűszál sem tudhatja, 
hogy 'fűszál' és akkor, tudhatja-e, hogy „fűszál"? A zen, ha ez az értelmezés helyes, 
elfogadja a törést az emberi testesült elme és a fűszál, a hidrogén-oxigén atomok és 
a víz, a nyelvi és a nem-nyelvi között, amikor a nem-nyelvi nyelvtől független, 
végső-első valóságában hisz. 

Heideggernél a törést mintegy felszívja a csend, hiszen a nyelvben is a csend beszél 
és annál kivehetőbben, minél inkább átengedi a nyelv; s ezt a leginkább a költői 
nyelv, ugyanis a költői folyamat engedi. A csend mond, anélkül hogy beszélne, s a 
beszéd annál kevesebbet mond, minél inkább fecsegés. A beszélgetés közelebb van 
a csendhez, mint a beszéd, hiszen az kölcsönös viszony, mely a beszélgetők hallga-
tólagos egybe-illeszkedésén, együttesén alapul, abból és abba ered. Amit magyarul a 
gyakorító rag jelez - 'beszél-get-és' - , azt németül a 'ge' igekötő - 'Ge-spraech' - , mely 
a folyamatos múlt jelenben zárulását és így jövőbe irányulását jelzi, ahogy a létige 
összetett múlt idejében, 'gewesen', a 'törvény' esetében: 'Gesetz' és a két heideggeri 
neologizmusban: a 'négyezett' = 'das Geviert' és az 'állvány' = 'das Gestell'. 



132 András Sándor 

Mondhatjuk, a zennél is a beszéd nélküli mondás »szól«, amikor a szemlélő egyénből 
fűszál lesz. Kérdés, van-e fűszál (magyarul) 'fűszál' nélkül, anélkül a „fűszál" nélkül, amit 
a FŰSZÁL jelez. Egy fűszál és, mondjuk, egy pitypang közti törés, különbség »szemmel 
látható«, ám a 'szent' szó nem „szemgolyót" jelent, hanem magát a látást, amihez 
hozzátartozik a felismerés: a 'jószemű' jól lát, jól veszi ki a láthatót; a 'félszemű' a látás 
egységének a felére vonatkozik, és valóban, akinek csak egy szemgolyója van, annak 
testesült elméje nem teheti össze a két perspektívából adódó két információt az egy 
látvány érdekében. Lehet-e valóban fűszál, aminek nem áll rendelkezésére például a 
magyar FŰSZÁL jelölő és az a jelölt, az a séma, ami magyarul „fűszál"? Ha nincs, honnan 
tudja vagy érzi a fűszál, hogy ő nem pitypang, sőt még azt is, hogy ő? Mi mondhatjuk, 
hogy a fűszál »egy a természettel«, nem »tudja magát« külön tőle, s hogy a zen szemlélő, 
amikor töréssel fűszál, egyesül a mindennel, witztegy fűszál-perspektívából. Ám van-e 
a fűszálnak perspektívája, mondható-e persektívának az az érzékenység-komplexum, 
ami egy-egy fűszálnak szerintünk lehet? Nem tudhatjuk. A zen szemlélő is hihet magá-
nak, s mi neki, amikor fűszál-után ismét emberként tudja és mondja (magának is, 
szótlanul is), milyen (volt?) a fűszál-lét, a meglét érzése-tudása nélküli úgy-lét. Hiszen 
végül is nem vallja a zen szemlélő, hogy amikor addig nézte a fűszálat, amíg maga is nem 
lett fűszál, akkor mások számára is fűszálként volt érzékelhető. 

Az önreferenciás költői szöveg, mely nemcsak értelmi koherenciával adódik, 
hanem olyan nyelvi kohézióval olyan kontextusban, mely nem-nyelvi folyamatokat 
is működtet, azokkal együtt adódik a testesült elmének a testesült elmében, például 
fűszálat érzékeltet. Kérdés, hogy a 'fűszál' szójellel s így a „fűszál" jelentéssel mi 
történik ilyenkor. Egy biztos: nem törlődhet ki, ha nyelvi folyamatok aktivizálnak 
nem-nyelvieket. Szöveg csak így lehet költői, sőt a 'költői' szónak csak így lehet 
jelentése. Ha fűre nézve úgy érzem, »milyen költői«, »költőien szép«, ezt csakis e szavak 
kimondatlan gondolásával tehetem. Ebben az esetben a vizuálisan érzékelt fűhöz 
adódik a szó: 'költői' s ez a szó, mint szöveg, magában nem az. Egy-egy költői 
szövegben adódó 'fűszál' - például Babits Esti kérdés című versének aktivizált szöve-
gében - viszont magában költői, (ha az), hiszen a fűszál érzékelésszerű élményét 
maga szöveg ébreszti, nem a szem, a szaglás stb. Ha viszont az önreferenciás költői 
szöveg nem kitörli, hanem éppen aktivizálja az elme-sémát („fű") is, nem felelhet meg 
a zen szemlélőnek, amikor az nem az, hanem fűszál. Avagy: a zen szemlélő, amikor 
fűszál, úgy, mint a szövegből művet aktivizáló egyén, csak éppen ő egy-egy fűszálat 
kezel szövegként, míg a szöveget aktivizáló egyén szöveget használ. 

A fűszál azonban nem érzés, nem indulat, nem érzelem. A zen szemlélő igénye 
hasonlít a sztoikus szemlélő igényéhez: a szenvedélyek - s a hozzájuk kötődő 
szenvedések - kikapcsolására törekszik. A fűszálnak nincs bánata, nem örvendezik, 
nem melankolikus, nem érzi magát egyedül, sem társaságban szorongattatva, semmi-
képpen sem szorong, szédül, nincs hányingere, nem lelkesedik, nem szerelmes, 
féltékeny, dühös, nem mosolyog, se megértően, se kárörvendve. Egy-egy költői 
szöveg azonban csak akkor az, ha nem-nyelvi folyamatokat éreztet, és az embernél, 
a nem-nyelvi folyamatok nagy része indulati, nagy spektrumú indulatoké-érzelmeké. 
'Ha nem tudsz mást, mint eldalolni Saját bánatod, örömed', mondta Petőfi, ne alkoss 
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költői szövegeket. A hangsúlyt azonban nyilván a 'saját'-ra tette, nem a 'bánat'-ra és 
'öröm'-re. Azt kell-e ezért mondani, hogy egy-egy önreferenciás költői szöveg soha-
sem alakulhat csak a fűszál perspektívájával, sohasem lehet »embertelen«, vagy inkább 
azt, hogy kérdésessé teszi, mit is jelent ez a szó 'ember', ahogy, ha másként is, a 
rádióteleszkópon át érzékelt is kérdésessé teszi, rákérdeztet. 

Költői szöveg sohasem lehet misztikus tapasztalat-élmény eszköze. Az önreferen-
ciás költői szöveg egyébként sohasem csak-eszköz, hiszen mondható, hogy a testesült 
elme maga is eszköz, az elmés test eszköze, hogy a költői szöveg eszközével együtt 
célba érjen, olyan dinamikus állapotba, mely maga-magában egyesíti, eggyé illeszti 
az eszközt és a célt, illetve azt, amit hol így, hol úgy, 'eszköz'-nek és 'cél'-nak 
mondunk elemzéseinkben. A víz nem célja az oxigénnek vagy a hidrogénnek, s ezek 
sem eszközei a víznek. 

5 . 

Kérdés, más kérdés és nem is könnyű, lehetséges-e költői szöveg, mely csakis 
önreferenciás, csakis önadódás. A válasznak mindenekelőtt azzal kellene foglalkoz-
nia, mi az ön, mi a saját, mely nem a Petőfi-gondolta szubjektív, nem is abszolút, 
hanem a sajátos, a sajátosodé »saját«-ja, önmag, arra lehetőség, hogy valami önidejé-
ben teljesedhessék, nemcsak valami más, a mama vagy Julcsi vagy Gáspár vagy a Nap 
körül forgó Föld idejének viszonylatában. 

A szövegnyelvészet a szemiotika és a hermeneutika így a diagnózis és a dialógus 
között helyezkedik. A szövegelmélet nem lehet sem a hermeneutika sem a szemiotika 
alapja, ám alapozását nem is tőlük nyeri. Ez arra is utal, hogy az alapozhatatlan 
filozófia a résztudományokat nem válthatja le. Ezek mesterséges körülhatárolhatósá-
ga mesterséges alapozással szolgál, de használhatóval. A nyelvészet is résztudomány, 
»szak-tudomány«, a szövegnyelvészet is az. Szaktudomány a logika is: a filozófia, mint 
a gondolkodás általában, nem azonos a logikával. A szaktudományok és a filozófia, 
mint általános gondolkodás, nem mint hegeli legfelsőbb tudomány, között elkerül-
hetetlen a törés, annak hasadékán át igazodhatnak egymáshoz. 

Minden szöveg keretben, illetve keretekben aktivizálódik az elmében és úgy, 
ahogy a keret engedi, illetve a keretek engedik. A keretek elme-modelleknek felelnek 
meg (Johnson-Laird 'mentális modell'-jeinek). A kereteket a szövegnyelvészet nevez-
heti és klasszifikálhatja a maga módján, az elme-modelleket viszont, mint nem-nyelvi 
projekciókat, már-még nem. A keretek megnevezése és klasszifikálása nem lehet 
(tisztán) logikai sem. Mielőtt nem voltak regények, nem lehetett ilyen keret: »regény«. 
Elme-modelleket előírni, próféciálni éppúgy nem lehet, mint a felfedezetlen állat- és 
növényfajokat, a kitalálásra még csak nem is váró gépeket vagy a még ismeretlen 
isteneket. 'Empirikus' adódás nélkül, percepció nélkül éppúgy nem lehetséges sem-
miféle elme-modell, miként elme-modell nélkül nem lehetséges semmiféle percepció. 
Általános gondolkodás, így »filozófia« nélkül a szövegnyelvészet nem határozhatja 
meg azokat a kereteket, melyeket tételezni kénytelen. 

A szemiotika »ő-ő«, illetve »az«-»az« struktúrát tételez, kikapcsolja mind az »én«-t, 
mincl a »te«-t. A diagnózis szerint a szimptóma jelzi a szindrómát, a jelölő a jelöltet, s 
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ez a kapcsolat teljesen alanytalan. A kutató (alany) kimutathatja a kapcsolatot, téte-
lezheti azt, mint tárgyat, ám az nem kutatásának tárgya. A jelölő és a jelölt közti 
viszonyt azért tételezi, mert (már) úgy tudja, van és megvan. A kutató alanytól 
függetlenül - vagyis nem az alany helyezi - és nem dolog, hanem viszony. 

A hermeneutika »én-te« struktúrát tételez, kikapcsolja az -ő-t, s így kikapcsol/tűfja 
a dialektikus értelmezést, miszerint az »én-te" stmktúrára »te-te- struktúra. A dialógust 
így abszolutizálva lehetséges a »te-te« struktúrát abszolút »én-ő« struktúrába helyezni, 
amikor is a gondolkodó én a te-te dialektikájaként gondolt ő-höz viszonyul, ő-vé 
válik, én-te-ő-vé oldódik fel, vagy a feloldódás elérhetetlen lehetősége felé mozog-
mutat. Ez utóbbi az ún. romantikus irónia, az előbbi a hegeli szintézis. 

Platón dialógusaiban feltehetőleg egy harmadik fajta viszony tételeződik, mivel az 
ideákhoz közeledés azokban nem végtelen, hanem töréssel végződő, illetve töréssel-
végződés-utáni. 

A barlang-hasonlatnál a törés a napvilágra törés a barlangból. Arról, hogy akkor 
mit lehet látni, egyrészt semmi sem mondható, másrészt az, hogy olyasmi, mint amit 
most látunk emberek, ha tudjuk, a körülöttünk lévő tárgyak: árnyékok, az ideák 
árnyai. Ennek a törésnek felel meg, szintén csak hasonlatban, ha a barlangban 
leláncoltak, akik csak a falon jelentkező árnyékokat láthatják, letépik láncaikat és 
látják, hogy az árnyak olyan tárgyak árnyékai, melyeket mellvéd mögött álló és mozgó 
szolgák tartanak a mellvéd fölé. Ezek a tárgyak csak árnyékuk viszonylatában azok 
- egyébként csak árnyak láthatók - és a napvilágon látható ideák viszonylatában. A 
tárgyak a barlangban - az »evilágon« érzékelhető dolgok — nyernek valamit ezzel a 
töréssel, hasonlattal, hogy ideák árnyékai, nem jelenségek-árnyak; ahogy az árnyak 
a falon is nyernek valamit, amikor tudni, hogy tárgyak árnyékai. A megközelítés nem 
végtelen, hanem töréssel lehetetlen-lehetséges. 

A dialógusok olvasásakor ez a struktúra úgy jelentkezik, hogy az olvasó »te-te« 
struktúrát olvas - Szókratészt és partnerét - , ami azonban az olvasó számára »én-ő(k)« 
struktúra. Amikor Szókratész meggyőzi partnerét, a két te, a kölcsönös te-te egyesül; 
olyan szókratészi én-ben, mely az olvasó számára ő, ám, ha az olvasó is meggyőzetett, 
én-né is válik, illetve az én és az ő szintézisévé. Én úgy gondolkozom, mint ő; az ő 
gondolkodása gondolkodik bennem; én nem vagyok, ami voltam, mielőtt gondolko-
dása gondolkodott volna bennem, mint ahogy ő sem az, ami volt, mielőtt bennem 
gondolkodott az, ami akkor csak az ő gondolkodása volt, illetve lett volna. 

A hermeneuta azonban nem a meggyőzetést szándékolja, hanem az értelmezést. 
Számára egy-egy platóni dialógus egésze, a mű maga, a te, mellyel értelmező én-je 
viszonylatba kerül. 

(Az »én-te« paradigma alapja az »ember-isten« paradigma. A hemeneutika célja az 
Isten, mint teljes Értelem-Tartalom ő-ből te-vé váltása. Szólni csak harmadik sze-
mély ről lehet, nem harmadik személyhez; a hozzá fordulás az ő-ből te-t varázsol. Az 
ő értése tárgyé: embertelen, természettudományos; a szemiotika is ezért emberte-
len/istentelen. Aki őt, mint ő-t érti, mindig az-t, mindig azt, hogy.) 

A hermeneuta lehet romantikus, hegeliánus, vagy a többi lehetséges variáció 
(Dilthey, Heidegger, Gadamer, Habermas, Ricoeur stb.) elkötelezettje. Ha elvágja 
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köteleit, mint a barlangban élő, kötetlenül szembesül a művekkel. Gondolhatja, hogy 
egy-egy művel én-te viszonyban szembesülve a világgal szembesül, úgy, ahogy lehet. 
A hermeneuta tehát nemcsak a hermeneutikus kört tételezi, nemcsak a rész-egész 
viszonyt az értés dimenziójában, hanem az én-te viszonyt is, mint az értés végzésének 
folyamatát. Az értelmezés csak a művön »belül« lehetséges és csak úgy, hogy a műhöz 
viszonyul, hozzá fordul, nem róla beszél. 

A szövegnyelvészet, ha szövegelemzés, vagyis amennyiben egy-egy szöveget 
vizsgál és hajlandó különbséget tételezni szöveg és mű között, mindig csak szöveggel 
szembesül, én-ő/az viszonylatban; a szöveg aktivizálódásakor, a mű előtűnésével, 
magával a szöveggel szembesülni nem tud, ahogy a művel sem. Meg kell gondolni, 
hogy egy-egy szövegegész a testesült (emberi) elme számára csak igen rövid szöve-
gek esetében jelentkezhet az úgynevezett aktív ('dolgozó') memóriában, míg egy-egy 
mű szövegegész nélkül is, úgy ahogy. Színész tudhatja egy-egy színmű szövegegé-
szét, fel tudja mondani, s attól a valósan tárolt szövegegésztől függetlenül, amivel 
szövegegészként szembesülni az elme működő kapacitása szerint lehetetlen. Ismer-
heti a művet, ami a szövegegészet nem tudó-tároló egyén is ismerhet, valami - talán 
holográfiára hasonlító - tárolás és aktivizálás révén. Shakespeare Hamlet\él ismerem, 
holott szövegét, néhány memorizált töredéktől eltekintve, nem tárolom, aktivizálni 
nem tudom. 

Amikor a mű virtuális valósága jelentkezik a testesült elmében, nincsen se én, se 
ő; s mivel nincs én, te sincs. 

A szövegnyelvészet és szövegelemzés olyan én-ő/az viszonyt tételez, mely le-
hetővé teszi a személytelen - sem első, sem második, de nem is harmadik szentélyű 
- mű, vagyis szöveggel indított és strukturált élmény-tapasztalás folyamat jelentkezé-
sét. Ez a strukturált folyamat: megszakításokkal működő kontinuum/tartam. Se nem 
kötél-, se nem lánc-szerű; nem hasonlítható semmi kézzelfoghatóhoz. Szemmel 
követhetőhöz is csak úgy, mint képernyőn játszódó filmhez, mely vágásokkal és 
kamera/lencsemozgással meg-megszakított kontinuum. Az ernyőn láthatótól, kvázi-
szövegtől el lehet fordulni, mint a papíron látható szövegtől, s ez olyan törés, ami 
nincs a szövegbe írva. Van olyan mű, melynek szövege úgy készül, hogy efféle 
töréseket nem akar engedni, és van olyan is, melynek szövegébe van programozva 
az »illúzió meg-megtörése« (Tieck: Fordított világ; Pirandello: Hat szerep keres egy 
szerzőt; Brecht 'epikus színháza' stb.). Hans Arp nagy felfedezése: a stúdió padlójára 
ejtett papírszeletkék keretbe és képként falra helyezése; keret és kohézió az episzté-
mikus padlón (kartonon). 

A szövegnyelvészet szempontjából mindegy, miféle szöveg egy-egy szöveg. Az 
elemző szempontjából nemcsak a mű személytelen, de a művet működtető testesült 
elme is. A testesült elme sohasem áttetsző (transzparens), helyesebben: sohasem 
vákuumszerűen magán mindent átengedő; az episztemikus padló lehet áttetsző üveg, 
ami alól filmezték egy híres avantgarde filmbe a táncosokat. A testesült elme nem én, 
vagy te,vagy ő, vagy az, hanem mind a négy vagy egyik sem. Az első szám lehet, hogy 
három személy, de mindenképpen négy viszonylat: négyes struktúrájú; a többes szám 
is az: nyelvi szám, nem matematikai. 



136 András Sándor 

Mű és beszéd, együttesen: diskurzus, csakis szövege révén hozzáférhető. A szalag-
ról lejátszható telefonbeszélgetés szöveg, míg a telefonbeszélgetés során adódó 
szöveg, ami nélkül nem lenne beszélgetés, adódásakor általában nem szövegként 
jelentkezik. Csak akkor úgy, ha 'ezt már sokszor hallottam', vagyis ha megszakítom, 
s az én-te viszonyt én-ő viszonnyal tarkítom. Ezt szinte mindig tesszük. A szöveg-
nyelvészet és szövegelemzés csak én-ő/az viszonnyal dolgozik, de ez a szövegre 
vonatkozik és dolgozni vele csak úgy lehet, hogy a viszony megszakításokkal hatá-
lyon kívül helyeződik. Egy-egy mű vagy beszélgetés adódik, eltüntetve-átlényegítve 
az adódó szöveget - mint elektromos körtében a fény az áramot - , mely ezért nem 
szövegként jelentkezik. Mű és beszélgetés nem tárgy, a szöveg lehet tárgyszerű, de 
csak addig, amíg nem olvasódik, aktivizálódik. Aktivizált szöveg nem választható el 
az elmefolyamatoktól, melyekként adódik. 

A szövegnyelvészet kíván leghűbb lenni ahhoz az általános, nem szaktudományos 
folyamathoz, ami olvasáskor/meghallgatáskor történik egy-egy szöveg és egy-egy 
személytelen elme viszonylatában. 'Személytelen' azt és csak azt jelenti nyelvészeti 
szempontból, hogy nincs beszélő, aki 'én'-t mondva jelzi, honnan ered a beszéd; 'te'-t 
mondva, kihez szól' és 'ő'-t mondva, kiről/miről szól. Olvasó csak saját levele/hang-
szalagja olvasásakor (illetve meghallgatásakor) találhat szövegben olyan 'én' szóra, 
melyet ő írt/mondott: a múltban. Mindig fennáll a lehetőség a meglepődésre: 'Ezt én 
írtam/mondtam volna? Az lehetetlen. Nem tudom, mi volt velem.' A harmadik személy 
magyarban is kétnemű, 'ő' és 'az'; a tudattalan 'az' = 'id' (Groddeck német 'es'-je) az 
elme én-je számára ő (hiszen ember, nem állat vagy élettelen tárgy). 

Az én-ő viszony általában negatívan működik és úgy hozza létre nemcsak a 
nyelvészeti 'én'-t, a beszélő indexikus maga-jelzéseként ('innen szól a beszéd'), 
hanem az 'én' = 'magam' illúzióját. 'Ezt a levelet én írtam, nem ő írta' - esetleg: 'te 
írtad, te hülye (mondom én)' - , s a kijelentés általánosítja az akkor írót és a most 
beszélőt, annak alapján, aki/ami írt-beszél, vagy beszélt-beszél, nem azon az alapon, 
hogy akkor is volt, most is van beszélését indexikusan jelző beszélő. A szó-tartás, a 
felelősség, mindig a beszélt-beszél kontinuumát, tartamát tételezi, azonosítva az én-t 
és a magam-at ('ich' és 'das Selbst', 'I' és 'self, 'je' és 'moi/soi'). A szövegnyelvész és 
szövegelemző felelőssége azonban nem a szótartás, hanem a konzisztensség, s 
amiben konzisztensnek kell lennie, nem az olvasat, hanem az olvasatokhoz vezető 
elvek megtartása, illetve elvszerű változtatása. A szövegelemző: szaktudós, akár a 
szemióta és a hermeneuta, de ő azt kutatja, hogyan működik egy-egy szöveg, nem 
azt, minek a szimptómája, illetve miként adódik egy-egy mű értelme. 

6. 
A költői szöveg, amennyiben önreferenciás, vagyis ha csak úgy olvasódik, például 
csak-versként, nem Acly-versként, nem Ady-adalékként: személytelen (nem: harma-
dik személyű), így szólaltatja meg egy-egy testesült elme egészét, hangolja azt a 
tudattalant is, ami az én szempontjából az, ismeretlen-ismert ő, akár a deus abscon-
ditus, a hozzáférhetetlen s csak úgy, távoztában érezhető Értelem. Megszólítható-ke-
reshető-kérdezhető, ám nem szól vissza, nem válaszol, nem mondja magát. 
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Szöveg helyezhető téves keretbe - ha például egy mítosz szövegével mesét 
olvasunk vagy viszont —, s ez lehet hiba, lehet azonban jóváhagyható szándék. 
Nemcsak a paródia ilyen jóváhagyható szándék, és nemcsak olyan szöveg az, mely 
mint a paródia, szövegében is jelzi a más-másféle keretekhez tartozást. A paródia 
hasonlít az egymásra montírozott filmnegativokból nyert egyetlen fényképre vagy 
képernyőképre. Egy-egy szöveg alkalmat adhat a többféle keret-szerinti azonosítha-
tóságra, sőt már szövegének jellegénél fogva is. Lehet egy-egy szöveg levél is, esszé 
is, poéma is. Goethe Faustja, nemcsak egy keretbe illik, nemcsak egyben olvasódik; 
nemcsak »tragédia«, hiszen nemcsak »színmű«. 

Ha költői, mindig a szöveg elsődleges; a keret csak akkor, ha szövege nem költői. 
Egy-egy kijárási tilalom szövegénél a „tilalom", mint keret, mintegy megelőzi a 
„kijárás"-t, mindazt amit a szöveg részleteiben jelez. 

Egy-egy szöveg többszörös azonosíthatósága olyan köznapi tény, mint hívő mo-
hamedán számára a Jelenések Könyve, hívő keresztény számára a Korán, gyerek 
számára a »görög regék« és legalábbis egyes felnőttek számára a »népmesék« mitikus 
olvasata. Tolsztoj Háború és békéjét feltehetőleg nem lehet csak-regényként vagy 
csak-történetírásként olvasni. A többi keret, egy-egy szöveg többszörös-többféle 
azonosíthatósága valószínűleg inkább szokásos, mint kivételes. 

A költői szöveg általában, és egész művek szövegeinek esetében különlegesen, 
nyelv szerint kozmikus keretet kíván meg. Maga a kozmikus keret nem-nyelvi, ám 
nyelv szerint és nyelvűségnek megfelelően adódó (nem: »felidézett«) nem-nyelvi. A 
nyelv a mindenség egyénekben adódhatósága; az egyének környezetébe tartoznak a 
nyelvközösségek is, elsősorban a maga természetes nyelvének közössége vagy nyel-
veinek közösségei, nemcsak mezők, városok, tengerek, gyárak, szelek, televíziós 
készülékek és repülőterek. A kozmikus keret nem-nyelvi, ám nyelvű folyamatokkal 
aktivizálódik és kapcsolódik szüntelenül kölcsönös folyamatban a vele (»benne«) 
művekké adódó szövegekhez. 

Egy-egy költői mű önidejébe csak az a testesült elme kerülhet, mely azt magának, 
magát annak adni képes, és annyira, amennyire. A testesült elme szabadsága nem az 
álom, nem is az álmodozás, hanem a fegyelmet is kívánó, újra meg újra játszható 
költői szöveggel adódó mű önideje. Teljesedésével nemcsak a mű teljesül, hanem az 
is, aki maga-magát bocsátja a teljesülésbe, mely se be, se ki. Az önidő mérhetetlenség. 
'Unermesslichkeit', mondta Hölderlin, a romantikusok végtelenje, vagy véghetetlenje 
('Unendlichkeit') helyett. Ezt kell elfogadni, a mérhetetlen és a mérhető közti törést. 
A törést engedni kell, nemcsak tenni; nem elég a palack pecsétjét feltörni, hogy 
előtűnhessen a minden szelleme. Nem az a cél, hogy az szolgáljon az embernek, nem 
is, hogy azt szolgálja az a csak teremtve termő lény, akit környezetében embernek 
hívunk, hanem hogy társak viszonyává szabaduljon az úr-szolga viszony. A társak 
kölcsönös viszonya olyan kölcsönös megkötött kötelesség és kötetlen kötöttség, 
melyet nem lehet dialektikusan egy nagyobb szintézisben feloldani. A mi nem 
magasabb szintézise két én-nek és két én-te-nek. A plurális többje nem szintézis, 
ahogy a virtuális mű - és egy-egy mű csakis virtuális lehet - nem szintézise annak a 
többnek, ami számolatlan emberi testesült elmében például Shakespeare Hamletje. 
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— Ideológia -

Úgy gondolom, mind ezeknek summájakép le-
hetséges valamelly Prosai s Poetai hatalmas Lin-
gua, melyben az édes consonantiákat érdes dis-
sonantiák váltnak, az egyszerű világos beszédet 
mesterkedések, homályok, póriasságok, idegen 
szavak, piszkok tarkáznák: legyen a Poetai 
nyelv sokregisteres Orgel! 

Lónyai Erzsébet' 

Az alábbiakban egy sikeres ideológia néhány vonatkozását szeretném megvizsgálni. 
Időben meglehetősen távoli kijelentéseket kísérlek meg egymással kapcsolatba hoz-
ni, e kijelentések történeti kontextuálására, a kiszorítások és elfedések logikájának 
feltárására nem vállalkozom, a nyelvújítás mint előtörténet applikálásáért folytatott 
harc retorikai dimenziója érdekel, s minthogy ekképp gondolatmenetem nem felel 
meg a wissenschaftliche Argumentationspflicht kötelezettségének, az ideológiakép-
zést egyszerre kényszerülök itt vizsgálni és gyakorolni. Az ideológia alaposan meg-
ideologizált fogalmának értelmezésében Clifford Geertz amerikai antropológus érve-
lésére támaszkodom.2 Ó némiképpen az előítéletek gadameri rehabilitációjához 
hasonlóan igyekszik enyhíteni az ideológiának a szociológiában szokásos igencsak 
szigorú megítéltetésén, a tudományt és az ideológiát, a kritikai és az apologetikus 
attitűdöt az intellektuális bölcselkedés különböző szintjeinek tekintve. Tudomány és 
ideológia viszonya az eltérő szimbolikus stratégiák függvénye, az ideológiák tudo-
mányos kritikája aláásó lendületének teljében sem remélheti az ideológia szimbolikus 
aktivitásának elsorvasztását, hiszen ez képszerű természete révén mindig képes lesz 
a társadalmi helyzeteket úgy magyarázni, hogy azok keretein belül lehetőség nyíljék 
a célirányos cselekvésre. 

Azért is vélhetjük úgy, hogy az antropológus töprengései megfelelően exponálhat-
ják a nyelvújítás bizonyos aspektusait, mert ő vázolta fel a gyarmati sorból 1945 és 
1968 között felszabadult országok forradalmuk utáni ideológiai csatározásainak szá-
munkra is érdekes tipológiáját. Megfigyelése szerint ezekben a küzdelmekben a 
szembenálló felek közül az egyik általában a megalapozott intézményeket, a közös 

1 W E Ö R E S Sándor: Psyché. Egy hajdani költőnő írásai. Bp. 1972. 169. 
2 Clifford G E E R T Z : Az ideológia mint kulturális rendszerЛп \ Uő: Az értelmezés hatalma. Antropológiai 

írások. Bp. 1994. 22-62. 
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tapasztalat egységét, a hagyománynak, nemzeti karakternek a fontosságát hangsú-
lyozza, a másik eszmekör pedig korunk történelmének általános körvonalaira és 
különösen e történelem átfogónak vélt irányára és jelentőségére van figyelemmel. 
E két nézet: esszencializmus és epokalizmus általában teljesen összekuszálódik 
egymással, de feszültségük a nemzet életének egészét áthatja, a nyelvhasználat (a 
hivatalos nyelv megválasztása) problémájától a külpolitikáig, s a nyelvkérdés külö-
nösképpen belevág a fentebbi nézetek dilemmájába. A hivatalos nyelv választása 
azonban az említett országok esetében a saját és egy, a közösség számára idegenebb 
nyelv választása mentén polarizálja a vitázókat, az esszencialista válaszban egyfajta 
pszichológiai közvetlenséget ígérve cserébe a társadalmi elszigetelődésért, az epoka-
listában pedig a társadalmi partikularitásból való kiemelkedéssel kecsegtetve egy 
pszichológiai értelemben erőltetett megoldás választása árán, mindaddig nálunk a 
magyar nyelv belső változtatásai, stílusreformja kapcsán alakultak ki a lényegében a 
fentebbi ellentét távlatait felmutató alternatívák.3 

A társadalom kulturális rendszereinek szerkezetváltozásában, az ezek kijelölte 
szekvenciában érdemes többet látni puszta szukcessziónál, a nyelvújítás időszaka, a 
„Kazinczy-kor" általánosan méltányolt fordulópontja a történetnek, de az a kérdés, 
hogy milyen történetnek és milyen értelmű fordulópontja, már sokféle teoretikus 
vállalkozást csábított válaszadásra. A továbbiakban a változtatást egy aspektusában 
szeretném megmutatni, aztán e korszak meghatározásának egy elméleti, hangsúlyo-
san ideológiai vitájának bizonyos vonásait venném szemügyre. 

A nyelv valamilyenné változtatásáról folyó viták közepette (1808) Kazinczy tanul-
mányt írt a tübingeni Cotta-cégnél meghirdetett pályázatra, s lelkesen ecsetelte a 
magyar nyelv alkalmasságát egy államnyelv funkcióinak betöltésére. Az érvelésnek 
azt a pontját szeretném kiemelni, ahol a latin nyelv prioritását igyekszik megkérdője-
lezni, s elhárítja a latin tiszta, mozdulatlan fogaimiságának elképzelését. Arról ír, hogy 
bár a jog és a vallás mindennapi gyakorlata valóban erre az idegen nyelvre vissza-
nyúlva zajlik, de a latin itt éppen hogy nem őrzi meg örökérvényűségét, hiszen a 
nyelvvel való ténykedés, ahol a nyelvet az „élők dolgainak folytatásokra" használják 
fel, kényszerűen rántja magával a változásba a látszatra „holt" nyelvet, írásos emléke-
inkben például a hospes eleinte a vendéget, később a vendéglátót jelentette.3 Figye-
lembe véve azt, hogy a leggyakrabban emlegetett tekintélyek ebben az időszakban 
is a római költők és szónokok voltak, a nyelvművelés egészen eltérő koncepcióinak 
hívei is Horatius, Cicero és Quintilianus műveiből merítettek idézeteket érveik alátá-
masztásához,5 s hogy maga Kazinczy is szívesen hivatkozott rájuk, ahogy az ifjabb 
Cserey Farkashoz írott egyik levelében egy elfogadhatatlan álláspontra utalva fogal-
maz: „Azon felyiil, hogy ez az emberi lélek természetével ellenkezik, ellenkezik a 

3 Clifford GKERTZ: A forradalom után: a nacionalizmus sorsa az új államokban. In: Az értelmezés 
hatalma. 110-113. 

4 Kazinczy Ferenc Tübingai Pályaműve a magyar nyelvről. Kiad. H E I N R I C H Gusztáv. Bp., 1 9 1 6 . 145. 
5 GSETRI Lajos: Fgység vagy különbözőség? Nyelv és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás 

korában. Bp., 1990. 15. 
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Horátz tanításaival is",6 mindezeket figyelembe véve tehát megállapíthatjuk, hogy 
Kazinczy a pályairatban úgy alakítja át a tekintélyes latin nyelv példaszerű jellegéről 
vallott nézeteket, hogy a latin autoritását azért megőrzi, ezúttal azonban már válto-
zandósága mutat rá példaként mindenfajta nyelv általános - későbbi fogalommal -
mondhatnánk: életvilágbeli - működésére. A magyar nyelvközösséget egy korsza-
kokra tagolt világba, a történeti világba beléptetni szándékozó érvelés a tekintélyek 
nyelvét is belépteti ebbe az összefüggésbe, bizonyos mértékig a mintakövetés jellegét 
is átalakítva az új koncepcióban. 

A változás jól látható e kis kérdés tekintetében, kijelölhető az előtt és az után tere, 
a változás minőségéről lehetséges állításoknak azonban kínos kérdésekkel kell szem-
benézniük. A mi „korszakunkban" a kora újkor óta konstruálódó történeti tudat 
éppen saját történetiségére kénytelen eszmélni, a teleológia-implikációk konstruálta 
képek a szép jövőről nehezen állnak helyt már orientációkként vagy akár motiváci-
ókként, ugyanakkor persze nem is kívánkozhatunk már vissza egy olyan állapotba, 
melyben múlt és jövő szimmetrikus viszonyban álltak egymással. A múlt sikeres 
cselekvései nem válhatnak problémátlanul vezérfonalakká a jelen jövőorientált tény-
kedéseihez, nem csak a múlt került sajátos lebegő helyzetbe, de a múltból „előreszá-
mított" jövő is inog a jelenbeli cselekvések instanciájának szerepében, s ebből a 
helyzetből mellékeffektusként a történetírás pragmatikája számára az adódik, hogy 
egyre nehezebb valamifajta relevanciaprofilokat (mondjuk periodizációs javaslato-
kat) a múltra vetíteni. Minthogy nem tudjuk, a bizonytalan jövőre tekintettel hogyan 
kell cselekednünk, a re-prezentálható múlt jelentésprofiljának kialakítása is bizony-
talanná válik.7 

Ez az aggasztó helyzetleírás Hans Ulrich Gumbrechttől származik, aki a nyolcvanas 
évek elején két kötetet is szerkesztett az irodalom- és nyelvtörténet diskurzusának 
aktuális állapotait, kérdéseit felmérendő, s a Korszakküszöbök és korszakszerkezetek 
című kötetben közölt tanulmánya végén igen határozott következtetéseket von le a 
fentiekből: „a történetíró sürgető kötelessége, nem csak halkan beismerni, hanem 
félreérthetetlenné tenni, hogy nem hajlandó jóváhagyni sem a múlt cselekvésmodell-
jeinek újraélesztését, sem a jelenbeli ténykedés számára a jövőt maga alá gyűrő 
orientációkra való előrenyúlást, sem a történeti tudatban megalapozott historiográfiai 
gyakorlat problémaelfojtó folytatását".8 

A nyelvújítás időszakának heves vitái sem simultak bele a történetírás valamiféle 
semleges narrációjába, egész kultúránk alakulása, s abban kifejezetten Kazinczy 
tevékenysége indukált egy vitát 1939-ben Németh László és Babits Mihály között. 
Németh az akkori jelent igyekezett leírni úgy, mint az egykori múltnak olyan jövőjét, 
melyet az a múlt masszívan meghatároz, s épp eme erőszakos múlt szükségképpen 
erőszakos újraértelmezése nyithat utakat egy kívánatos jövőhöz. „A mi hibbantóink 

6 I. m. 50-51. 
7 Hans Ulrich G U M B R E C H T : Posthistoire NOW. In: G U M B R E C M T - L I N K - H E E R (Hg.): Epochenschwellen und 

Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Suhrkamp 1985. 40-41. 
8 I. m. 47. 
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közt az első s legnagyobb kétségkívül Kazinczy Ferenc volt" - állítja a Kisebbségben,4 

s célpontjának korszakos jelentőségét abban az aktusban jelöli ki, hogy az új magyar 
nyelv itt vált el végképp a régitől, a nyelv kisiklasztásával együtt Kazinczy kánonal-
kotása a kontraszelekciót juttatta érvényre, a nyelv egy hibás ideálja az alkotók 
megítélésében is teljesen hibás értékrendet hívott életre, s a Kazinczy által végképp 
elsüllyesztett kincs az utódok számára már hozzáférhetetlen, a kodifikáció folyamata 
nélkülük ment végbe, s Németh aktuális jelenének kortársai eszerint épp az összeha-
sonlítás lehetőségének hiányában nem érzékelik a csonkulást, amelynek pedig ők is 
áldozatai. 

Erre a gondolatmenetre Babits tanulmánya, a Pajzzsal és dárdával1" különlegesen 
kifinomult retorikai eszközökkel válaszol, hiszen vitapartnerének képeit forgatja át, 
úgy is mondhatnánk, hogy azt a benyomást kelti, hogy ezek a képek csak egy 
átmeneti tévedés folytán, autentikus értelmük kisiklásával tűnhettek fel Németh 
szövegében, ő azonban visszahelyezi őket egészséges kontextusukba. A „hibbantást" 
visszavonatkoztatja a Kisebbségben szerzőjére, amikor így ír: „Nagyzás és üldözöttség 
téveszméinek bonyolult összefonódása különb szellemeket is vitt már csodálatos 
utakra. S írónál az ilyen meghibbanás, amely más embert talán belsőleg megrokkan-
tana, s jellemileg aláásna, sokszor még hasznos is." Szelíd, megengedő modalitással 
szól a hibbanás Némethnél tragikus fogalmáról, s érzékelteti, hogy a személyes 
sértettség, az autodidakta kánonon kívüli helyzete inkább meghatározója az éles 
cezúra kijelölésének, mint Kazinczy tényleges befolyása a kultúra későbbi alakulásá-
ra. A nézettel szemben, mely egy hibás fejlődés kezdőpontját kijelöli, s egy visszanyert 
szerves fejlődés új kezdőpontja kíván lenni, nem létezhet kegyetlenebb állítás, mint 
hogy céljai már megvalósultak, s hogy ő valóban szerves folytatója, következménye 
annak, amit elítél. Babits pedig éppen ezt állítja, amikor kifejti, hogy a kultúra 
mozgását egyetlen mégoly erős egyéniség sem szabhatja meg tartósan, a követelt új 
kánon messze nem új, a kiszorultak példájaként meglobogtatott Zilahy Károly nem 
is illenék bele, hiszen ő csak „közepes író és zavaros szellem, de kétségtelenül 
duzzogó és tüdővészes". A kertészkedés nevezetes metaforája is egy többszörösen is 
jelentőséggel teli Németh László-képhez képest nyeri el funkcióját, ő ugyanis a nagy 
kultúrák őserdőszerű növekedéséről beszél, Babits azonban az originalitás ápolójá-
nak szerepéből a nyesegető kertész művi helyzetébe zökkenti. Talán ennél is fonto-
sabb, hogy Németh 1932-33-as Proust-tanulmányában maga használja e képet magá-
val kapcsolatban, amikor önkritikusan említi talán túlságig fokozott bizalmát az 
aszkézisben, egyes szám harmadik személyben így jellemzi magát: „Túlságos magasra 
nyírta a lelkét, lefűrészelte az alsó ágakat, hogy fölfelé szökhessen, s most sajnálni 
kezdi lenyírt ágait, szegénységnek érzi ezt a magasban himbáló koronát, a sebekkel 
teli, pőre sudár tetején."11 Innen nézve Babits eljárásával a conciliatio alkalmazásán 
túl különösen érzékletes összefüggéseket tesz láthatóvá. Az aszkézis pántolta szemé-

9 NÉMETH László: Kisebbségben. In: U Ő : A minőség forradalma: Kisebbségben. Bp., 1 9 9 2 . 8 4 3 - 9 1 0 . 
10 Babits Mihály müvei. Esszék, tanulmányok. Bp., 1978. 602-621. 
1 ' NÉMETH László: Proust módszere. In: A minőség forradalma. 1 7 9 - 2 1 2 . idézet az Utóhangból. 2 0 3 . 
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lyiség képe látványosan vetül vissza a Kisebbségben történetképére, a kirekesztések-
kel és elfojtásokkal megnemesedni vágyó lélek a kultúra alakulására vetítve ezzel 
analóg ideológiai javaslatával eszerint csak egy újabb elfojtását prezentálja, s ennek 
az attitűdnek a lehető legautentikusabb megítélése lelhető fel a korábbi tanul-
mányban. Persze a Pajzzsal és dárdával szerzője is korszakfordító eseménynek 
tekinti a Kazinczy nevéhez kapcsolt vállalkozást, amikor a nyelv átalakításával meg-
születő olyan lehetőségekről ír, melyek végső soron életre hívhatták Németh László 
gondolatmenetét, a kánonrobbantás lendületesen hadakozó hőse azon túl is, hogy 
az épp ilyenné alakított nyelvet használja, sokkal bensőségesebb kapcsolatban áll 
azokkal, akiket eltaszít, mint szeretné: „ha valóban következetes akarna lenni, s 
eszméi teljes győzelmét kívánná, alkalmasint [...] Damjanich híres mondása szerint 
saját homlokára irányzott lövéssel kellene kiirtani önmagában az utolsó idegent". 

Ha a kultúrát rendszernek tekintjük, akkor úgy foglalhatjuk össze a fentebb 
polemizáló álláspontokat, hogy bár mindketten regisztrálják a szisztémában bekövet-
kező módosulást, annak irányáról vallott felfogásuk eltérő. A posthistoire gumbrechti 
helyzetértékelését és a nyelvújítás időszakának kérdéses státuszát összevonva újabb 
kérdésünk lehet, vajon elképzelhető-e olyan leírása a kulturális változásnak, amely 
továbbra is fenntartja a módosulások értékelésének jogát, anélkül, hogy határozott 
célképzetei lennének a folyamatok jövőbeli alakulására nézvést, amely - mondhat-
nánk: - az evolúció fenntartásában lenne érdekelt és nem a jövő-designban, s így 
lehetővé tenné, hogy a történelmet folyamatnak lássuk azután is, hogy mind az egész, 
mind az egyes szakaszok tekintetében lemondtunk a bukás vagy beteljesülés para-
digmájáról. 

E dilemma szemügyrevételéhez jó kiindulópontul kínálkozik Niklas Luhmann két 
tanulmánya,12 melyek egy újabb keletű kérdésiránymódosulásban keresik a rend-
szerelmélet megújulásának lehetőségét. E diszciplína vezéroppozíciója sokáig az 
egész és a részek szembeállítása volt, amelyet később rendszer és környezet fogalom-
párja váltott fel. A nyitott rendszerek elméletében a rendszert úgy definiálják, hogy az 
önmagában nem létezik, csak rendszer és környezet differenciájaként jön létre, ez a 
differencia az, amire a rendszer állandóan orientálódik, s ezen keresztül saját magára 
is mint a differencia komponensére. Az így felfogott rendszer üdvös alakulása a 
differenciálódás, a szisztéma önmagán belül újra és újra megismétli rendszer és 
környezet differenciáját, a rendszer-egész saját részrendszerei környezeteként visel-
kedik. A rendszer ilyen differenciálására irányuló törekvés nagyon fontos mozgatója 
a nyelvújításnak, Kazinczy stílusprogramja a zord fenség (asperitas) hangoltságának 
már meglevő lehetőségei mellett a sublimitas meg a suavitas (lágy, hajlékony és édes 
fenséges) kimunkálását kívánná,13 a szókincs és nyelvhasználat írók által elősegítendő 
átformálása is a differenciálódás révén nyitná meg előttünk a nyugati történelemhez 

12 Paradigmawechsel in der Systemtheorie. In: H E R Z O G - K O S E L L E C K (Hg.): Epochenschwelle und Epo-
chenbewußtsein. Poetik und Hermeneutik 12. München 1987. 305-322., illetve Das Problem der Epochen-
bildung und die Evolutionstheorie. In: G U M B R E C H T - L I N K - H E E R . 11-33. 

1 3 GSETRI: i . m . 5 6 . 
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való kapcsolódás új útját. A differenciák bevezetése önmegfigyelés és önleírás által 
történik, ez az önreferenciális zártság azonban nem determináltságot jelent, hanem 
állandó rekurziót, a környezet folyamatosan olyan végtelenként, horizontként műkö-
dik, melyhez képest a rendszer önmagát mindig újra megkonstruálja. Ha a viták 
állandóan mozgó frontvonalait úgy fogjuk fel, mint azt a terepet, melyen a vitázok 
önmaguk álláspontját mint rendszert elkülönítik a környezettől, akkor Kazinczy 
gondolkodásának alakulásában sajátos folyamatot figyelhetünk meg. A saját vitázói 
szerepére való reflexiója a kezdetben privatizált neológus fogalomnak és éles ellen-
tétének az ortológusnak újraértelmezésére indítja. Az Ortológus és neológus nálunk 
és más nemzeteknél című tanulmányában" a neológusi ténykedés válik minden író 
öntudatlan és természetes cselekvésformájává, s a neológia ügye mellett lándzsát törő 
Kazinczy eme természetes működés szószólójává, a neológia olyan tág fogalommá 
válik, hogy élesen eltérő álláspontokat is képes lesz összenyalábolni, emellett pedig 
az újraértett ortológia is legitimációt nyer, hiszen a fogalmi oppozíció egy személyiség 
benső küzdelmeinek szervezőjévé, a nyelvhasználat mindenkori természetes mozga-
tójává lényegül: Jól és szépen az ír, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszer-
smind, s egyességben és ellenkezésben van önmagával." Ezzel a gesztussal rendszer 
és környezete olyan egységként értheti újra magát, amelyben a differenciálás moz-
zanata össze is tartja a differenciáltakat, sőt ezeknek a differenciáknak kell is kelet-
kezniük ahhoz, hogy a folyamatos reprodukció során egyfajta dinamikus stabilitás 
kialakulhasson. 

Egy ilyen unitas multiplexben (Luhmann kifejezése ez) a rendszer önmegfigyelé-
sének és önleírásának minden résztvevője demisztifikálódik anélkül, hogy hozzájá-
rulása eljelentéktelenednék. Ebben az elméleti keretben az „új", a „korszakfordító" 
úgy határoztatik meg mint a diszkontinuitás akarása, mint a rendszernek olyan 
viszonya önmagához, melynek célja, hogy újraszervezze a korábbiakhoz való kap-
csolódás lehetőségeit. Kazinczy az egység effajta sokszerű jellegének elvitatását rója 
fel az ortológusoknak (pontosabban az ebben a szövegben ehhez a fogalomhoz 
rendelt nézeteknek), akik szerinte a stílust egységesen tekintenék normatívák alá 
vethetőnek, míg ő a stílus különböző nemeinek sajátos normáit hangsúlyozza, s nála 
ez az elképzelés evidens metaforája a természet általános működésének: „egyszóval 
ők [az ortológusok] az egység egységére törekszenek, mely csak a spekuláló bölcs 
káprázolataiban találtatik: a természet mind a testi, mind a lelki világban mindent a 
különbözés egysége (concordia discors) által tenyésztet, mindent azáltal tart fenn, s a 
neológus ezt követi". Nemcsak azt a mozzanatot tartom itt figyelemreméltónak, hogy 
az önmegalkotó rendszerek elmélete is az élő organizmusok vizsgálatában talál 
magának analógiákat,15 de azt is, hogy az erősen normaképző kedvű Kazinczy ezzel 

14 Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták 1781-1826. Bp., 1980. 546-562. 
15 Kazinczy itt kifejtett álláspontjában TOLCSVAI N A G Y Gábor is egy megszólítható antropológiai irány 

momentumát látja, „ha az aktuálisan egészen mást (is) jelenthetett a kor ízlés- és irányzati vitáiban". A 
dogmatikus nyelvesztétika válfajai; mit adott a hazai stilisztika az irodalomértésnek az elmúlt évtizedekben. 
Literatura 1994/2. 213-224. 
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az elméleti huszárvágással a saját tevékenységére vonatkozó következtetéseiben is 
fenntart egyfajta kettősséget: a nyelv alakításának jogát nem nevezi privát birtoknak, 
de egyedi jognak, hiszen a hozzájárulás keltette zavar, legyen az hasznos vagy 
haszontalan „így is, úgy is hamar elcsillapodik". Babits is éppen erre hivatkozott az 
egyszeri megszakadás orvoslására tabula rasát sürgető Németh László ellenében, s 
Kazinczy ennek a belátásnak a fényében már a korábban általa is hevesen elítélt 
Barczafalvi Szabó Dávid szóalkotásait sem ítéli oly nagy merényletnek, a szélsőséges 
eljárás is helyet találhat a differenciálódó rendszer önreferenciális működésében, 
megőrizheti a „saját vízióhoz való csöndes ragaszkodását":16 „És mégis Barczafalvi kárt 
nem teve, hasznot teve, hasznot teve, s igen nagyot: egy-két szavat elfogadánk, s 
akkor egy-kettő is nagy ajándék volt; a többit addig neveténk, míg felvilágosodék 
előttünk az a nagy titok, hogy a mérés csak szerencsétlen volt, nem tilalmas." 

A saját vitázó szerepéből származó tanulságok láttatják Kazinczyval a nyelvközös-
ség rendszerének működését állandó mozgásban, „addig oszcillálunk, míg megállunk 
végre", írja Berzsenyinek, s talán ez az a momentum, amelyre a mottóban már 
megidézett Lónyay Erzsébet utal. Az a tény, hogy a concordia discors teorémája is a 
retorikai alapú nyelvészeti stilisztika kategóriáira épül, s hogy az egész stílreform 
határozottan klasszicista vállalkozás,17 csöppet sem zavarja őt, és joggal, hiszen úgy 
cselekszik, mint az önreferenciális rendszer minden újraleírója, amikor a nyelvújítás 
vitáihoz is úgy viszonyul, mint a Kisfaludyval és az ifjú titánokkal elköltött vacsora 
vitáihoz, azokról ugyanis ezt írja: „A vitázás, kiabálás ide-oda csapongott, korántsem 
volt oily compositus, mint a hogyan másnapon jegyezvén öszve illesztém belűle mind 
azt, ami emlékezetre méltó."18 

1 6 GEKRTZ: i . m . 6 2 . 
1 7 GSETRI: i . m . 9 1 . 
1 8 W E Ö R E S : I. M . 1 6 7 . 



Nyáry Krisztián 

HAGYOMÁNYOZHATATLAN HAGYOMÁNYOK 

Az irodalomtörténeti hagyomány által magyar felvilágosodásnak nevezett korszak 
vizsgálata már a múlt század közepétől kezdve sajátos probléma elé állította értel-
mezőit. Az első olyan történelmi időhöz kötött, években mérni próbált korszakkal 
találkoztak a kutatók, amely éppen mint egységesen értelmezhető korszak nem hagyta 
magát megragadni. A probléma feloldására alapvetően két megoldás kínálkozott: 
kidolgozni egy olyan poétikai-stílustörténeti-irodalomszociológiai értelmezési rend-
szert, amely az 1770 és 1820 közötti időszak akár minőségi, akár mennyiség szem-
pontból jelentősnek ítélt műveit közös jegyek alapján rendszerként vizsgálhatja, s az 
így létrejött rendszer általános jellemzőit felmutatni nem tudó alkotásokat pedig vagy 
egy előző korszak kései, vagy egy következő korszak korai képviselőjeként kezeli, 
jó néhányat pedig - éppen besorolhatatlansága miatt - a műalkotásnak ítélt szövegek 
közül is megpróbál kiiktatni. Barta János is megemlíti ezt a jelenséget az akadémiai 
irodalomtörténetről írott recenziójában: „Újabb törekvés: a klasszicizmus égisze alatt 
fogjuk össze az 1772-től 1820-ig terjedő évek tarkaságát."1 

A másik értelmezői nézőpont ehhez hasonlóan a homogén művészi formanyelvek 
eszméjéből indul ki, de a vizsgált irodalmi anyag differenciáltsága miatt úgy jár el, 
hogy az egyes szerzői csoportokat és az általuk írt műveket a különböző nyugat-eu-
rópai stílusirányzatok jellemző jegyei alapján osztályozza. Ebben az esetben a „tiszta 
formában" utolérhető késő-barokk, rokokó, szentimentalizmus, klasszicizmus, prero-
mantika kimutatása okoz problémát, s a két nemzedéknyi magyar szerzőt csak 
nagyon nehezen lehet kétszáz esztendő európai irányzatainak alapján kategorizálni. 

Meg kell jegyeznem, hogy az áthagyományozódott irodalmi anyag kezelése szem-
pontjából ez a két, az imént sarkítottan jellemzett hozzáállás teljes mértékben jogos-
nak tekinthető, lévén az irodalmi kanonizációnak nem világnézeti vagy politikai, 
hanem organikus, belső osztályozási szempontjai. Ráadásul, főleg a welleki regulativ 
korszak- és irányzat-fogalom hetvenes évektől kezdődő hazai recepciója után, az 
irodalomtörténet-írás megfogadni látszik Barta tanácsát és nem tételez fel „sem tiszta 
egyneműséget, sem egyértelműen magyarázható polarizálást".2 A szintetizáló és ana-
lizáló nézőpont egyszerre jelent meg a korszakot tárgyaló fontosabb munkákban, s 
így egy sokkal átstrukturáltabb és jóval pontosabb kategóriákkal dolgozó vizsgálati 
módszer tudott kibontakozni. 

1 BARTA János: A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. ItK L X X . / 3 - 4 . 1 9 6 5 . 4 5 7 . 
2 Uo. 
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Emellett azonban végig számolni kell azzal, hogy ily módon csupán az előzetes 
szelekciós stratégiák által megszabott irodalmi konstrukciók lesznek értelmezhetőek. 
Jürgen Habermas a társadalomtudományok leírása kapcsán három lehetséges elmé-
leti pozíciót különböztet meg, amelyek az értelmezői döntések alapját képezhetik: a 
reflexiót, a konstrukciót és a rekonstrukciót.3 Könnyen észrevehető, hogy a magyar 
felvilágosodás-kutatás értelmezői gyakorlatában legtöbbször csak az első két stratégia 
működik: a korszaknak (áramlatnak, irányzatnak stb.) reflektív értelmezése, majd egy 
ennek alapján kiépített irodalmi konstrukció vizsgálata. Ha mindezt összehasonlítjuk 
az előző korszakok - a „régi magyar irodalom" - irodalomtörténeti leírásával, azt 
tapasztaljuk, hogy az irodalmi korszakmodell rekonstruktiv olvasata a felvilágosodás 
esetében meglehetősen háttérbe szoml. (Mindez feltehetően összefügg azzal, hogy a 
15-17. századi anyag mennyisége még megenged valamilyen kevésbé szelektív 
vizsgálatot, a rendelkezésre álló alkotások még képesek „egyszerre megmutatkozni", 
nem szorulnak elméleti rostára. Megfigyelhető, hogy a régi magyar irodalom sok 
kutatója másféle kategorizálási lehetőségeket keres, és előszeretettel fordul a forma-
lizmus valamely iskolája felé.) 

Valószínűnek tűnik, hogy a magyar felvilágosodást tárgyaló irodalomtörténeti 
hagyomány nemcsak a vizsgálat anyag megsokszorozódásának kvantitatív okai miatt 
tekinti másodlagosnak a rekonstruktiv szemléletű korszakleírást. Nem is csupán arról 
van szó, hogy a 18. század vége még majd kétszáz év elmúltával is túlságosan 
közelinek tűnt ahhoz, hogy politikai megfontolások vezessék az értékelő szelekciót. 
Jóval fontosabb, hogy az 1770-es évektől kezdődően létrejövő irodalmi anyag a 
következő század első évtizedeiben kikristályosodó, s napjainkig élő nemzeti kánon 
alapjait képezi. Azoknak a kategóriáknak és fogalmaknak, amelyek lehetővé teszik, 
hogy egy kánon megszabta intertextualitás egységesen értelmezhető legyen, minden-
képpen működőképesnek kell bizonyulni a kánon alapjainak leírásakor is, hiszen 
ellenkező esetben éppen a rendszer egysége hullana darabjaira. Egyazon kanonikus 
rendszeren belül nem lehet tét nélkül újraolvasni az irodalmi anyagot: Rimay János 
vagy Nyéki Vörös Mátyás esetleges kiesése a kánonból nem járna különösebb követ-
kezményekkel, de például Virág Benedek vagy Földi János radikális átértékelése 
Vörösmarty és Arany értelmezésére is rányomná bélyegét, ami pedig az egész későbbi 
magyar költészet felülírásához vezetne... 

Ezért a fent jellemzett, egységes struktúrákban gondolkodó olvasat legtöbbször 
csak az áthagyományozódott irodalmi jelenségeket tárgyalja, amelyek az irodalom 
későiibi alakulását meghatározzák, pozitív vagy negatív reakciót váltanak ki valamely 
következő korszakban. Azok az alkotók, szövegek és poétikai tendenciák, amelyek 
valamilyen okból kifolyólag kiszorultak a kanonizációs folyamatból, csak ritkán 
említődnek meg, hiszen ezekkel együtt a korszakra kidolgozott irodalmi kategóriák 
kevésbé lennének működőképesek. A nemzeti kánon szempontjából kielégítő ez a 
fajta differenciálás, amely a szó szoros értelmében maradandó - azaz áthagyományo-

3 Jürgen HABERMAS: Objektivizmus a társadalomtudományokban. In: A társadalomtudományok logi-
kája. Budapest, Atlantisz, 1994. 312-331. 
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zódó - művekre koncentrál, de éppen e kánon kialakulásának vizsgálatakor érdemes 
egyéb szempontokat is figyelembe venni. Annál is inkább így van ez, mert elvárásaink 
intézményesült rendszere napjainkban több irányból is újraíródni látszik. Az elmúlt 
évtized legfontosabb, a korszakot tárgyaló munkái éppen ezeket a lehetséges új 
szempontokat kívánták feltárni, és éppen a körvonalazódó kánon ellenéhen, vagy 
annak alternatívájaként létrejövő értékeket tették vizsgálat tárgyává, illetve a kanoni-
zálódott művek és szerzők más szempontú kutatását szorgalmazták. 

A továbbiakban egy olyan felvilágosodás kori irodalmi modellről fogok beszélni, 
amelynek legtöbb poétikai sajátossága kihullott a következő nemzedékek irodalmi 
tudatából. Nem tudok egységes áramlatról, még kevésbé stílusirányzatról szólni, 
annál is inkább, mivel az általam vizsgált jelenségek ilyetén besorolása - már ahol az 
lehetséges volt - többé-kevésbé megtörtént. Ehhez a modellhez nem elsősorban 
személyeket, nem is irodalmi alkotásokat kötök, hanem poétikai tendenciákat, ame-
lyek természetesen az egyes szerzők egyes alkotásaiban mutathatóak ki, de sem-
mi esetre sem vegytiszta formában, hanem egyszerre integrálva több stílusirány-
zatot, mégis sajátos szabályrendszert alkotva. Mindez sem a paradigma, sem az 
episztémé kategóriájára nem tarthat igényt, inkább valamilyen meghatározó látás-
módról foucault-i értelemben vett diskurzusról van szó, amelyben a használt szöve-
gek meghatározó módon értelemhez jutnak. A modell alapja egyfajta megértési 
stratégia, amely mögött nincs feltétlenül deklarált esztétikai vagy politikai elv; s 
amelynek felismerése csak utólag lehetséges, archeológiai természetű, rekonstruktiv.' 

Egy a korban is élő tenninust vezetnék be metaforaként, s a vizsgált irodalmi modellt 
a rövidség kedvéért dunántúlinak vagy dunainak fogom nevezni. Természetesen, nem 
területi meghatározottságról van szó, vagy csak annyiban, amennyiben a korban a 
területi meghatározottságok kulturális meghatározottságot is jelentettek: olyan, leg-
többször katolikus szerzőkről van szó, akik a vizsgált korszakban a Dunántúlon éltek, 
és itt is végezték iskoláikat. A modell említhető lenne a tudatos formai tradicionalizmus 
vagy a progresszív nyelvi ortológia iskolájaként is, de a jelenséget mindenképpen meg 
kell különböztetni ezek debreceni vagy erdélyi változatától. A hagyományos felosztás 
fogalmai szerint a Molnár János környezetében megszülető „deákos" vagy klasszikus 
iskola, a Faludi nyomán kikristályosodó „magyaros" tradicionalizmus és az egy nemze-
dékkel később Kisfaludy Sándor körül létrejövő irodalmi csoport bizonyos poétikai 
tendenciáiról szeretnék beszélni. Voltaképpen arra keresem a választ, hogy azok az 
irodalmi jelenségek, amelyekhez a 18—19- század fordulója körül a „dunai" jelzőt kötöt-
ték, miért nem játszottak szerepet a későbbi kánon alakulásában. 

Az alábbiakban tárgyalt írókat és költőket az akadémiai irodalomtörténet -
amennyiben szóba hozza őket - A klasszicista költészet, A hagyományőrző írók és 
A romantika előkészítése a konzervativizmus jegyében című fejezetek alatt tárgyalja,5 

4 V Ő . Michel F O U C A U L T : Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris, Gallimard, 
1966. 

5 A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. III. kötet. Budapest. Akadémiai. 1963. 88-100.; 
101-125.; 325-334. 
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azaz minden esetben a hagyomány szerepét emeli ki meghatározó poétikai jel-
lemzőként, de anélkül, hogy közöttük szorosabb kapcsolatot tételezne. Barta János 
idézett recenziójában a következőket írja erről: „Nincs konkrétabban kifejtve, inkább 
csak célzásokban áll előttünk, mi is hát az a hagyomány, amelyet őriznek. Nem látjuk 
eléggé differenciáltan ennek társadalmi-ideológiai és kulturális elemeit és tartalmait. 
[...] Ez persze összefügg azzal a kérdéssel: milyen stádiumban van a »régi magyarság« 
korszakunk indulásakor, és mi megy át belőle az új korszak életébe?"6 Előttünk van 
tehát egy poétikai modell, amelynek legszembeötlőbb tulajdonsága az, hogy hagyo-
mányokon alapszik, és amely ennek ellenére nem vett részt a későbbi hagyomány-
képződésben. A konkrét irodalomtörténeti anyag tanulságait felhasználva, ennek a 
jelenségnek okait vizsgálom a továbbiakban. 

Elsőként azt kell feltérképezni, hogy a dunántúli poétikai modell milyen speciális 
kulturális háttérből nőtt ki, s itt elsősorban ezen kultúra megszerzésének mikéntjére, 
a képzésre kell koncentrálni. A képzés fogalma önmagában is rekonstruktiv és 
konzervatív természetű, hiszen - mint Gadamer mondja - „a megszerzett műveltség-
ben semmi sem tűnik el, hanem minden megőrződik. A képzés igazi történeti 
fogalom, s a szellemtudományi megértés számára épp a megőrzésnek ez a történeti 
jellege fontos".7 A képzés során az adott kulturális modell kanonikus feltételrendszere 
konzerválódik; a kánon szabta intertextualitás még nem épül ki teljesen, de a külön-
böző értelmezői technikák és az alkotói intenció stratégiái már készen állnak. 

A dunántúli oktatás 1773-ig majdnem teljesen jezsuita kézben volt, de még a 
következő negyedszázadra is jellemző, hogy a fontosabb iskolákban (Nagyszombat-
ban, Kassán, Pozsonyban és Győrött) ex-jezsuita szerzetesek tanítanak. A jezsuita 
rendszerű képzésben a poétikai oktatás ugyanolyan fontos szerepet játszott, mint a 
református kollégiumokban. Alapvető különbség Cicero imitáció- és copia-tanának 
és a quintillianusi retorikának központi szerepe, szemben a protestáns iskolák szen-
tencia/pictura alapozású poétika-oktatásával.8 

Az imitáció-tan kiemelt szerepe a dunai modell iskolai, majd költői gyakorlatában 
két fontos következménnyel bír.9 Az első, hogy ezzel az irodalomszemléleti attitűddel 
a dunaiak sokkal nyitottabbak voltak a barokk és a késő reneszánsz hasonló inten-
ciójú műveire. Nemcsak a magyar 16-17. század újraértékelésében volt ennek szere-

6 BARTA: i. M . 
7 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Budapest, Gondolat, 1984. 32. 
8 V Ö . S Z A B Ó Flóris: A költészet tanításának elmélete és gyakorlása a jezsuiták győri tanárképzőjében 

(1742-1773). ItK 1980/4. 469-485.; Ladislaus SZILAS: Die österreichische Jesuitenprovinz im Jahre 1773• 
Eine historische-statistische Untersuchung. Archívum Historicum Societas Jesu. fasc. 93. 97-158. et fasc. 
1978. 297-349.; Marie-Magdaleine COMPERE: La formation littéraire et pédagogique des Jesuites en Europe. 
Paedagogica Hungarica XXX. 1994/1. 99-118. 

9 Hozzá kell tenni, hogy imitációnak a kálvinista poétikai4)ktatási modellben is nagy szerepe van, 
főleg a pictura-típusú verses feladatok esetében. Az imitáció azonban nem célként, hanem csak az 
elokvencia eszközeként jelenik meg; tulajdonképpen a horatiusi mimézis-elv, az „ut pictura poesis" 
klasszicizmusig továbbélő módszeréről van szó. Szólni kell Kazinczy imitáció- és kópia-felfogásáról is, 
amelyben jóllehet erősen különböznek a fogság előtti és a fogság utáni elképzelések, de mindvégig a cicerói 
típusú imitáció-tan ellenében fogalmazódik meg, amely a magasabbrendű minta imitációjával kibontakozó 
eredetiséget hirdeti. 
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ре, hanem a Tasso-, Metastasio- vagy Milton-recepcióra is nagy hatást gyakorolt, 
elsősorban Kreskay Imre, Batsányi, Baróti Szabó és Kisfaludy esetében. Emellett 
szívesen fordítottak az ugyancsak késő barokk hatásokat mutató Klopstock, Denis és 
Alxinger munkáiból. A hasonlóan jezsuita szellemi háttérből kikerülő osztrák és bajor 
költők meglepően sok hasonlóságot mutatnak magyar társaikkal, sőt némely esetben 
- például Barátinál, Révainál vagy Kisfaludynál - közvetlen hatásról is beszélhetünk. 
A kezdetben latinul, majd anyanyelven írott episztolák, tanköltemények, ódák és 
eposzok szembeszökően hasonló motívumokkal dolgoznak, s közös az is, hogy még 
latin nyelven történik meg a terjengős barokk költészet klasszicizáló fordulata, anél-
kül azonban, hogy az imitációs technika háttérbe kerülne.10 

A második következmény, hogy a régiek és újak vitájában, a csak félig-meddig 
tudatos magyarországi Querelle-ben a dunai modell képviselői rendszerint a régiek, 
Vergilius és Horaüus, vagy ami még fontosabb, a görögök mellett teszik le voksukat. 
Kari Klein, osztrák jezsuita 1755-ben adja ki a Habsburg monarchia jezsuita költőinek 
a Dunántúlon tankönyvként is használt, latin nyelvű antológiáját, amelynek beve-
zetőjében mintha a Querelle modernjei ellen hozná fel érvként a görögök imitációján 
alapuló originalitás eszméjét: „Bárcsak megtanulhatná ifjúságunk más nyelvek előtt a 
görög nyelvet! és ostoba módon megszűnne csodálni a jelen kor íróit, nyilvánosan 
beismerve, hogy nemtelen dolog az, amit eddig csodáltak, mert ha valami igazán 
dicséretre méltó, az a régiek utánzása, végül is tisztább dolog mindent magából a 
forrásból meríteni, mint a belőlük kifolyó patakokból."11 Klein a továbbiakban ugyan-
csak ebben a szellemben követeli meg a költőktől a görög mitológia allegorikus 
alkalmazását. Baróti és Rájnis Vergilius-recepciója egyértelműen játszik rá a régiek 
imitációs modelljének tudatos átvételére, s ezt támasztja alá a „magyar Virgil"-ek és a 
„magyar Horác"-ok dunántúli megjelenése is. 

Ezzel szemben - kevés kivételtől eltekintve - protestáns részről (például Vályi 
Nagy, Báróczi, Kazinczy nyilatkozataiban) általánosabb vélemény volt a maiak egyen-
jogúsága vagy tökéletesebb volta; s a racionalista fejlődéskoncepciónak megfelelően 
ez a felfogás hagyományozódott tovább a 19- század elejére. Ez a hozzáállás volt a 
jellemző a későbbi recepcióban is, a progresszív nemzeti kiteljesedés eszméjén és a 
marxista történetkoncepción át egészen a legutóbbi évek irodalomtörténeti olvasa-
táig. Nem lehet véletlen, hogy azok a szerzők, akik a rómaiak által is imitált görögök 
imitációját akarták megvalósítani, Zechenter Antal, Márton István, Fábchich József 
már a korban a nevetségesség megtestesítői voltak, s tökéletesen kihullottak mai 
irodalmi tudatunkból. 

A minél régebbi auktorok követésének igénye nagyon tanulságosan csapódik le a 
második dunai nemzedék, például a Fábchich-tanítvány Kisfaludy tudatában. A 
Regékhez írott 1807-es előszavában kijelenti, hogy a régiek követése szükséges és 
egyben az „oskolai regulák" átlépését is jelenti, hiszen az első költőknek csupán a 

10 Például ZIMÁNYI Lajos: Carminum libri. IV. Vacii, 1 7 8 4 . ; RÉVAI Miklós: Latina, laurini, 1 7 9 2 . ; SZERDA-

HELYI György: Silva Parnassi Pannonii. Budae, 1 8 0 3 . 
1 1 SZÖRÉNYI László. Hunok és jezsuiták. Budapest, AmfipressZ, 1 9 9 3 . 1 3 2 . 
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természet szabott határt.12 Ez már romantikus őseredeti természetesség-elv szemben-
állása a felvilágosodás modern összeurópai-irodalom koncepciójával. Voltaképpen a 
romantika és a barokk eredetű iskolázottság találkozása ez az imitáció-elv által 
nyújtott hagyományszemlélet mentén. Ez a Kisfaludy-féle originalitás-modell nagyon 
nagy súlyt helyez a hagyományok befogadására, a régiek ismeretére is, hiszen 
feltételezi, hogy megfelelően régi költő követésére vállalkozva, egyre közelebb kerü-
lünk a természetességhez. Észrevehető, hogy a tananyagban megjelenő - eredetileg 
pedagógiai szándékoltságú - elem mintegy szűrőként funkcionál a tananyagot elsajátító 
nemzedékek poétikai tudatában, és a klasszikus retorikai alapú irodalomfelfogást, 
zökkenőmentesen alakítja át a természetességen alapuló hagyomány tudatává. 

Azt is láthattuk, hogy az iskola szerepe még egy szempontból igen fontos a kánon 
érvényre juttatásában. A rendelkezésére álló anyagot - éppen intézmény jellegénél 
fogva - a csoportosíthatóság és szelektálás, valamint pedagógiai célok miatt kánonból 
tanítja, de ezzel egyszersmind tovább kanonizálja a tanítványok irodalmi intertextua-
litását, hiszen innentől kezdve bármely irodalmi alkotást az iskolai kánon nézőpont-
jából is értelmeznek, s mindezt alkotói gyakorlatukba is beépítik. A más iskolázású 
kortársak esetében ez csak a görög tárgyú utalások, reminiszcenciák esetében okozott 
gondot, lévén a lationos alapokat mindkét modellben igen korán megszerezték. De 
ha olyan jó görögös műveltségűnek mondható olvasó mint Kazinczy Ferenc sem 
ismerte fel Zechenter Antal vagy Fábchich József verseiben az Ibikhosz-, Bakhilidész-, 
Alkman- vagy Arkilokhosz-utalásokat, akkor mihez kezdhet velük a mi befogadói 
várakozásunk? 

Ráadásul az iskolarendszer változása a hetvenes évek közepétől kezdve jelentősen 
gátolja a dunai kanonizációs folyamatot. A jozefiánus oktatási reform azonban nem-
csak a katolikus iskolák számára csökkenti tizedére, hanem az időközben a tradicio-
nális kálvinista kultúrával szemben ellenkánonként megfogalmazódó Kazinczy-féle 
modernista németes klasszicista irány terjesztésében is szerepet játszik, amely számá-
ra például az antikok túlzott idézése avíttságként jelenik meg, különösen akkor, ha 
mindez nem a klasszicista stíluseszmény nevében, hanem a késő barokk poétikák 
által közvetített antik imitáció-tan hatására jelenik meg. 

Az ismert hagyományokon alapuló imitációs eljárások csak addig működőképesek, 
amíg egy kortárs olvasókör szempontjából értelmezhetőek maradnak. Amikor az intéz-
ményes háttér kicsúszik a dunaiak lába alól, a hagyományos képzés addig magától 
értetődő intertextualitása is elveszti megalapozottságát. Az a poétikai attitűd, amelynek 
alapja a megszokott kifejezésmódoknak, ikonografikus témáknak a már meglévő for-
makészlet segítségével való felhasználása és átalakítása, ilyen esetben sokkal nehezeb-
ben tud alkalmazkodni, mint az, amelyik az aktuálisan modern nyugat-európai minták-
ra figyel. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy voltaképpen mindkét eljárás imitációs 
jellegű, csak amíg a dunai modell időbeli, tradícióra építő, addig a Kazinczy-modell 
térbeli, kortárs nyugat-európai formakészletet kíván felhasználni. 

1 2 KISFALUDY Sándor: Regék a magyar előidőkből. (1807). Pest, 1847. 10. 
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Természetesen, a kortárs minták imitálása is utal valamely időben létező tradícióra, 
csak jóval kisebb mértékben, mint az, amelyik tudatosan a minél régebbit kívánja 
imitálni. „Az újonnan talált forma semmiképpen sem abszolút új. Már valahol létezik, 
csak éppen nem azon a ponton, ahol megteremteni kívánja [...] S miáltal a szerző a 
saját területére átviszi, minden újdonsága ellenére mégis már meglévő utánzójaként 
jelenik meg."13 Másképp fogalmazva, a dunai modell a konvenció talaján kibontakozó 
intenció (az imitáción alapuló originalitás) poétikai lehetőségén alapozódik, a Ka-
zinczy-kánon pedig a számára intencióként megjelenő nyugat-európai költészetre 
akar magyar stíluskonvenciót építeni. 

Mindez az antik és régi magyar hagyomány szövegeinek olyan szemléletére vezet-
hető vissza, amely az előtörténetet helyreállítható kánonként jeleníti meg a dunaiak 
befogadói tudatában. Ennek nemcsak a már említett iskolai poétikai gyakorlat a 
forrása, hanem annak a kulturális tradícióját elvesztett, gyakran nemzetiségi rétegnek 
rendkívül erős hagyományigénye, amely az elveszített folytonosság élményét egy 
masszív, konstruált irodalmi hagyománnyal kívánja pótolni. Ehhez az élményhez 
1773-tól társul a megszüntetett szerzetesrendekhez kötődő dunántúli szerzők igen 
erős tudati válsága, akik kultúrájuk teljes intézményes hátterének eltűnését a minden-
kori Rend felbomlásaként értékelték, és egy ideálisnak fikcionált múltbéli aranykor 
felé fordultak.14 Ez az a hagyomány-kép, amely a kilencvenes évek nemzeti ellenál-
lása idejétől kezdve a fényes nemzeti múlt ideájával esik egybe, s az erről szóló 
szövegek a romantika kedvelt mintái és adatforrásai lesznek.15 

A kazinczyánus modell racionalista perfektábilitás-hite ettől gyökeresen eltérő 
történeti koncepcióval rendelkezik: számukra a múltnak minél sötétebb színben kell 
feltűnnie, hogy a hetvenes évektől kezdődő töretlen fejlődés hitelesíthető, a külföldi 
minták átvétele pedig igazolható legyen. Mindkét esetben olyan időtapasztalattal 
állunk szemben, amely a jelen és a jövő érdekében fikcionálni igyekszik a múltat.16 

A történeti változás szemantikája a dunaiaknál is átíródik, de az elvárások ebben az 
esetben sokkal inkább egy jelenben érvényesülő múltra vonatkoznak. Mindez nem 
kedvez egy következő nemzedékek számára is átörökíthető kánon kialakításának, 
hiszen a hosszútávú (történelmi) tapasztalattal szemben a rövidebb távú (generációs) 
tapasztalat nem szívesen látja magát egy fokozódó hanyatlástörténet újabb állomása-
ként. 

13 Friedrich SCHLEIERMACHER: Hermeneutik und Kritik. Idézi: B A C S Ó Béla: Határpontok. Budapest, 
T-Twins, 1994. 58-59. 

14 Vö. FERENCZI László: A remény zuhatagja. Budapest, Kozmosz könyvek, 1 9 8 8 . 1 1 0 - 1 1 1 . 
15 A történeti fikció kialakításában a szépirodalmi művek mellett nagy szerepet játszott előbb Pray 

György, Katona István, Kovachich Márton György latin nyelvű, később pedig Szekér Joakim és Virág 
Benedek magyar történetírói munkássága is. Nemcsak a magyar irodalmat látják el bőségesen új anyaggal, 
hanem a német és főleg az osztrák írókat is, akik magyar tárgyú drámák és regények (nem túl igényes) 
tucatjait termelik ki ebben az időben. Nem kis mértékben ezek a külföldi művek lesznek például Dugonics 
vagy Kisfaludy forrásai. Ez utóbbira Kazinczy Ls felfigyel. [Vö. például KazLev. VII. 247 ] 

16 Vö. Reinhart KOSELLECK: •Erfahrungsraum• und •Erwartungshorizont— zwei historische Kategorien. 
In: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt/M. Sulirkamp, 1989. 
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A másik oldalról azt kell megvizsgálnunk, mi az, amit a dunántúliak megpróbálnak 
kiiktatni intertextualitásukból, azaz aminek ellenében saját kánonjukat megfogalmaz-
zák. A kirekesztés gesztusával egy olyan szöveghalmaz jön létre, amely egy rej-
tőzködő irodalmi korpuszt ad ki, amely azonban szintén része a kánonnak. Egyik 
lehetőség erre az olvasói nyilvánosság adta keretek között megvalósítható, az ellen-
beszédként értelmezett szövegek terjesztésének megakadályozásával. Hozzá kell 
tennünk, hogy ehhez a dunaiaknak minden szükséges eszköz a rendelkezésükre állt; 
hiszen az 1780-1820 közötti teljes magyarországi nyomtatott irodalmi termés előfi-
zetőinek csaknem háromnegyede a Dunántúlról került ki. Amikor a nyelvújítási 
vitákban az olvasóközönség nagy része Kisfaludyék mellé áll, Kazinczy fordításainak 
kilenc kötetére a Dunántúlon alig akad előfizető, sőt a vármegyék egy része hivata-
losan is fel akar lépni ellene. Erre figyelmezteti dunántúli levelezője, Pápay Sámuel: 
„Itt körül belül neked nincs barátod, avagy csak munkáidnak és literátori erőlködé-
sendnek éppen nincs: el vágynák afelől hitetve, hogy Te és a veled tartók rontják, 
vesztegetik a Magyar Literaturát."1' 

A kánon elvárások intézményesült rendszereként olyan értelmezői módszer, ame-
lyek segítségével „egy közösség fenn tudja tartani saját érdekeit".18 A 19- század első 
évtizedében a dunai modell szerzőinek és közönségének már az az érdeke, hogy 
megpróbálja negligálni a Kazinczy-csoport ellenük megfogalmazódó beszédmódját. 
A probléma az, hogy az ellenkánon terjedését már nem tudják a hagyományos olvasói 
nyilvánosság előfizetőkre és mecenatúrára építő intézményességével megállítani. A 
19. század elejére Magyarországon is kialakult „egy kicsiny, de kritikusan vitatkozó 
nyilvánosság",19 amely főleg városi (általában pesti) polgárokból és vidékről a városba 
költöző, ott hivatalt vállaló nemesekből álló olvasóközönségre épül. Ez a valójában 
szakmai jellegű nyilvánosság nem olvas standard műveket újra és újra intenzíven, 
hanem olvasási szokásaiban az állandó új megjelenésekhez igazodik, ezzel pedig 
megteremti a modern nyilvános kommunikáció alapjait, véleménye, értékítélete pe-
dig mértékadóvá válik a kanonizáció kapcsán. 

Olyan, az irodalmi véleményalkotásban meghatározó figurák neve jellemzi ezt a 
csoportot, mint például a fiatal Toldy, Szemere vagy Bajza, akiknek szerepe a ki-
kristályosodó kánon áthagyományozódásában kikerülhetetlen, lévén ők azok, akik a 
következő nemzedékek számára az irodalmi korpuszt értékelik és közvetítik. Ez a 
pusztán állandó újra hagyatkozó attitűd nem tud mit kezdeni az imitációs technikával 
készülő, klasszikus auktorokból ismert motívumokat felidéző dunai-típusú intertex-
tualitással, amelynek az ismert téma változatos megjelenítése a lényege. Az új típusú 
olvasó tudatában az a szöveg, amely nem hordoz új információt, csekély esztétikai 
minőséggel bír. Mindezt érdemes összevetni azzal, amit Gadamer mond az új nyilvá-

17 KazLev. XIV. 459. 
1 8 S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: A bizonytalanság ábrándja: kánonképződés aposztmoden korban. Litera-

tura 1992/2. 121. 
19 Jürgen HABERMAS: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, Századvég-Gondolat, 

1993. 28. 
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nosság új igényeiről, arról, hogy „a 19. század eleje óta [...] hogyan tűntek el azok a 
tartalmak, melyeket mindenki magától értetődően ismert el kötelezőnek, s melyeket 
a művészi formálásban meg kellett tartani, úgyhogy mindenki az új kijelentés magától 
értődő szótáraként ismerte őket".20 Ez a korszakban újnak számító olvasat radikálisan 
meghatározta a későbbi értelmezők hozzáállását is; érdemes elgondolkodni rajta, 
hogy az elkövetkező bő százötven évben minden irodalomtörténet Toldy Ferenc, és 
minden kritika Bajza József tolla nyomán szerveződött. 

A 18. század utolsó évtizedétől kezdve a dunai modell képviselői is megkísérelték 
egy szélesebb tömegbázisú, bizonyos mértékben a populáris regiszterre is nyitott 
újfajta olvasói nyilvánosság kialakítását. Jó példa erre a Mindenes Gyűjtemény 1789-
1790-es évfolyamaiban kibontakozó ankétszerű vita, ahol többek között Kováts 
Ferenc Veszprém megyei főmérnök és Bertits Ferenc plébános fejtette ki elképzeléseit 
egy kölcsönkönyvtár-rendszeren alapuló, az alsópapság kultúraközvetítő szerepére 
nagy hangsúlyt helyező, a paraszti-polgári rétegek felé is nyitott irodalmi nyilvánosság 
szükségességéről. A magyar könyvtári mozgalom gyökerei ezen az alapon szer-
veződnek a Dunántúlon, s a kassai, győri, pozsonyi olvasókabinetek a nyolcvanas 
évektől kezdve a tájékoztatáson kívül egyszerre kívánnak teret adni az avantgarde-
nak számító deákos költőknek és a népnevelő hatásúnak értékelt popkultúrának. 
Emellett azonban a hagyományos nyilvánosság formájával, a mecénási intézmény 
felélesztésével is foglalkoztak - az utolsó ilyen jellegű kísérletek, Festetich Keszthelyi 
Helikonja vagy Széchényi Ferenc irodalompártoló tevékenysége is a Dunántúlhoz 
köthető. 

Azt látjuk, hogy egy szélesebb réteget megcélzó, a közönségsiker szerepét szem 
előtt tartó nyilvánosság-modell áll szemben egy szűk, de művelt elitre alapozódó 
koncepcióval. Nem új és régi, korszerű és korszerűtlen szembenállásáról van szó, 
hiszen a dunai modell is egy új típusú nyilvánosság megteremtését próbálja előké-
szíteni, bár jóval több engedményt téve a hagyományos író-olvasó viszonynak. 
A korban ez a típusú írói intenció ér el látványosabb sikereket, annál is inkább, mert 
voltaképpen ez az, amely a közönségre mint valódi fogyasztóra számít, de az átha-
gyományozódásban a másik lehetőségei biztosítottak. A magyar irodalom nyilvános-
sága a 19. század elejétől Kazinczy „fentebb stíl"-programjának szándéka szerint egyre 
inkább két részre szakad, s csak a negyvenes években történnek kísérletek egyesí-
tésére. 

Ha azt mondtuk, hogy a dunai poétikai modell alapját a konvenció talaján kibon-
takozó intenció, azaz imitáción alapuló originalitás képezi, akkor mindezt igaznak 
kell tartanunk a befogadói értelmezői gyakorlatra is. Ez az olvasói modalitás nem 
azonos a Gvadányi-féle ultra-konzervatív attitűddel, csak eltér a modernizmust az 
arisztokratizálással ötvöző kazinczyánus gyakorlattól. Nem egyszerűen tradicionaliz-
musról van szó; a fenti kitételben az intenciónak ugyanolyan szerepe van, mint a 
konvenciónak. A dunaiak legalább olyan erővel és eredménnyel hajtották végre a 

20 Hans-Georg GADAMER: A szép aktualitása. Budapest, T-T wins, 1994. 61. 
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nyelv, a stílus és a verselés megújítását, mint Kazinczyék, s modernizációs szerepük-
kel tisztában is voltak. Rájnis József kötetének első darabját Szörényi László joggal 
hasonlította avantgarde programvershez:21 

Nossza siessetek 
Ti öröm hangjaival gyenge szökést szeretők! 
Ti egyszersmind késő lábbal 
Nehezen mozgók! 
Indúljatok! Kemény tekéntetű Néphez 
Szittyái vérhez 
Ti lesztek követim.22 

A nyelvezet és az elegyes metrum használata talán Füst Milán dikciójára emlékeztet 
leginkább, amely ugyanígy egyszerre gyökerezik az évezredes metrikai tradícióban 
és lesz mégis radikálisan modern. Nem egyszerűen Pindarosz-imitációt olvasunk, 
hanem valóban originális műalkotást, amely éppen a formai és nyelvi tradíció felhasz-
nálásának módja miatt értelmezhető akár avantgarde-ként. A szerzői intencióról a 
vershez csatolt lábjegyzet is tanúskodik: felette igen távollévő dolgokról beszél a 
Poéta; nem is aggódik, eleve ellátja, hogy némely tudóskáknak úgy fognak tetszeni 
e versek, szinte mint bagolynak a tiszta verőfény".23 

Amikor Rájnis és társai az imitativ tradícióhoz fordulnak, valójában nem történik 
más, mint hogy a hagyományhoz való viszonyuk beépül a poétikába: tudatos archai-
zálásról van tehát szó. Mindez kísértetiesen emlékeztet arra a jelenségre, amit Szigeti 
Csaba radikális archaizmusként írt le a modern költészettel kapcsolatban.24 A cél itt is 
a költészet értelmének visszanyerése a hagyomány mentén, még akkor is, ha ez a 
hagyomány nincs egyértelműen körülhatárolva: a dunaiak költői gyakorlatukban 
többféle nyelvi, történeti, formai, stiláris „hagyomány-darabkából" kívánnak egy 
masszív hagyományrendszert konstruálni, hogy aztán ennek nézőpontjából próbálják 
értelmezni saját jelenkorukat. 

A dunai modell képzési rendszerének az archaizálás mint poétikai technika, 
jellegzetes része volt. A jezsuita latin irodalom hagyományosan antikizáló hangvétele 
a Jacobus Pontanus kidolgozta 1579-es eposzelméletre és a Scaliger-féle poétikára 
vezethető vissza.2' A hőseposz, amely intenciója miatt önkéntelenül is kiváltotta az 
archaizáló beszédmódot, nemcsak egy volt a tradicionálisan művelt műfajok közül, 
hanem a legfontosabb műfajnak tekintették. Emellett a magyar szerzőknek a 18. 
század közepétől a német nyelvű késő barokk művek szándékoltan ódon hangja, 

2 1 SZÖRÉNYI László: Őstörténet és metrika. It 1 9 8 6 / 1 . 6 2 . 
2 2 RÁJNIS József: „A Poéta verseit elbocsátván, magát jó reménységgel bíztatja". In: A magyar Helikonra 

vezérlő kalauz. Azaz: a magyarversszerzésnekpéldái és regulái. Pozsony, 1781. 2-3. 
23 Uo. 
2 4 SZIGETI Csaba: A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. Pécs, Jelenkor, 

1 9 9 3 . 7 - 2 0 . 
2 5 V Ö . SZÖRÉNYI: Hunok és jezsuiták. 8 - 9 . 
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később pedig az osztrák bárdköltészet is mintául szolgált. A század végére igen 
népszerűek az osztrák jezsuiták Osszián-fordításai, de a protestáns Klopstock Bardi-
tenje is.26 

Az archaizálásnak a képzés során szerzett, külföldi példákkal megerősített motivá-
ciója egyre számottevőbb „belső" nyersanyagra tudott támaszkodni. Amikor meg-
kezdődik a nyelvi előtörténet emlékeinek összegyűjtése, az élő irodalom számára is 
megnő a nyelvi archaizálás lehetősége. Az 1763-ban elsőül kiadott Halotti Beszéd 
szavainak átvétele nagyon hamar megkezdődik. A sort Molnár János Sajnovicshoz írt 
üdvözlő ódája nyitotta meg, amelybe a szerző beleszőtte a Halotti Beszéd szavait, és 
a lapp megfelelőkkel rokonított kifejezéseket. Az újabb felfedezések tovább növelik 
a lehetséges forrásokat, s innentől kezve általánossá válik a nyelvemlékek beidézése 
az intertextualitásba. 

A nyelvi archaizálás gyakorlatát nagyban elősegítette Révai Miklós történeti nyelv-
szemlélete is, aki tudatosan az irodalom számára próbálta meg közvetíteni az archai-
kus nyelvállapot elemeit, s akit Pray, Sajnovics, a pécsi Koller József és Michael Denis 
is rendszeresen ellátott „friss" nyelvemlékekkel. Tolnai Vilmos szerint Révai az erede-
tiként tételezett nyelvállapot helyreállítására törekedett „a tökéletesebbnek ... tartott 
régi nyelv, a »veranda antiquitas« segítségével".27 Jóllehet Révai elképzelésének teore-
tikus háttere az adelungi analógia- és etimológiaelmélet, módszereiben nem egyszer 
ennek ellenében lép fel. Adelung normatív racionalizmusa és perfektábilitás-hite 
ugyanis elítéli a régi nyelvből való újítást, Révai pedig nemcsak visszakeresi az egyes 
kifejezések eredeti alakját, hanem az élő nyelv számára is fel akarja támasztani azokat. 
Ez az archaizáló gesztus sok tekintetben jóval korszerűbbnek mutatkozott, mint a 
merev adelungizáló szellem, például az ikes igék használatának visszaállítását il-
letően. 

Itt jutunk el a dunai modell archaizáló attitűdjének belső, önelvű tendenciáihoz. A 
múltbéli alkotásokat a modernekkel szemben automatikusan felértékelő imitiációs 
alapú poétikai rendszer semmiképpen sem integrálhatta a racionalizmus fejlődéskon-
cepcióját, amelyben az újabb, mindig mint tökéletesebb jelenik meg. Ezért képviselte 
olyan magabiztosan Révai a nyelvromlás eszméjét a hasonlóan adelungiánus Ver-
seghyvel szemben, paradox módon éppen a neológia úzus-romboló hozzáállását 
segítve ezzel. Bár több nyelvtörténeti modell is rendelkezésére állt, nagyon jó stílus-
érzékkel a pázmányi kor nyelvhasználatát állította övetendő - imitálandó - mintául, 
sokban emlékeztetve T. S. Eliot John Donne-t újraértékelő gesztusára. A dunai modell 
legtöbb képviselőjénél megfigyelhető ez a rekonstruktívnak is nevezhető viszony a 

2fi A legfontosabb művek Denis (költői nevén Sined) Osszián-fordításai, amelyek alapján Batsányi is 
dolgozik, elégiái, amelyek Rájnist és Döme Károlyt is megihletik, Neumann (Neander) latin nyelvű 
Milton-fordítása, amelyet Barőti használ fel, valamint Alxinger Bliomberis című hőseposza, amely a fiktív 
nemzeti mitológia megteremtéséhez szolgáltat mintát, és Kisfaludy regéire is nagy hatást gyakorol. Szem-
beötlő különbség mutatkozik a dunaiak és Kazinczy Klopstock-recepciójában is - míg az utóbbi inkább 
nyelvi stílusára koncentrál, az előbbiek archaizáló intenciójára. 

2 7 T O L N A I Vilmos: A nyelvújítás. A nyelvújítás elmélete és gyakorlata. Budapest, Kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia, 1929. 87. 
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nyelvhez, ahol az archaizálás nem elsősorban stiláris eszközként, hanem célként 
jelenik meg. 

Mindezt jól alátámasztja, hogy az archaizálás minden nyelvi szinten utolérhető a 
dunaiak szövegeiben. A morfémák szintjén legtipikusabban Fábchich József el-ki 
típusú kettős igekötőinél találhatjuk meg, ez a nyelvi stílus az, amit darabossága miatt 
Kazinczy dórnak, másutt zordonnak nevez. Hasonlóan jár el Révai a birtokos sze-
mélyrag egyeztetésénél, amikor olyan régies szerkezeteket próbál meg felújítani, mint 
például a „magyarok királyok" forma. Az új típusú nyilvánosság nem tud mit kezdeni 
ezekkel a megoldásokkal és rontott nyelvezetet lát bennük. Szemere Pál fakad ki 
Horvát István és a révaiánusok archaizáló toldalékolása ellen: „meglehet, hogy a 
bakszakállú grammatikusok miatt így kelletik beszélnünk: Halgass, te ördögök ördö-
gök! Az elviseltetett köntösök rakvák szennyekkel; én pedig a szennyel rakvás 
köntöst nem hordom.. ,"28 

A szavak szintjének vizsgálatakor a két modell közötti különbséget a lexika 
összeírásának, szótárba foglalásának kétféle igénye is megvilágítja. Amíg Kazinczy 
vagy Szemere a nyelvújítási szavakat veszik lajstromba, addig Baróti Szabó, Fábchich, 
Révai a régi eredetűeket. A lexika archaizálásának vizsgálata azért is nehéz feladat, 
mert a dunaiak célja a régi kifejezések általánossá tétele volt, így szövegeiket olvasva 
szinte lehetetlen eldönteni, melyik szó maradt meg archaikus hatásúnak, s mi volt már 
a publikáláskor közkeletű. Mindazonáltal könnyen észrevehető, hogy az archaikus 
szavak használata a célzatos nyelvterjesztés mellett, poétikai-stilisztikai célokat is 
szolgál. Egyik legszebb példa erre Rájnis verse, melynek címe: „Ezer hét száz hetven-
utánn harmadik esztendőbenn Karátson havának elein Átila Királynak kotsissa, éjfél-
kor meg-jelenvén, arra kénszeríti a' Poétát, hogy Feddő Verseket írjon."29 Ebben a 
hexameteres formájú, archaizáló nyelvű szatirikus költeményben a múlt nevében 
megfogalmazódó szöveg a modern nyelvállapot kontrasztjaként jelenik meg, az 
elpuhult és elidegenedett utódok miatt háborgó kocsis beszédmódja egyszerre archai-
záló és durván populáris: „Lássd az eszem- s iszom- és aluszom-szarom-húddozzom-
embert!" Az archaizálás itt nemcsak eszköz, hanem a múló idő által kikényszerített 
egyetlen lehetséges magatartást is jelenti. 

A mondatok vizsgálatánál már nagyon nehéz elkülöníteni az archaizálást és a 
popularizálást. A táji nyelvváltozatok sokszor mint konzerválódott archaikus elemek 
tételeződnek; Révai a népnyelvet a nyelv élő okmánytárának, „vivum linguae archi-
vum"-nak nevezi.3" Több nyelvjárást is az ősi nyelvállapot tökéletes konzerválójaként 
kívánnak feltüntetni, többé-kevésbé lokálpatrióta alapon. (Legnagyobb hatása talán 
Baróti Szabó székely-elméletének volt, amelyet persze a hun-székely mondakör is 
erősített.) Nagy szerepe van a közmondások régi bölcsességként való felfogásának 
is, amelyet Wieland, majd Herder elmélete, a Sprüchworttheorie is alátámaszt - a 
közmondás nem más, mint „az őskor hozzánk átgügyögő hangja". Nemcsak Pálóczi 

2 8 SZEMERE Pál Munkái. III. Budapest, (1809) 1890. 17-18. 
2 9 RÁJNIS: I . m . 3 2 - 3 6 . 
30 KazLev. IX. 324. 
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Horváth és Dugonics közmondás-gyűjteménye jó példája ennek, hanem az is, hogy 
a legtöbb szerző előszeretettel idéz be szövegeibe archaikusként elgondolt népi 
szólásokat. 

A szemantika szintjének elemzése egyértelműen átvezet a populáris regiszterhez. 
Hangsúlyozottan nem a népköltészetről van szó, hanem arról, amit Herder 1767-ben 
természeti költészetként (Naturdichter) határozott meg a műköltészettel (Kunstpoet) 
szemben, s amelybe Homérosz, Osszián, Dante vagy akár Petrarca költészete is 
belefér. Herder tanai közvetlenül is hatnak a dunaiakra elsősorban Denisen át, akitől 
Révai 1781-ben valószínűleg meg is kapja Herder munkáit. Valószínűleg, ennek 
hatására születik meg a régi és új elegyes versgyűjtemény terve, és a gyűjtésre történő 
felszólítás a Magyar Hírmondáian,äl A felhívás szerzői voltaképpen a zumthori 
értelemben vett populáris regiszter korpuszát akarják összegyűjteni a nyelvi hagyo-
mány rekonstruálásának reményében, céljuk az archaikus elemek kigyűjtése a köz-
költészetből, azokból az énekekből, melyeket „víg asztalaiknál mondanak anyanyel-
vekben gyönyörködő édes miéink". 

A populáris költészet anyaga, mint az anyanyelv lehetséges forrása - mindez egy 
olyan felfogást vetít elénk, amely szöges ellentétben áll Kazinczy stíluseszményével. 
Hogy nem arról a fajta népi hangvételről van szó, amelyet „tiszta" formában Kazinczy 
is elfogadott (Horváth János szerint jellemző, hogy Csokonai jambikus parasztdalát 
becsülte a legtöbbre); s ezt az is bizonyítja, hogy a dunaiak nem is elsősorban 
népdalokat terveznek kiadni a későbbiekben, hanem közköltészetet, mint Kreskay 
és Pálóczi, vagy popularizáló műköltőket, mint ahogy azt Révai tette Faludi, Orczy és 
Barcsay esetében. 

A régi és a populáris fogalmának összemosása naiv elképzelésnek tűnhet, egészen 
addig, amíg pusztán a nyelvi tendenciákra gondolunk. Annál inkább igaz ez a formai 
megoldások, különösen a strofika esetében. Az archaikus-populáris kötődés egyik 
legnagyobb eredménye a populáris regiszterben megőrzött barokk dal- és strófaszer-
kezetek újrafelfedezése az arisztokratikus regiszter, a szépliteratúra számára. Amíg az 
arisztokratikus költészet szinte kizárólag a négyes rímű tizenkettőst őrizte meg, s a 
színes barokk formakészletet elfelejteni látszott, addig a közköltészet meglepően 
változatos anyagot mutat. A korai barokkban igen népszerű trochaikus lejtésű kereszt-
rímes nyolcas és hetes például egyszerre őrződött meg a daloskönyvek közköltésze-
tében és a német-francia rokokó költeményekben. Mindkét forrást egyszerre közve-
títi az arisztokratikus regiszterhez Faludi Ferenc - egészen Kisfaludyig. Ehhez 
hasonlóan a Himfy-strófa is visszatekinthet közköltészeti előzményekre, újdonsága 
mindössze az ismert 8-7-8-7-8-8-7-7 összetételű strófaképlet első felének megkét-
szerezése. Itt voltaképpen egy popularizálódott arisztokratikus versforma és az olasz-
francia mintájú szonettforma párhuzamos integrálása történik. 

A strofika kérdésénél meg kell említeni, hogy a formai struktúrák minimális 
különbségének felismeréséből fakadó esztétikai élmény igen fontos a dunaiaknál -

3 1 K Á T Mátyás és RÉVAI Miklós: Tudománybélidogok, [felszólítás népdalok gyűjtésére!. Magyar Hírmon-
dó 1782. jan. 16. 33-38. 
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ilyen például a pszeudo-aszklepiádészi versszaktípus vagy a Himfy-strófa formai 
tradíciók imitációjaként való éltékelése —; a következő nemzedék irodalmi tudata 
viszont legtöbbször már nem tud vele mit kezdeni. Mindez azzal a modernségre 
jellemző kanonizációs sajátossággal van kapcsolatban, amit Gustav Kubler nyomán a 
formális szekvenciák kifáradásának nevezhetünk. A lassanként kialakuló új nyilvá-
nosság számára „... a formák interpretatorikus jelentéspotenciálja eltűnt, másrészt 
megszűnt a formakészlet innovatorikus ereje. A forma, mint a kor lényegi kérdéseire 
adott válasz elveszítette relevanciáját, tehát tradícióképző vonzereje korlátozottá 
vált".32 Úgy is fogalmazhatunk, hogy a dunaiaknál jól kivehetően működik a Jacques 
Roubaud által formai emlékezetnek nevezett költészet-szervező elv,33 és ezzel - ha 
tetszik - sokkal közelebb álltak a kortárs francia vagy olasz poétikai modellhez, mint 
a szinte kizárólag a szonettre koncentráló Kazinczyék. Ez a fajta formai emlékezet 
hosszú időre itt érvényesül utoljára a magyar költészetben. 

Az ilyen irányú hagyományban Faludi szerepe a legfontosabb, annál is inkább, 
mivel műveit ismerik és ki is adják. A vaskos népiesség és a rokokó pásztorköltészet 
szintézise a két regiszter összeolvaszthatóságának példáját jelenti a dunaiak számára, 
s azt is mutatja, hogy a populáris regiszter felfedezése valószínűleg Herder eszmei 
támogatása nélkül is végbement volna. Faludi versei nem egyszer mint a tudatos 
archaizmus darabjai jelennek meg; például Dugonicsnál, mint Árpád-kori ősi magyar 
énekek szerepelnek. Amit Horváth János erről a jelenségről mond, az az egész dunai 
modell hagyományszemléletére igaz: „Az újnak ősiséggé bélyegzése ugyanis arra vall, 
hogy az illető mű a hagyományos ízlés kétrendbeli követelményeit elégíti ki egyszer-
re: hű maradt a megszokotthoz, sőt annak lényegét pregnánsabban képezte ki (innen 
régiség-látszata), de formailag felfrissítette s így valósággal az újság ingerével kedvel-
tette meg ismét a már megszokottat."33 

Szembeszökőek a dunaiak archaizáló és popularizáló szövegeiben a feltűnő dur-
vaságok: az ősi és a populáris költészet vélt közös jegyei. Meg kell jegyeznünk, hogy 
emögött valamiféle polgárpukkasztó szándék is utolérhető, ami a dunaiaktól, külö-
nösen a győri triász tagjaitól (Révai, Rájnis, Fábchich) sohasem volt idegen. Poétikai 
szempontból sokkal fontosabb lehet az a tény, hogy Révai „közönséges, tréfás, 
enyelgő, szerelmes énekeket" vár 1782-es felszólításában,35 azaz a latrikánusnak 
tartott szerelmi költészetet is be akarja emelni a kánonba. Hasonló intencióról tanús-
kodik Virág Benedek Kazinczyhoz intézett kérése: „Egy-két strófát írj le nekem az 
ollyan paraszt dalból, mellyet a csintalan szemérmetességű lyánkák mikor fonnak ... 
dúdolgatnak."36 

A populáris regiszter ilyen irányú integrálása a költészetre is rányomta bélyegét, 
Faludi „aglant"-jától kezdve mondjuk Nagy János Nyájas Múzsa című kötetéig. Ennek 

3 2 BACSÓ: i. m . 5 9 . 
3 3 Jacques ROUBAUD, La fleur inverse. Essai Sur l'art formet des troubadours. Paris, Ramsay, 1986. 

341-344. 
3 4 H O R V Á T H János: A magyar irodalmi népiesség FaluditólPetőfiig. Budapest, Akadémiai, 1 9 2 7 . 3 4 . 
3 5 RÁT-RÉVAI : I. m . 3 6 . 
36 Virág Kazinczynak, 1802. dec. 23. 
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Gúnyoló és más virágénekek címet viselő terjedelmes része a csakugyan archaikus 
eredetű leány- és vénasszonycsűfolók hatásáról tanúskodik,37 hasonlóan értelmezve 
a virágének kifejezést, mint kétszáz évvel korábban Szenczi Molnár vagy Sylvester. 
Ugyanezt érzékelhetjük Horvát Ádámnál a „Gyanúba esett szerelmes"-típusú dévaj 
szerelmes dalok esetében, de Endrődy, Nagy János, Kreskay, Péteri Takáts vagy 
Fábchich József máig feldolgozatlan énekköltészetét vizsgálva is. 

Figyelemre méltó, hogy a hagyományos adaptív fordítástechnika segítségével 
populáris hangvételben tolmácsolnak egyes antik költőket is. Ha például megnézzük 
Révai Miklós fordításában Anakreón, Sappho, Horatius, Ovidius vagy Catullus szerel-
mes verseit - ha az ódák és elégiák emelkedett stílusával hasonlítjuk össze azokat -
azt a stiláris különbséget érzékelhetjük, ami az eredeti görög és latin költeményeknek 
is sajátja volt. Ez a hangvételbéli különbség Kazinczyék fordításaiban jóval kevésbé 
érzékelhető. Kézenfekvő példa erre Fábchich József Pindarus-kötete, ahol a fordítás 
és az imitáció tökéletes összemosódásának lehetünk tanúi. Érdemes megnézni az 
Eszemiszomszki címmel lefordított, 41. anakreóni töredék egy részletét, ahol egyszer-
re figyelhető meg az archaizáló és popularizáló szándék, a stiláris imitáció igénye és 
az egyszerre populáris és arisztokratikus szimultán versforma: 

.. .Haszon itten ennem innom 
Muzsikára ropni táncot 
Kenetekkel illatozni 
Trufálódni asszonyokkal 
Meregessen hét csöbört bút 
Kinek abba kedve tartja 
Örömöst igyunk tokaj bort, 
Bromius nagy isten áldjon.38 

Ismét az imitáción alapuló originalitás problémájához jutunk el, amely tökéletesen 
ellentéte Kazinczy gypsabguszokra tekintő poétikai modelljének, ami ebben az ér-
telemben az originalitás imitációját jelenti. A fentebb stíl eszménye miatt a Kazinczy-
kánonba sem a populáris hagyományon alapuló, de formájában arisztokratikus köl-
tészet, sem az antikok imitációján alapuló népies hangvétel nem férhetett bele. 
A normakérdéshez hozzájárul még az is, hogy az új típusú nyilvánosság már csak 
akkor fogadja el az irodalmi alkotásokat értékesnek, ha azok fel vannak ruházva 
szerzőfunkcióval. Az olyan barokk vagy még régebbi hagyományokra visszamenő, a 
populáris regisztert tipikusan jellemző szerzői gyakorlattal, mint amilyenek például 
Horváth Ádám vagy Kreskay Imre saját és gyűjtött verseket tematizálatlanul tartalmazó 
énekgyűjteményei, nem tud mit kezdeni. Megfigyelhető, hogy amíg Kazinczyék a 

37 Például: „ A csöcsös lány tudta eztet..." (Buffánrvl), „Te is csipás vén banya..." (Táncról). In: N A G Y 
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SzimonidesAlkmánArkilokus. Győr, 1804. 56. 



160 Nyáry Krisztián 

populáris és arisztokratikus regiszter pontos szétválasztására törekedtek és az előbbit 
meg is próbálták kiszorítani az irodalmi kánonból, addig a dunaiaknál a két művé-
szetvilág közti viszony szándékosan folyékonnyá válik. 

Ha jobban megnézzük, az Amadé- és Gyöngyösi-féle popularizált barokk és a 
romantikus népiesség-koncepció közötti csöndes átmenetről van szó. Csetri Lajos 
szerint a dunantúliak „a nyelvjárási" szavak és az archaizmusok kultiválásában kor-
szerűbbek az adelungi-kazinczyánus álláspontnál, legalábbis európai mércével mér-
ve", s ezen sajátosságuk „sokban készíti elő a romantikus népiességet is".39 Érdemes 
felidézni azt a paradoxonnak ható állítást is, hogy - a német író-grammatikus-vita 
frontvonalai mentén gondolkodva - a magát az írók (főleg Klopstock és Wielancl) 
véleményével azonosító Kazinczy, voltaképpen önmagát is becsapva, sok tekintetben 
a nyelvészek (Adelung és Gottsched) elveit képviseli/" Könnyen belátható, hogy 
mindez fordítva is igaz: Révai és a nyelvészeti irányultságú dunántúli körök éppen 
azért léptek föl a leghatározottabban, amit a német nyelvészek támadtak az írók 
ellenében: az archaizmusok és a populáris stílusrétegek irodalmi használatának 
jogáért; sőt ha felidézzük Klopstock 1796-os elvi fordulatát, a nyelvi és stiláris idegen-
ségek elítélését, azt is mondhatjuk, hogy éppen a dunaiak képviselték legkövetkeze-
tesebben Kazinczy példaképének álláspontját. 

A populáris regiszterrel való ilyen szoros kapcsolat ugyancsak felvet egy fontos 
kanonizációs problémát. A nem a dunai modell képzési rendszerében felnőtt, az 
imitációs poétikai alapállásra kevésbé fogékony kortárs befogadó számára éppen a 
populáris anyag „ismerőssége" miatt a legtöbb ilyen szöveg nem hordoz új tapasz-
talatot, és többnyire csak szórakoztatásként jelenik meg, a docere és utile ugyanilyen 
erős intenciója pedig már nem tudatosul. Bacsó Béla mutat rá, hogy a „fenti formában 
jellemzett perspektívába kerülő műalkotás minimalizálja a mű befogadásaként előálló 
kommunikációt, hiszen a megértés feltételei a már meglévő tapasztalat ismétléseként 
adva vannak"/1 Ha bizonyos szövegek megközelítése pusztán a szórakoztatásra 
koncentrál, akkor értelmezésük így is öröklődik át a következő nemzedékekre. 
„Elvész a mű hermeneutikus identitása", és ha része marad is a kánonnak, sokkal 
kedvezőtlenebb megítélés alá esik, mint azok a szövegek, amelyek mögött valamely 
magasztosabb intenció sejthető. 

A dunai modellnek a populáris regiszter integrálására ugyanazért van szüksége, 
amiért az archaizáló nyelvi tendenciákra és az előtörténet szövegeinek imitációjára, 
ez pedig a hagyomány problémája. Utaltam rá, hogy amikor a 18. század utolsó 
harmadának kezdetén a magyar irodalom ismét újrakezdő pozícióba kerül, milyen 
különbségek mutatkoznak meg a két modell között. A két kánon különbsége a 
folytatás/kezdés kétféle tudati állapotára megy vissza. A dunaiak a vélt vagy valós 
szellemi hagyományokat választják a kézzelfogható európai minta helyett, a bizony-

CSETRI Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv-és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás 
korszakában. Budapest, Akadémiai, 1990. 86. 

30 I. m. 52-53. 
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talan kontinuitást a sokkal könnyebben megvalósítható integrációval szemben. A 
saját múltjából megújulni akaró dunai kanonizációs modell - főleg az intézményes 
háttér összeomlása után - nem elsajátítható, hiszen az élteimező közösség és az 
értelmezendő hagyomány között jórészt megszakadtak a szálak. Az első nemzedék 
idején születő korpuszból már a második nemzedék közönsége sem tudott valódi, 
általánosan elfogadott kánont alakítani. 

A régi hagyomány megújítható voltának vágya visszatérő elem a dunaiaknál, s 
nemcsak az elméleti írásokban, hanem a költészetben is jelen van. A régiből fakadó 
új igénye igen szépen fogalmazódik meg Nagy János kötetének nyitóversében: 

Mert valami gyökeres fát fejsze levágván 
Új és még frissebb ágakat hajtni szokott: 
Úgy ez az én gyökeres nyelvemnek régi hatalma, 
Meg lásd, Uj s még szebb ágra s virágra fakad.42 

Az idézet is világosan mutatja, hogy a dunai felfogás nem jelent puszta tradicionaliz-
must, az újtól való direkt elhatárolódást, mely végül valami meghaladottat kíván életre 
hívni, hanem a modernség integrálásának egy kevésbé radikális lehetőségéről van 
szó. Azt is megkockáztatom - és itt hadd utaljak vissza Rájnis programversére - , hogy 
a dunai tradíció-értelmezés rokon a hatástörténet gadameri felfogásával, amely meg-
próbálja egyszerre látni a hagyományt és a modernséget. 

A dunai modellnek a megszülető nemzeti kánonból való kiszorulásával a magyar 
irodalom a modernitás felé való szakadásos átmenetet „választotta" a kontinuitás 
lehetősége helyett. A szelíd átmenet lehetősége a korszakban az elvárás és tapasztalat 
közti differencia radikális megnövekedésével szalasztódott el. Az az új idő, amelyben 
élünk, és amely akkor engedte magát először megragadni, a 18. század végén 
született, amikor az elvárások eltávolodtak az addig szerzett tapasztalástól.43 Az új 
kánon is szüntelenül előre tekint, a benne megfogalmazódó elvárások a felgyorsult 
jövőre vonatkoznak, és nem hagy helyet a hátra tekintő, hagyományból építkező 
modelleknek. Pedig ha az 1770 körül feltűnt és a 1820 felé eltűnt dunántúli irodalmi 
modell részt vehetett volna a nemzeti kánon kialakításában, talán áthidalhatta volna 
azt a hatalmas szakadékot, amely a régi és az újabb magyar irodalom között tátong. 
Éppen a felvilágosodás hiányos vagy alternatív olvasata az, ami lehetővé tehette volna 
ezt a lépést. 

Ennek alapján mondhatjuk azt is, hogy a dunaiak esetében egy olyan irodalmi 
modellel állunk szemben, amely erősen gyökerezik a barokkban és egyfajta rokokó-
ban, s anélkül, hogy a klasszicizmus mélyebben megérintené, integrálja a korai 
romantika hatásait. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy Faludi és Kisfaludy ha nem is 
nemzedék-, de kortársak voltak, s hogy köztük sok tekintetben kisebb a különbség, 

4 2 N A G Y János: Elöl-járó vers. In: Udvari Kútó vagy is Gratzián Boldizsárnak Ealudi Ferentz által 
magyarra fordított ccc makszimái mellyeket alagyás versekbefoglalt... Győr, 1790. 3. 
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mint bármelyikük és Kazinczy között. Bizonyos tekintetben tehát a barokk és a 
romantika poétikai „rövidre zárásának" lehetünk tanúi. Az elképzelés nem idegen a 
modern irodalomtörténeti véleményektől sem, a felvilágosodás kutatói közül sokan 
felfigyeltek a barokk és nemzeti romantika szoros kapcsolatára,33 s nem véletlen, hogy 
Dugonicsot egyszerre szokás a barokk próza egyik utolsó képviselőjének és a magyar 
romantikus történelmi regény megalapozójának tekinteni, anélkül, hogy a klassziciz-
mussal vagy akár a felvilágosodással kapcsolatba hoznánk. 

Irodalmi korpuszoknak többféle értékelése is lehetséges. A korban a dunaiak 
korpuszára a véleményformáló új nyilvánosság ellenkánon konstruálásával válaszolt, 
pontosabban a dunai modellt kezdte el úgy értelmezni, mint amely a kialakuló kánon 
ellenében jelent hátramozdító erőt. Természetesen, a 19. század elején megszülető 
nemzeti kánon kialakításában a dunaiak is igen nagy szerepet játszottak, különösen 
ami a romantikus népiesség megalapozását illeti; és a költői beszédmódváltásban 
annyira jelentős Auróra-kör tevékenysége is nagyon erősen a dunai poétikai modellre 
épül. Ennek ellenére a modell azon meghatározó poétikai tendenciái, amelyekről a 
dolgozatban szóltam, jórészt nem tudtak áthagyományozódni. A korabeli értelmezé-
sek felülvizsgálata nem lehet feladatunk, de azt érdemes lehet megvizsgálni, hogy az 
áthagyományozódott korpuszon kívül, milyen egyéb kanonizációs lehetőségek létez-
tek - ezek egyikéről kívántam beszélni a föntiekben. 

A modern szemlélő - íróasztala mellől visszatekintve tudhatja, hogy eltérő háttér-
összefüggések párhuzamos kánonok kialakulásához vezethetnek, de még a legelfo-
gulatlanabb olvasatot is meghatározza a ténylegesen áthagyományozódott korpusz 
intertextuális súlya. Az egyidejűtlen egyidejűségek együttléte csak rekonstruktiv 
nézőpontból nyilvánvaló, a kánonképződés során azonban mindig a konkrét, kéz-
zelfogható erőviszonyok döntenek. A kánon, mint egy csoport kulturális önmegha-
tározásának, sensus communisának alapja természetéből fakadóan disszimiláló jel-
legű. Antropológiai feladata éppen az, „hogy valamely közmegegyezés közös 
értékelés megtestüléseként állapítódjék meg. Ezért a kánon átalakítóinak érdeke, 
hogy kitöröljék a kánonképződés előtörténetét vagy úgy tüntessék föl azt, mint 
tévedések történetét".3' 

Ezért volt törvényszerű, hogy a dunai modell azon poétikai sajátosságai, amelyek 
ellentmondtak az új irodalmi kánon elvárásainak és belső struktúrájának, már a 
húszas évek elejére a közönség intertextualitásának peremére kerültek, vagy éppen 
teljesen elfelejtődtek. Felvetődik a kérdés, hogy szükségünk van-e ma a dunai 
irodalmi modell szövegeinek rekanonizálására? Huszadik század végi olvasatunkban 
ezeket a szövegeket sokszor ügyetlennek, darabosnak, rossznak érezzük, hiszen 
többnyire azt próbáljuk kiolvasni belőlük, amit a kánon megszabta irodalmi tudatunk 

44 Például SZERB Antal: Magyar preromantika. Budapest, Minerva, 1929.; BARTA: i. m.; W É B E R Antal: 
A népiesség jellege és változatai a 18-19. századi magyar irodalomban. In: Irodalmi irányok, távlatból. 
Budapest, Szépirodalmi, 1974. 9-27., 59-61.; legújabban pedig B Í R Ó Ferenc: A felvilágosodás korának 
magyar irodalma. Budapest, Balassi, 1994. 5-62. 
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megenged. Igen nehezen tudjuk Weöres Sándorhoz hasonlóan levetni a Kazinczytól, 
Toldytól és társaiktól ránkmaradt szemüveget, amely voltaképpen a mindenkori 
modernség kizárólagosságra törekvő olvasói modalitásával azonos. 

A magyar felvilágosodás kutatóinak e téren nincs könnyű feladata, hiszen az 
irodalomtörténet - főleg, ha tárgyával egyazon irodalmi paradigmán belül mozog -
egyszersmind kánon-történet is, s mint ilyen, óhatatlanul megnehezíti a rekonstruktiv 
olvasatot. A rekonstrukció ugyanis a kánon ellenében dolgozik; feladata éppen az, 
hogy azokat a jelenségeket és folyamatokat is modellálja, amelyek nem vettek részt 
a kánon megszabta hagyomány kiépítéséhen. A reflexió és a konstrukció értelmezői 
nézőpontja mindig kanonikus nézőpontot jelent, hiszen csak áthagyományozódott 
anyagra lehetséges reflektálni és ennek alapján irodalmi rendszert konstruálni; a 
rekonstrukció aktusa ezzel szemben mindig kánon-ellenes, még akkor is, ha a 
rekonstruált anyag esetleg egy új kánon részét fogja képezni valamikor. 

A 19. század első negyedében eltűnő dunántúli poétikai modell vizsgálatakor 
„működés közben" érhető tetten a kanonizáció és áthagyományozódás folyamata. Ha 
megnézzük, hogy e modell miért nem játszott súlyának megfelelő szerepet a magyar 
nemzeti kánon létrejöttében, akkor ezen kánon természetéről is többet tudunk meg, 
s így sokkal kevésbé leszünk kiszolgáltatva a kanonikus természetű olvasati módok-
nak. Amikor a 18-19. fordulóján Magyarországon is megkezdődött az irodalom 
nyilvánosságának és intézményes hátterének szerkezetváltása, az értelmezésnek 
olyan általánosan szabályozott horizontja bontakozott ki, amely nem tudott mit 
kezdeni a „dunai" poétikai sajátosságokkal. Az imitációs technika, a szándékos 
archaizálás, az irodalmi regiszterek összemosása, a formai emlékezet működtetése és 
a konstruált, fiktív hagyomány létrehozása nem vehetett részt az áthagyományozó-
dásban, így nem képezhette a nemzeti kánon releváns részét. Ma, amikor egyre 
inkább az utóidejűség nézőpontjából tekintünk erre a kánonra, feltűnhet, hogy éppen 
a felsorolt poétikai sajátosságok értékelődnek fel újra, s úgy képzik egy-egy alternatív 
irodalmi diskurzus alapját, hogy közben fel sem merül, hogy nem valamely modern-
ségen túli sajátosságról van szó. Éppen ez az, amelyben a rekonstrukció jelentősége 
rejlik; hogy egy létező, de eltűnt irodalmi-poétikai modell zárványainak kibontásával, 
a kánon ellenében új tapasztalatot enged létrejönni. 



Menyhért Anna 

AHMATOVA SZEMANTIKAI OXYMORONJAI 

Az Ahmatova-szakirodalom a kezdetektől fogva a tárgyiasságot tartja Ahmatova ko-
rai költészetében az egyik legfontosabb sajátságnak.1 A tárgyiasság ezekben a versek-
ben azt jelenti, hogy a lírai én érzelmei, gondolatai közvetetten, a tárgyi világ elemei-
nek segítségével fejeződnek ki. (Az adott tárgyi elemek kiválasztása az adott versszi-
tuáció függvénye.) Ezek a tárgyi elemek a versekben átszemantizálódnak, saját alap-
jelentésükön kívül egy, az adott versszituációra jellemző másodlagos jelentés, azaz a 
lírai én állapotára vonatkozó információ hordozóivá válnak. Ez a jelenség rokonítható 
a 20. századi költészet objektív lírának nevezett válfajával, amelyet általában T. S. 
Eliot „objective correlative"-jának segítségével jellemeznek.2 

Ahmatova kódja a versek szövegének szintjén alapvetően jelentés - illetve 
motivikus egységek - más kifejezéssel élve: tárgyi szimbólumok („предметные 
символы")3 - ismétlődésrendszere, vagyis a szavak, kifejezések másodlagos jelenté-
seinek összeadódása a versekben és a ciklusokban. 

Véleményem szerint a versekben előforduló motivikus egységeket a következő-
képpen csoportosíthatjuk: Az első csoportba azok a szavak, kifejezések tartoznak, 
amelyeknek értéke a köznapi nyelvhasználatban semleges. Ezek értéküket és jelen-
tésüket a versszituációból, illetve a versszituációk összességéből nyerik el. Ilyenek 
például a lépcső, a kapu, a kesztyű, a küszöb sxb. A lépcső például általában a talál-
kozás és búcsúzás, a szerelem kezdetének, illetve végének jelzésére szolgál.4 

Перенеся двухдневную разлуку, 
К нам едет гость вдоль нивы золотой, 
Целует бабушке в гостиной руку 
И губы мне на лестнице кру той. 

1917 (147)5 

1 Vö.: В. В. ВИНОГРАДОВ: Анна Ахматова. О символике - О поэзии, (Petrograd, 1922. - Leningrad, 
1925.) München, Slavische Propyläen, Band 74. 1970., Б. ЭЙХЕНБАУМ: Анна Ахматова. Опыт анализа. 
(1923) In: О поэзии, Ленинград, 1969. 75-147., ZSIRMUNSZKIJ, V. М.: A szimbolizmus túlhaladói. (1916) 
In: Irodalom, poétika. Bp. 1981. 182-220. 

2
 Т . S. ELIOT: Hamlet. ( 1 9 1 9 ) In: Selected Essays. London, ( 1 9 1 9 ) 1 9 3 2 . 

5 Vö.: ВИНОГРАДОВ: i. т . , И. II. СМИРНОВ: К изучению символики Анны Ахматовой (Раннее творчество). 
In: Поэтика и стилистика русской литературы. 1971. 279-287. 

4 V ö : СМИРНОВ: i. т . 281 . 

5 Az idézetek a következő kötetből valók: Анна Андреевна АХМАТОВА: Лирика. Москва, 1989. Az 
évszám után álló szám az oldalszámot jelzi. 
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A korlát szintén hasonló funkciót tölt be, a kapcsolat végét jelzi, hiszen a korlát 
elengedése átvezet valamely más térbe, ahová a lírai én nem követheti szerelmesét, 
azaz a korlátba kapaszkodás a biztos pont keresésének, az önmegtartóztatásnak, a 
visszautasítás előérzetének kifejezésére szolgál, s mindez a térbeli visszahúzás egyetlen 
kis mozdulatába belezsúfolva: 

Хочешь знать, как это было? — 
Три в столовой пробило, 
И прощаясь, держась за перила, 
Она словно трудом говорила: 
"Это всё.... Ах, нет, я забыла, 
Я люблю вас, я вас любила 
Еще тогда!" 
"Да". 

1910 (18) 

Ugyanezt figyelhetjük meg а Сжала руки под темной вуалью... kezdetű vers ese-
tében is, avval a különbséggel, hogy, mint a versben található előzményekből kide-
rül, a lírai én maga idézte elő a szakítást; ezért az önmegtartóztatás, a kapaszkodás 
gesztusa elmarad, a hősnő „elérte célját", a férfi elmegy. A korlát nem érintése egy 
utolsó, lendületes lépés a dolgok helyrehozása érdekében; de a következő sorból 
máris kiderül, hogy ez igazából nem segít, és a hősnőnek valójában nem állt szándé-
kában meg nem történtté tenni az előzményeket, legalábbis nem saját létterének6 

elhagyása, a férfinak az ajtón túl való elkísérése árán. S az utolsó két sor csattanója is 
ezt a benyomást erősíti. 

Я сбежала, перил не касаясь, 
Я бежала за ним до ворот. 

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка 
Все, что было. Уйдешь, я умру". 
Улыбнулся спокойно и жутко 
И сказал мне: "Не стой на ветру". 

1 9 1 1 ( 1 6 ) 

A második csoportot azok a jelentésegységek alkotják, amelyek hagyományos po-
zitív vagy negatív jelentéssel bírnak. Ezek általában a színek, egyéb minőségek, a 
fény, a sötétség stb.7 

6 V ö . : J e r z y FARYNO: КОД Ахматовой. Russ ian Li tera ture 7 - 8 . 1 9 7 4 . 8 3 - 1 0 3 . 

7 V ö . : СМИРНОВ: i. т . , FARYNO: i. т . 
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Ahmatova használja e motívumok hagyományos jelentéseit, például a nap és attri-
bútuma, az arany és az aranyszín, pozitív jelentésű, és sok esetben a versek férfi 
szereplőjének jelzésére szolgál.8 Evvel szemben a sötétség jelentése negatív, a sárga 
szín a feketével, a sötétséggel, a halállal egyenértékű.9 

A tárgyi szimbólumokkal (főként az előbb említett második csoportjukkal) és je-
lentésükkel, valamint az egymáshoz való kapcsolódásaik következtében kialakuló 
jelentéshálókkal kapcsolatban felmerül az oxymoronok, mint Ahmatova kódjának 
nagyon fontos részét képező elemek vizsgálatának szükségessége. 

Az oxymoronok igen fontos szerepet töltenek be Ahmatova kódjában, annak min-
den szintjén. A nyelvi oxymoronokon kívül, amelyek leírhatók bármely lexikon 
„oxymoron" címszavával, másfajta, „szemantikai" oxymoronokkal is találkozhatunk, 
a kód és a tárgyi szimbólumok említett csoportjainak - különösen a másodiknak - az 
ismeretében. 

A nyelvi oxymoron jellemvonásai közé tartozik, hogy megfelel az oxymoron-fo-
galom szintaktikai és szemantikai szabályainak, azaz egy olyan szókapcsolat, amely-
ben a tagok ellentétes jelentéseiből összetett, ambivalens jelentés szerveződik 
(„нарядно обнаженной"). Ezek a szókapcsolatok szintaktikailag és szemantikailag 
egyaránt oxymoronok. 

Ahmatova költészetében emellett másfajta oxymoron-értékű kifejezésekkel is ta-
lálkozunk, a motivikus-, illetve jelentésegységek előbb említett második típusába 
tartozó motívumok esetében. Ezeket az oxymoronokat szemantikai oxymoronoknak 
nevezem, mert oxymoronságuk teljes mértékben a jelentéstől - a kód révén kialakult 
jelentéstől - függ. 

A szemantikai oxymoron fogalmát egy nagyon egyszerű, mindenki által ismert kife-
jezés segítségével próbálom megmagyarázni: a Júdás csókja" kifejezésével, amelynek 
oxymoronikus jellegét csak az értheti, aki tudatában van annak a kultúrtörténeti ha-
gyománynak - kódnak, amely ennek a szókapcsolatnak a jelentését létrehozta. (Ez a 
kifejezés tulajdonképpen egy „kultúrtörténeti szemantikai oxymoron".) Ha például a 
„Pista csókja" kifejezést próbáljuk hasonlóképpen értelmezni, az első pillantásra sem-
miképp nem tűnik oxymoronikusnak, ha azonban „Pistáról" tudjuk, hogy valamilyen 
módon negatív, ellenszenves, tragikus dolgok fűződnek hozzá, vagy ha tudjuk, hogy 
az, aki „Pistáról" beszél, ilyeténképpen vélekedik róla - megváltozik a helyzet. 

Tehát a „Pista csókja" kifejezés oxymoronvoltát csak bizonyos mögöttes jelenté-
sek, egy bizonyos kód segítségével érthetjük meg, hiszen az oxymoron hatásának 
lényege éppen az, hogy a jelentések ellentétessége nem bontódik fel, nem magyará-
zódik meg, és - a költészet esetében - a befogadóból éppen ez az állandó jelentésin-
gadozás, a jelentéssíkok, illetve a szemantika és a szintaktika síkja közötti ide-oda 
játszás vált ki különleges reakciót. 

"SZMIRNOV hívja fel a figyelmet arra, hogy az ó-orosz költeményekre jellemző a nap-férfialak effajta 
párhuzama. СМИРНОВ: i. m. 283. 

9 FARYNO: i . m . 9 0 . 
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Ahmatova költészetében gyakoriak a szemantikai oxymoronok, olyanok is, ame-
lyeknek megvan a szintaktikai „létjogosultságuk" az „oxymoronságra" (szókapcso-
latok); és olyanok is, amelyeknek nincs. Bizonyos jelentésegységek, ha egy velük 
ellentétes jelentésű elemmel kapcsolódnak össze, ellentétükbe fordulnak át, vagy, a 
kontextusba helyeződve, önmagukban válnak oxymoronokká, az ironikus kifeje-
zésmód, az állítva tagadás eszközévé, mert ilyen módon magukban hordozzák az 
értékvesztés mozzanatát. Ezek a kifejezések oxymoronok a kód szintjén, szemanti-
kailag, de ez a versszöveg felületi, szintaktikai szintjén nem egyértelmű. A versszö-
veg két szintje, a felületi, szintaktikai és a mélyebb, szemantikai - azaz a kód - szintje 
közti eltérések miatt válik a feszültség nagyon erőteljessé ezekben a versszituációk-
ban. Mindezekre a jelenségekre a verselemzések során fogok példákat hozni. 

Чернеет дорога, приморского сада... 

Чернеет дорога приморского сада, 
Желты и свежи фонари. 
fl очень спокойная. Только не надо 
Со мноё о нем говорить. 
Ты милый и верный, мы будем друзьями... 
Гулять, целоваться, стареть... 
И легкие месяцы будут над нами, 
Как снежные звезды, лететь. 

1 9 1 4 ( 9 2 ) 

А Чернеет до/юга приморского сада... kezdetű vers nagyon jó példa arra, hogyan 
használja Ahmatova a színek, attribútumok hagyományos jelentéseit, és arra, hogy 
ezek a jelentések milyen értelmet nyernek a kontextusból. A vers rövid elemzésének 
segítségével - különös tekintettel az idősíkok sajátságaira - érthetővé válik ez a me-
chanizmus. 

A vers alaphangulatát egyrészt a fekete és sárga színek jelenléte adja meg, hiszen 
a fekete, mint a sötétség jele, és a sárga, ami a természetes fény hiányát jelzi, Ahmatova 
kódjában egyaránt a pusztulás, a halál fogalomkörét idézi fel. Ezt az első „fekete" 
benyomást fokozza a következő sor, amelyben а „Желты и свежи фонари" predikatív 
szerkezet állítmányi részének két tagja, a sárga és a friss, látszólag nem ellentétes 
jelentésűek. Ahmatova kódjának ismeretében azonban nyilvánvaló, hogy a halál fo-
galomkörével kapcsolatban álló sárga szín a frissességnek antinómiája, tehát a két 
jelző egy oxymoront alkot, azaz a frissesség értéke kétségessé válik. 

Másrészt a vers indításában fontos szerepe van a tengerparti «/(„дорога приморс-
кого сада") tárgyi szimbólumának, amely hagyományos jelentéséhez híven a valaho-
vá - valamely más térbe, időbe - való eljutást jelzi, illetve valamiféle átmeneti álla-
potra utal. 

A vers első két sorának grammatikai alanya az út és a lámpák, azaz a sorok olva-
sása közben az olvasó csak odaképzelhet valakit erre az útra. Ezért, mivel az út -
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vagy akármilyen más jelenség - leírása valamilyen beszélő (adott esetben a lírai én) 
által, az ő szemszögéből valósul meg, az olvasóban valamiféle várakozás stimuláló-
dik; elkezdi várni, hogy az „úttal" a lírai én verbalizáltan is „kapcsolatba lépjen", azaz 
hogy egyértelművé váljon a szituáció: „ki és mit csinál ezen az úton?" 

Ez azonban nem történik meg, a várakozás kielégítetlen marad. A továbbiakban 
az útra való egyetlen utalás a „sétálni" ige a hatodik sorban. De itt már - igaz, nem 
első pillantásra egyértelműen - arról van szó, hogy a lírai én valamikor sétált valaki-
vel (vele) ezen az úton, de ez a jelen pillanatban már lehetetlenné vált. 

Ezt az idősíkbeli csúsztatást az előző két sor készíti elő. А „Я очень спокойная. 
Только не надо/Со мноё о нем говорить" sorok tovább fokozzák az előzőekben, a 
„Желты и свежи фонари" oxymoronikus kifejezés által sugallt ambivalens hangulatot, 
hiszen а „Я очень спокойная" mondat szentenciaszerű meggyőző erejét a következő 
mondat megkérdőjelezi, mondhatni, megsemmisíti. A vers első négy sora az „о нем" 
kifejezés, azaz a férfi szereplő személye által kötődik össze a továbbiakkal, ahogy az 
út képe és a férfira való gondolás felidézi a múltbeli séták emlékét. 

Az idősíkok csúsztatását jelzi még a férfi szereplő említésének módja: amíg a je-
lenben egyes szám harmadik személyben, addig a múltban egyes szám második sze-
mélyben esik róla, ily módon közvetve kifejezve azt, hogy a múltban a lírai én és a 
férfi között még fennállt a kommunikációs viszony, a jelenben viszont már nem.10 

А „Гулять, целоваться, стареть..." sor főnévi igenevei az érzelmi kiteljesedés és a 
kapcsolat megőrzése szempontjából egy szerelmi kapcsolatban fontos dolgokat so-
rolnak fel. Ezek azonban az adott lírai szituációban már nem képviselhetnek valós 
értéket, hiszen a jelenből visszanézve kiderül, hogy a kapcsolat véget ért. Innen az 
eltárgyiasító, elszemélytelenítő funkciójú „будем + főnévi igenév"-forma használata, 
(ráadásul az igés szerkezet tagjai külön verssorba kerültek); amely megteremti az 
indirekt közlés lehetőségét: а „Гулять, целоваться, стареть..." sor grammatikailag is 
elhatárolódó léttényei már értéküket vesztették. 

Ez a fajta értékpusztító ábrázolás ironikus,11 azaz más szóval élve oxymoronikus, 
hiszen mindez nem közvetlen formában íródik le, hanem a különböző idősíkokban 
fennálló eltérő viszonyoknak, létállapotoknak és nézőpontoknak az egymásra vetí-
tése révén. 

Hiszen ha egy dolog (a „sétálás" stb.), amelyről a jelen pillanatban már egyértel-
mű, hogy nem fog a jövőben megvalósulni, úgy íródik le, a múlt szemszögéből, mint 
ami - az akkori feltételek mellett - megvalósulhat, akkor ebben a leírásban minden-
képpen több idősík nézőpontja ütközik. 

10 А „верный" és а „друг", illetve „друзья" kifejezések jelentéséről egymáshoz való viszonylatukban 
lásd а Вечером című vers elemzését. 

11 Vö.: Világirodalmi Lexikon irónia címszó: „Az ironikus szerkezet úgy állítja egy érték (álláspont) 
létjogosultságát, hogy magán az állításon keresztül megsemmisíti." VERES András, 1977. 375. 
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Ez a vers, mivel idősíkjainak rendszere igen összetett, jó példa Ahmatova idő-
szemléletének sajátságaira, és elemzésekor érvényesülnie kell annak a regresszív 
szemantizációnak,12 ami általában szükséges Ahmatova verseinek megértéséhez. 

A vers időstruktúrájának központi szervező eleme az emlékezet,13 az emlékezés a 
múltra, a múltbeli sétákra, és az emlékezet segítségével annak felismerése, hogy a 
séták - azaz a szerelem - lehetősége a jövőre nézve elveszett. (A szituáció szereplői-
nek „útjai szétváltak".) Ezt az emlékező-megértő folyamatot az út képzete - azaz a 
jelen pillanat - stimulálja.14 

A vers ideje tehát egyrészt a jelen pillanat, másrészt az e jelen pillanat által átértel-
meződött múlt.15 Ugyanakkor az ily módon regresszíven átértelmeződött múltbeli 
szemlélet a múltbeli jövőképet is átértelmezi, azaz az ironikus értékpusztulás folya-
mata három lépcsőfokból áll, s ez az egész folyamat a jelen egyetlen pillanatának16 

keretében megy végbe. 

// научилась прост, мудро жить... 

Я научилась просто, мудро жить, 
Смотреть на небо и молиться Богу, 
И долго перед вече|юм бродить, 
Чтоб утомить ненужнуою тревогу. 

12 Vö.: Anna HAN: „В поэтике же А. Ахматовой вся ассоциативиая активность восприятия израсходована 
на поиски метафорической связи, на разгадку её природы, чтобы реализовать единственное актуальное 
значение из множества возможных. Реализация этого единственного актуального значения, заданного 
темой, происходит при регрессивно-семантическом восприятии текста, продиктованного структурным 
движением контекста." К проблеме жанрового своеобразия ранней лирики Анны Ахматовой. 1-Й. In: 
Acta Universitates Szegediensis, Dissertationes Slavicae IX-X., XI. 1975., 1976. 55-84., 21-44., 37. A 
regresszív szemantizációval kapcsolatban vö.: Б. А. ЛАРИН: О лирике как разновидности художественной 
речи. (1925) In: Эстетика слова и язык писателя, Ленинград, 1974. 454-101. 

15 Vö.: а Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма cimű cikkben 
foglaltakat az akmeisták (elsősorban Ahmatova és Mandelstam) poétikájáról, amelynek egyik 
legfontosabb jellemvonása az idő fogalmának emlékezet-központú felfogása. Ю. ЛЕВИН-Д. СЕГАЛ-Р. 
ТИМЕНЧИК-В. Топоров-Т. Цивьяи: Russian Literature 7-8. 1974. 47-83., 47-51. 

14 Vö.: Kees VERHEUL véleményét az „út" képzetének szerepéről Ahmatova késői költészetében (amely 
véleményem szerint erre a versre is érvényes): „...in Akhmatova's later treatment of the temporal theme 
this image of a road or a street leading to a place that has been lost in time forms one of the recurrent 
symbols of the complex movements of the memory." The Theme of Time in the Poetry of Anna Axmatova. 
The Hague-Paris, 1971. 14. 

15 Vö.: HAN Anna véleménye Ahmatova időszemléletéről, amely szerint a versekben a jelen belső, 
pszichológiai keretei között van a múlt, pontosabban a múltnak az a szelete, amikor először merült fel 
a a szerelem elmúlásának lehetősége, i. m. 40-4.3. 

16 Vö.: V INOGRADOV, a „kimerevített pillanat" - „застывший миг" - fogalma. A szakirodalomban, 
ZSIRMUNSZKIJ ( 1 9 1 6 ) és EICHENBAUM ( 1 9 2 3 ) cikkei nyomában eleinte az Ahmatova-versek novellisztikus 
jellegéről szóló nézet volt elfogadott. Vinogradov 1925-ben írott tanulmányának megjelenése óta, 
amelyben ennek a novellisztikus jellegnek a kvázi-jellege hangsúlyozódik, a versek időstruktúrája a 
„kimerevített pillanat" fogalmának segítségével is jellemezhető. ВИНОГРАДОВ: i. m. 108. 



170 Menyhért Anna 

Когда шуршат в овраге лопухи 
И никнет гроздь рябины желто-красной, 
Слагаю я веселые стихи 
О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

Я возварашаёсь. Лижет мне ладонь 
Пушистый кот, мурлыкает умильней, 
И яркий загорается огонь 
Па башенке озерной лесопильни. 

Лишь изредка прорезывает тишь 
Крик аиста, слетешего на крышу, 
И если в дверь моё ты постучишь, 
Мне кажется, я даже не услышу. 

1 9 1 2 ( 5 8 ) 

A vers első szava alapvető ellentmondást rejt magában: а „научилась" szó jelenté-
se a „megtanulni, elsajátítani valamit" - „начать уметь" - elemet tartalmazza leghang-
súlyosabban.17 Valami megtanulásának a hangsúlyozása azt is kiemeli, hogy volt olyan 
idő, mikor az illető még nem tudta azt a bizonyos dolgot, azaz mindaddig létállapo-
tának nem volt fontos eleme a frissen elsajátított tudás. 

Az első versszak során ki is derül, hogy mi az, amit a lírai én addig nem tudott, és 
az is hogy a jelenbeli tudás a múltbeli létállapotnak mely eleme helyett áll - azaz 
mivel állítódik szembe a múltból. Maga a szembeállítás ténye nem tűnik első pillan-
tásra hangsúlyosnak, mi több, valószínű, hogy fel sem tűnik, mert az első mondat a 
maga kijelentés-érvényességével látszólag elnyom minden kétséget a megszerzett 
tudás „pozitívsága" tekintetében. 

Azonban ha megvizsgáljuk az első versszak szintaktikai felépítését, alá- és mellé-
rendelési viszonyait valamint rímszerkezetét,18 kétségessé válik az első mondat hatá-
rozottsága. A versszak egyetlen összetett mondatból áll, amelynek főmondata а „я -
научилась" predikatív szerkezetből és az ennek tárgyi alárendelt főnévi igenevekből 
és azok bővítményeiből áll. Ennek a főmondatnak célhatározói-tárgyi alárendelt mel-
lékmondata а „(Чтоб) утомить ненужнуою тревогу" kifejezés. 

На megnézzük a mondat szavainak a szintaktikai szinteken való elhelyezkedését, 
azt látjuk, hogy а „жить - смотреть - молиться - бродить" szavak egy szinten talál-
hatók az „утомить" szóval, hiszen nyelvtani funkciójuk megegyezik. Ugyanakkor az 
első négy főnévi igenév elhatárolódik az ötödiktől, mind szintaktikailag, mind ér-
telmileg. A következő szintet - az igenevek közvetlen bővítményeinek szintjét a 

17 И. А. МЁЛЬЧУК-А. К. ЖОЛКОВСКИЙ: Толково-Комбинаторный Словарь Современного Русскогс 
Языка. Vienna, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 14. 1984. 919. („учиться") 

18 Lásd 3. melléklet. 
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„просто, мудро - па небо - Ногу - долго - перед вечером" határozók s а „тревогу" 
tárgy képviseli, ismét mind szintaktikailag (határozók - tárgy) mind - az előzőekből 
következően - értelmileg elhatárolódva. Azaz a főmondat szavai azokat a dolgokat 
képviselik, amik a jelenre vonatkoznak, a mellékmondat pedig a múltra vonatkozik. 
A két idősíkot pedig az ige tartalmának kettős irányultsága köti össze. 

Érdekes a helyzete а „иепужпуою" szónak, amely а „тревогу" szó jelzője, amely 
szintaktikailag egy szinttel lejjebb helyezkedik el, mint az összes többi mondatrész. 
Ez a kitüntetett helyzet azáltal is megerősítődik, hogy ez a szó a mondat egyetlen 
jelzője, és mint ilyen ez képvisel leghangsúlyozottabban értékítéletet - adott esetben 
a jelzett szóról (тревога). Mintegy ennek a szónak az értékítélet tartalmában tükröző-
dik az egész versszakon végighúzódó, a múlt és a jelen létállapota közötti ellentét-
sor. А „иепужпуою" szóban két álláspont ütközése és ambivalenciája fejeződik ki -
az alárendelt mellékmondat legalacsonyabb szinten található szavában. 

Ez a jelenség kapcsolatba hozható M. L. Ching19 tanulmányában leírtakkal, az 
oxymoron-szókapcsolat tagjainak viszonyáról. Ching a szintaktikai viszonyt adott-
nak tekintve az oxymoron szemantikai oldalát vizsgálja, a szavak jelentését meghatá-
rozó szemantikai jegyek20 a szókapcsolat két tagja közti eltéréseinek segítségével, 
olvasók reagálását alapul véve. Arra a következtetésre jut, hogy a szöveg mély-
szemantikai struktúrájában a szavakat jellemző szemantikai jegyek felcserélődhet-
nek, és ezáltal válik lehetségessé az oxymoron komplex jelentésének létrejötte. Ching 
szerint az oxymoron a következő hatást fejti ki a befogadói tudatban: vagy a gyen-
gébb szintaktikai pozícióban levő alárendelt tag szemantikai jegyei legyőzik az erő-
sebb pozícióban lévő főtag ellenkező előjelű szemantikai jegyeit, vagy pedig annak 
a tagnak a szemantikai tartalma lesz a domináns, amelyik kevesebb szemantikai 
jeggyel rendelkezik. 

Tulajdonképpen valami hasonló játszódik le a vers első versszakában, ahol a ter-
jedelmes főmondat által hangsúlyozott jelentéstartalom kétségessé válik a rövid mel-
lékmondat implicit ellentétes előjelű tartalmával való szembesítődésben. 

Erre az ellentétességre utal még - már nem a szintaktikai síkon - a „hosszú esti 
séta" szükségességének ténye, hiszen ha a lírai én teljes mértékben megtanult volna 
„bölcsen és egyszerűen élni", akkor nem lenne szüksége ezekre a „sétákra" ahhoz, 
hogy - a jelen szempontjából - szükségtelen vágyakozást, a feltörő gondolatokat 
„kifárassza", elnyomja. 

19 Marvin К . L. C H I N G : A Literary and Linguistic Analysis of Compact Verbal Paradox. In: Linguistic 
Perspectives on Literature. London, 1980. 175-181., 175. 

20 - „semantic markers". A szemantikai jegy a generatív grammatika, illetve a szemantika kategóriája. 
Ching a következő példát hozza: vőlegény - menyasszony: minden szemantikai jegyük megegyezik, 
vő.: (+ fiatal) (+ házasulandó) stb., kivéve a nemüket: (+ férfi) (- férfi). 
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A versszak rímszavainak vizsgálata ugyanezt a rejtett ellentétességet mutatja: a 
rímek segítségével az első-harmadik és a második-negyedik sor kapcsolódik össze,21 

és a rímek is a múlt és a jelen, illetve a külső és a belső értékrendjét tükrözik. 
A második versszak természetleírásában a természet békéje állítódik párhuzamba 

a második két sor tartalmával. Ennek a két sornak az oxymoronságáról L. Ginzburg 
tanulmányában olvashatunk,22 а „веселые" jelző a versekkel és az élet szépségével és 
múlandóságával kapcsolatba kerülve ambivalens hatást hoz létre. 

A harmadik versszakban folytatódik a békés mindennapok leirása, de az előzmé-
nyekből sejthetjük, hogy ez a nyugalom csak látszólagos. A fűrésztelep fogalmával 
kapcsolatban levő hangeffektus monoton, zavaró jellegű (vö.: а „пилить" ige egyik 
jelentése „gyötör"), ráadásul ez a kép, lévén hogy a fűrésztelep fafeldolgozásra szol-
gál, a látszólagos békésség mellett a természeti szépség elpusztításának gondolatát is 
magában foglalja. 

Evvel a monoton zajjal állítódik szembe a gólya rikoltása, ami „прорезывает тишь" 
- belehasít a csendbe.23 

Ez a „hasítás" а „ты" kopogásának zajával, pontosabban inkább a lírai énre gyako-
rolt hatásával állítódik kapcsolatba, s abból, hogy a kopogás - azaz a férfi érkezése -
csak feltételes módban említve, azaz pusztán a lírai én gondolataiban is ilyen erős 
hatásként ábrázolódik, érthető, hogy az előző versszakokban leírt nyugalom miért 
tűnt látszólagosnak - hiszen a nyugalom megélése mögött állandóan ott vibrált a 
férfi esetleges érkezésének gondolata. 

Amig а Чернеет дорога... kezdetű versben arról volt szó, hogy a lírai én és a férfi 
szereplő között lehetetlen a kommunikáció, itt, az utolsó versszakban belépő „ты" 
(és nem „он"), akinek - bár csak feltételes módú - megjelenésével explicitté válik a 
versen végighúzódó nyugtalanság oka, arra utal, hogy a kapcsolat fenntartása vá-
gyott - bár egy más nézőpontból zavaró - dolog a lírai én számára. 

Ebben a versben a nézőpontok játékát is illethetjük az oxymoronikus jelzővel, ha 
tekintetbe vesszük azt, amit Pavlovics23 ír az oxymoron modalitásáról, amelynek lé-
nyege, hogy egy kijelentésben összejátszat két nézőpontot ugyanavval a dologgal 
kapcsolatban. A vers esetében annyi a különbség (a terjedelmin kívül), hogy a két 
nézőpont itt ugyanannak a személynek a kétfajta idősikbeli értékrendjét és ezek egy-
mással való kölcsönhatását tükrözi. A kialakuló köztes nézőpont lesz az, ami a két-

21 А „богу - тревогу" rímpárt hasonló szerepben а Логова жена című versben figyelhetjük meg. 
(Ott: „бога - тревога") 

2 2 Jl. ГИНЗБУРГ: Вешний мир. In: О лирике. Москва-Ленинград, 1964. 330-370., 366. 
23 Vö.: „прорезать: Z прорезает Y = кратковременный или внезапно возникший звук или свет Z резо 

контрастирует со средй или состоянием Y , как бы прорезает Y . " И. А . МЕЛЬЧУК-A. К . ЖОЛКОВСКИЙ: 
i. m. 674. 

24 Н. В. ПАВЛОВИЧ: Семантика оксюморона. In: Лингвистика и поэтика. Москва, 1979. 238-248. 246. 
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fajta szemléletet egységükben és ellentétességükben láttatja, s innen a versben érez-
hető objektív hangvétel, amit, mint a korai Ahmatova-versek jellegzetességét, gyak-
ran említenek a szakirodalomban.25 

Вечером 

Звенела музыка в саду 
Таким невыразимым горем. 
Свежо и остро пахли морем 
На блюде устрицы во льду. 

Он мне сказал: "fl верный друг!" 
И моего коснулся платья. 
Как не похожи на объятья 
Прикосновенья этих рук. 

Так гладят кошек или птиц, 
Так на наездниц смотрят стройных... 
Лишь смех в глазах его спокойных 
11од легким золотом ресниц. 

А скорбных скрипок голоса 
11оют за стелющимся дымом: 
"Благослови же небеса -
Ты первый раз одна с любимым". 

1913 (58) 

A vers26 négy versszakból áll, a versszakok négysorosak. Az első három versszak 
rímképlete ABBA, (ölelkező rím) a sorok szótagszáma: 8998 A negyedik versszak-
ban megváltozik mind a rímképlet: ABAB', mind a szótagszám: 8989- Az utolsó sor 
szándékosan nem rímel a második sorral: „дымом - любимым". 

Az első három versszak rímelése körkörös bezártságot fejez ki. Ez a bezártság-
élmény határozza meg a vers hangulatát és a tárgyi szimbólumok viszonyát is. Az 
utolsó versszak végére ez a bezártság egy pillanatra felszakad, ennek magyarázatára 
később térek vissza.27 

25 Vö.: Sam DRIVER: „... there is already evidence of a peculiar device which later becomes typical and 
which lends an odd kind of objectivity to the expression. By this device, the person of the poem is 
displaced, as though she stands apart from herself, observing herself in suffering." Anna Akhmatova: 
Early Love Poems. Russian Literature Triquarteriy, Number I. Fall, 1971. 297-325-, 300. 

26
 A verset ZSIRMUNSZKIJ elemezte részletesebben. В . M . Ж И Р М У Н С К И Й : Творчество Анны Ахматовой. 

Ленинград, 1973. 58. 
27 Vö.: a vers szemantikai, motivikus- és rímszerkezetének ábrája az 1. mellékletben. 
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Az első versszak a lírai én és a környező világ kapcsolatáról szól. Az első két sor a 
lírai én szemszögéből ábrázolja a világot. Ennek a világnak alaptulajdonsága a sötétség, 
a természetes fény hiánya, amint ezt a vers címe - Вечером (Este) - is jelzi. (Mint már 
esett erről szó, a fény hiányának negatív jelentése van Ahmatova költészetében.) 

A világ térbeli szimbóluma a kert. Ez a kert a természetből mesterségesen kihasí-
tott mikrovilág, amely a vers hősnőjét körbezárja. E mikrovilág meghatározó eleme a 
zene, amely előérzetként a hősnő valamiféle körvonalazatlan elvágyódásáról, bána-
táról árulkodik. A világnak a zene az az eleme, amely képes a lírai énnel valamilyen 
kapcsolatba kerülni. (Ez a motívum visszatér majd az utolsó versszakban.) 

A következő két sorban van szó a vers kulcsfontosságú tárgyi szimbólumáról, az 
osztrigáról,28 Az osztrigák a tengeremlékét hordozzák magukban. A tenger motívum 
funkciója az, hogy felidézze mindazokat a képzeteket, amelyek jelentésköréhez hoz-
zátapadnak. így tehát a tenger jelenti a szabadságot, a természetességet, a korlátlan-
ságot, az ősi létállapotot és a szexualitást. (Az osztriga képzetéhez is hozzátartozik a 
szexualitás, hiszen gyakran fordult elő például rokokó képeken, a női erotika szim-
bólumaként.)29 

Mindennek ellenére ezek az osztrigák már csak „emlékezni" és emlékeztetni tud-
nak a tengerre. Frissességük már csak mesterséges, a jég által időlegesen konzervált. 
„Kiszakítódtak" eredeti létállapotukból, annak már csak maradványa van meg bennük. 
Bezártságuk kettős: egyrészt mostani természetellenes állapotukból, másrészt felépíté-
sükből - saját kagylójukból - származik.30 Az osztrigák kagylójukkal védik magukat a 
külvilágtól, a külvilág pedig, amely számukra nem természetes közeg, vagy konzervál-
ja, vagy pedig megfosztja őket a kagylójuktól, a védekezés eszközétől. 

Az osztrigák és a vers hősnője között nyilvánvaló a párhuzam (bár ez a feltétele-
zés kissé ironikus, sőt, groteszk színben tünteti fel a hősnőt), mivel az osztrigák, mint 
tárgyi szimbólumok, „sorsukkal" a hősnő sorsát illusztrálják. 

Az első versszak sorainak utolsó szavait: „и саду - во льду, горем - морем" vizsgálva, 
a rímképletbeli egyezéseken kívül szemantikai párhuzamokat is észrevehetünk. 

А „в саду" és а „во льду" kifejezések tárgyi szimbólumokat jelölnek és a külvilág 
megtestesítői képi szinten. Ahogy a jég (és a tányér) „körbezárják" az osztrigákat, 

28 Vö.: az osztriga motívumának grafikai megvalósulását a vers szerkezetében. 2. melléklet. 
29 Az osztriga szimbólumáról lásd: Ad DE VRIES: Dictionary of Symbols and Imagery. Amsterdam, 

1974. 355. Eszerint az osztriga fogalmához a következő képzetek tapadnak: 1. az állati élet legalacsonyabb 
rendű formája; 2. élve fogyasztják; 3- kéjvágy; 4. szerelmi serkentőszer; 5. a világ - a babiloniak a világot 
azonosították az osztrigával; 6. szellemi visszamaradottság; 7. csend - D. Thomas költészetében a „split 
through the oyster vowels" - azaz amikor az osztriga kinyílik, kiengedi a szavakat; 8. folklór: ha az 
osztrigák mélyen találhatók a tengerben, hideg lesz a tél; 9. a test - a gyönggyel mint lélekkel való 
összehasonlításban. Természetesen ezeknek a jelentéseknek csak nagyon kis hányada realizálódhat 
egy-egy előfordulás alkalmával. 

30 Vö.: az osztriga „bezártsága" (jóllehet merőben más kontextusban) szerepel például Majakovszkij 
Нате! című versében: „Вы смотрите устрицей из раковины вещей." 
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úgy a kert ugyanezt a létállapotot teremti meg a lírai én viszonylatában. Ebben az 
összefüggésben a középső két sor utolsó szavai а „горем" és а „морем" az osztrigák, 
illetve a lírai én attribútumai, és belső lényegüket fejezik ki. 

Tehát ezek az elemek mind a rímképlet, mind a szemantika szintjén körkörös be-
zártságot jeleznek, az osztrigák állapota a lírai én állapotát illusztrálja. A lírai én nem 
képes a világban feloldódni, magába zárkózik. Tehát a következő sorok: „Свежо и 
остро пахли морем/IIa блюде устрицы во льду" oxymoron-érték ű komplex jelentés-
egységet alkotnak, hiszen az osztrigák attribútumai, a frissesség és „tengeriség", ame-
lyek önmagukban pozitív értékek, a kontextusba helyeződve szemantikai oxymo-
ronokká válnak, s kiderül, hogy tulajdonságaik nem valóságosak, azaz az értékvesz-
tés mozzanatával állunk szemben. Ebben a komplex jelentésegységben nagy hang-
súlyt kap az a mód, ahogy az addig pozitívnak tűnő érték és jelentés tragikusan meg-
semmisül. 

A második versszakban megjelenik a vers férfi szereplője (он). A vers a lírai én és 
a férfi szereplő viszonyáról szól. A férfit csak a hősnő szemszögéből ábrázolva látjuk. 

A versszak rímképlete megegyezik az első versszakéval. Ismét megvizsgálva a 
sorok utolsó szavait: „друг - рук, платья - объятья", ugyanazt a zárt rím- és szeman-
tikai struktúrát látjuk. De ebben a versszakban végbemennek bizonyos szemantikai 
változások. Itt a lírai én attribútuma a ruha („платья"), azaz nem a belső lényeg (az 
első versszakban a bánat), hanem csak a külső burok. A férfi ugyanis csak a nő 
ruháját érinti: „И моего коснулся платья", nem őt magát, tehát belső lényegének 
megismeréséig (legalábbis a hősnő szemszögéből) nem jut el. 

„Как не похожи па объятья/Прикосновенья этих рук" - mondja a hősnő, azaz az 
ölelés a valóságban nem létezik, csak a gondolataiban, asszociációiban, hiszen az 
ölelésről csak a tagadó irányultságú hasonlat képi (hasonlítói), azaz absztrakt, hipo-
tetikus szintjén esik szó.31 А „как" szó funkciója kettős: egyrészt bevezeti a már emlí-
tett tagadó értelmű hasonlatot, másrészt összehasonlító szerepű felkiáltássá, kvázi-
hasonlattá változtatja a mondatot. 

A férfi attribútumai a hü barát („верный друг") és a kezek („рук"). A barát motívu-
mának értékéről, az előző esetekhez hasonlóan, a kontextusban kiderül, hogy nem 
valós. A kezek jelentése az ölelés jelentéséhez kapcsolódik. A kezek hajtják végre a 
sikertelen kontaktusteremtési kísérletet. 

31 Ez a fajta „hasonlat" gyakori Ahmatova költészetében, például: 
И непохожа на полет 
Походка медленная эта. 
Как будто по ногами плот, 
А не квадратики паркета. 

1913 (147) Па шее мелких четок ряд... 
Ez a „hasonlat" valójában nem hasonlat a szó hagyományos értelmében, hiszen a szövegben csak a 
hasonlítói sík van jelen, azaz a képiség-absztraktivitás síkja. Ennek a költői eszköznek a segítségével 
megnő a feszültség ezekben a lírai szituációkban, mivel az olvasó arra kényszerül, hogy maga bogozza 
ki a rejtett asszociációs szálakat. Ez a jelenség alapvetően a 20. századi, úgynevezett „posztromantikus" 
lírára jellemző, amikor a költői képek és trópusok önállósulnak a szövegben, amikor nem lehet 
egyértelműen megfeleltetni egymásnak a kép és az ábrázolt síkját. 
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Az elmondottakból következik, hogy a lírai én világgal való viszonya annyiban 
különbözik a hőshöz való viszonyától, hogy bár mind a világ, mind a férfi szereplő a 
lírai ént ,,(kör)bezárják",32 a férfi nem ér el belső lényegéig. 

A harmadik versszak első két sorát asszociációk sora alkotja, ismét kvázihasonlatok 
formájában, amelyek a hősnő és a férfi viszonyát világítják meg. Valójában azonban 
ezáltal nem a szituáció objektív leírását kapjuk, csak a lírai én elképzeléseit arról, 
hogy hogyan viszonyul hozzá a férfi. Ennek alapján éles szembenállás figyelhető 
meg a nő és a férfi között, a hősnő véleménye szerint a férfi úgy viszonyul hozzá, 
mint valamiféle külső objektumhoz. 

A macska és a kismadár, valamint a műlovarnő tárgyi szimbólumok a kvázi-
hasonlatok asszociációs szintjén. Mind a háromban a lírai én helyzete, lélekállapota 
ábrázolódik. Jelentésük közös mozzanatai: a birtoklásés a védtelenség motívuma. 

A hősnő szerint a férfi úgy viszonyul hozzá, mint egy macskához vagy madárhoz, 
amely az övé, amelyet simogathat, amelyben kedvét és örömét lelheti, de amelyhez 
nem fűzi kölcsönös, valódi, értékes kapcsolat, és amely ki van szolgáltatva neki. 

Hasonló a helyzet a műlovarnő33 esetében: a közönség kedvét leli mutatványai-
ban, de a műlovarnő, akinek számára ezek a mutatványok életveszélyessé is válhat-
nak, kiszolgáltatott a közönségnek, hiszen elismerésüket meg kell szolgálnia, s mu-
tatványai közben magányos, elszigetelt, bezárkózó. Ezenkívül а „стройных" jelző (fon-
tosságát hangsúlyozza, hogy a jelzett szó mögött áll) arra utal, hogy még ha a 
műlovarnő meg is nyerheti a közönség kegyeit, ez mindenképpen csak ideiglenes 
állapot, hiszen vonzereje, szépsége mulandó. A műlovarnő képzete azt fejezi ki, hogy 
a lírai én szerint a férfi hozzá való viszonyának kialakításában túlságosan nagy szere-
pet játszik a szépség, a műlovarnő produkciójának minősége pedig - azaz a lírai én 
belső értékei - csupán másodlagos szerepet játszik a férfi véleményének kiala-
kításában.34 

A harmadik versszak második két sora a férfiról szól: a férfi attribútumaként meg-
jelenik az Ahmatova költészetében - a nappal együtt - gyakran a férfi jelzésére szol-

32 Ebben a mondatban szándékosan nem használom az „előidézik" vagy „okozzák bezártságát" 
kifejezéseket a „körbezárják" helyett, mert véleményem szerint ez olyan ok-okozati összefüggéseket 
tételezne fel az Ahmatova-versek lírai énje és a bennük ábrázolt világ között, amelyek a versekből 
hiányoznak. Vö.: И. 11. СМИРНОВ: Причинно-следственные структуры поэтических произведений. In: 
Исследования по поэтике и стилистике. Ленинград, 1972. 212-248. 

33 A műlovarnő alakja hasonló értelemezésben ábrázolódik Seurat Cirkusz című festményén, ahol a 
kép közepén elhelyezkedő, produkcióját bemutató műlovarnőt a széksorokban ülő közönség közül 
senki se figyeli, nem is néznek rá. A kép előterében álló bohóc pedig mintegy csúfondárosan, kívülről 
kommentálja az eseményeket. 

34 Ez a kérdéskör gyakran visszatérő eleme Ahmatova költészetének, vö. például а В последний раз 
мы встретились тогда... kezdetű versben: 

Он говорил о лете и о том, 
Что быть поэтом женщине - нелепость. 

1914 (49) 
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gáló arany motívuma. De ebben a kontextusban az arany — mint pozitív jelentésű 
szemantikai egység - a nyugodt („спокойных") és a nevetés („смех") elemekkel kap-
csolatba lépve, szemantikai oxymoronná válik, értéke ellentétébe fordul át. 

A vers fényhiányos világában tragikusan hangsúlyossá válik a fényhordozó „arany" 
értékének megsemmisülése. 

A versszak rím- és szemantikai szerkezete különbözik az első két versszakétól. A 
körkörös bezártság csak a rímképletben marad meg, a szemantikai szerkezetben vál-
tozás történik: az első - második és a harmadik - negyedik sor utolsó szavai állnak 
egymással kapcsolatban: „птиц - стройных, спокойных - ресниц." 

Az utolsó versszak ismét a környező világgal foglalkozik. (Ily módon valósul meg 
a körkörösen zárt szerkezet a versszakok összefüggésében is. Az első versszak a 
negyedikkel, a második a harmadikkal állítható párhuzamba, motívumaik és sze-
mantikájuk alapján. A két középső szakasz a lírai én - férfi; a két szélső pedig a lírai 
én - világ viszonyt ábrázolja, s mint láttuk, mindkét viszonyt a lírai énre irányuló 
körkörös bezárulás jellemzi.)35 

A zárt rím- és szemantikai szerkezet ebben a versszakban teljesen átalakul. A rím-
képlet az eddigiekkel szemben: ABAB'. Szemantikailag az első két sor tartozik össze: 
a külvilág leírását tartalmazzák. 

A versszakban a rímek segítségével a férfi szereplő egyértelműen a külvilág ható-
sugarába sorolódik, hiszen jelzésére a negyedik sor utolsó szava: kedves („любимым") 
szolgál. Ez a szó pedig a második sor utolsó szavával - füst („дымом") - van kapcso-
latban a (bár szándékoltan nem tiszta) rímek révén. 

A rím e jellege arra utalhat, hogy a lírai én számára végső soron csalódást okoz a 
férfinak a „világgal" való azonosulása; talán lett volna lehetőség arra, hogy ez más-
képp történjen.36 

A füst jelenlétének nagy jelentősége van a vers esti, fénytelen világában. A kaoti-
kus atmoszféra, a bizonytalanság benyomását37 erősíti, miután ebben az utolsó vers-
szakban az eddig domináns látványközpontúság - helyesebben szólva az asszociá-
ciók megjelenítésének vizuális plaszticitása - átadja helyét a hangingereknek, és ezt 
alapvetően a látást elhomályosító füst érzékelteti. 

33 Lásd 1. melléklet 
36 Ahogy Ahmatova egy másik versében írja: 

Одной надеждой меньше стало 
Одною песней больше будет. 

1915 (82) Я улыбаться перестала... 
- hiszen ha valaminek az elvesztéséről beszélünk (és ebben a versben, mint Ahmatova sok más versében 
is, alapvetően a szerelem lehetőségének elvesztéséről van szó), abban mindig benne van a be nem 
teljesült remények emlékezete. (Vö. múlt és jelen nézőpontjainak viszonya а Я научилась просто, мудро 
жить... című versben. 

37 Vö.: Jerzy FARYNO: „Тайны ремесла" Ахматопой. Wiener Slawistischer Almanach, Band б. 1980. 
17-81. „...дым в частности функционирует у Ахматовой на права смертоносного начала (засорящего и 
отправляшсго воздуха, удушающего)..." 78. 
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Visszatér a zene képzete, hegedűszó formájában: „Л скорбных скрипок голоса/Поют 
за стелющимся дымом." Az első versszakbeli hangulatsugalmazó funkciót felváltja 
az, hogy a zene itt artikulált gondolatok kimondásának eszközévé válik. (A zene 
első versszakbeli funkciójára - a körvonalazatlan „bánat"-tal való kapcsolatára - a 
„скробпых" szó utal vissza.) 

A hegedűk által „kimondott" szavak a vers végkövetkeztetését, a felismerést fo-
galmazzák meg: „»благослови же небеса/Ты первый раз одна с любимым.«" Nagyon 
fontos, hogy ez a felismerés nem a lírai én szájába adva mondatik ki, hanem indirekt 
módon, személytelenül és eltárgyiasítva. A felismerés mintegy a külvilág ítéletét tartal-
mazza a szituációról (hiszen a zene a világ attribútuma). De ez az ítélet a lírai énnek 
nem válhat sajátjává, tudatában ironikusan átalakul, ellentétes értelművé válik. 

A felismerés tartalma az, hogy a „kedvessel" való első randevú sikertelenül végző-
dik, a férfival való együttlét nem szüntetheti meg a lírai én elszigeteltségét a világban. 

A vers gondolati végkövetkeztetése tehát a szerelem hiányának felismerése, amely 
gyakran visszatérő motívuma Ahmatova költészetének. (Ezt az állapotot Ahmatova a 
Я улыбаться перестала.... kezdetű versben „любовное молчание"-пек nevezte.38) Az 
ironikus felismerés tartalma értelmezi - regresszíven - tulajdonképpen az egész ver-
set. Ezáltal semmisítődnek meg, a szöveg szemantikai szintjén oxymoronokká válva, 
az értékek. 

A felismerés pillanatában bomlik fel a rímképlet körkörös zártsága, tükrözve azt, 
ahogy a felismerés a tudat szintjén pillanatnyi kiszabadulást jelent a lírai én magába 
zártságából. A regresszív szemantizálás kényszere miatt azonban azonnal érezhető-
vé válik a zártság felbomlásának időleges volta, ahogy a pillanatnyi megszakadás 
után a kör ismét bezárul. 

A látszat ellenére а Вечером című vers sem egy időben lineárisan lejátszódó törté-
netet mond el. A vers ideje egyetlen pillanat: a felismerés pillanata, a felismerés 
bekövetkezésétől a felismerés megfogalmazódásáig terjedő pillanat39 

Evvel összefüggésben, a vers végkövetkeztetése, a felismerés, nem végiggondo-
lás vagy a szituáció reflexív értelmezésének eredménye, hanem különböző benyo-
mások, érzéki ingerek (mint az osztriga szaga, a zene, a sötétség, a füst, a férfi érinté-
se) és asszociációk összegződése a felismerés gondolati tartalmában. 

Ugyanakkor, a tárgyi szimbólumok plasztikus jellegének ellenére (amelynek ma-
gyarázatául szolgálhat az a tény, hogy a tragikus felismerések pillanataiban mindig 
jellemző a külvilág egyes részleteinek éles érzékelése, és ez ebben a lírai szituáció-
ban is így történik) az, hogy a versben a tárgyi világ milyen elemei vannak jelen, 
esetleges választás eredménye. Valójában a tárgyi világ bármely más elemével behe-
lyettesíthetők lehetnének, hiszen saját jelentéssel nem rendelkeznek, csak azt a je-
lentést sugározzák vissza, amelyet az lírai tudat beléjük vetített. Tulajdonképpen a 
lírai tudat a külvilág jelenségeiben csak önigazolást próbál találni. 

38 Vö.: HAN Anna: i. m. 41. 
39 Vö.: „a kimerevített pillanat" fogalma, ВИНОГРАДОВ: i. m. 108. 
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Emiatt válhatnak a jelentésegységek oxymoronikussá, hiszen ezen oxymoroni-
kusság képes arra, hogy kifejezze azt az ellentmondást, amely jelentéselemek saját 
és a lírai tudat által beléjük vetített jelentése között feszül. 

Tehát mind a rím- és szemantikai szerkezetben megfigyelhető körkörös bezárt-
ság, mind pedig a szemantikai oxymoronok jelenléte, központi szervező szerepe a 
szövegben a lirai én valósághoz való viszonya ambivalens mivoltának, önmagába 
zártsága és kitörési kísérletei állandó ütközésének, azaz léte „oxymoronikusságának" 
kifejezésére szolgál. 

Лотова жена 

Жена же Лотова оглянулась позади его 
и стала соляным столпом. 

Книга Бытия 

И праведник шел за посланником Бога, 
Огромный и светлый, по черной горе, 
Но громко жене говорила тревога; 
Не поздно, ты можешь еще посмотреть 
На красные башни родного Содома, 
На площадь, где пела, па двор, где пряла, 
На окна пустые высокого дома, 
Где милому мужу детей родила. 
Взягнула — и, скованы смертною болью, 
Глаза ее больше смотреть не могли; 
И сделалось тело прозрачною солью, 
И быстрые ноги к земле приросили. 

Кто женщину эту оплакивать будет? 
Не меньшей ли мнится она из утрат? 
Лишь сердце мое никогда не забудет 
Отдавшую жизнь за единственный взгляд. 

1 9 2 2 - 1 9 2 4 ( 1 6 4 ) 

Evvel a verssel kapcsolatban az első fontos tényező az, hogy - megírása dátumá-
ból is következően - , sok eltérést mutat az eddig elemzett versekhez képest, többek 
között tematikájában, amit a szakirodalom40 általában a szerző biográfiájával hoz kap-
csolatba, azaz Gumiljov halálával, Pétervár elhagyásának kényszerével, és az orosz 
társadalom általános krízisével. 

40 Vö.: Sam DRIVER, aki a versben A ház motívumának és az otthontalaságnak az ábrázolását elemzi az 
említett tényezőkkel össszefüggésben, i. m. 310. 
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A korai lírához képest még egy eltérést megfigyelhetünk a versben: azt, hogy ez a 
vers bizonyos szempontból sokkal közelebb áll az objektív lírához. 

Mint dolgozatom bevezető fejezetében említettem, Ahmatova költészetének elhe-
lyezése az objektív líra paradigmájának viszonylatában vitatott kérdés. A korai ver-
sekben a tárgyiasság, azaz a tárgyi szimbólumok és speciális funkciójuk jelensége az, 
ami megengedi az „objektív líra változata" kifejezés használatát. А Лотова жена című 
vers ebből a szempontból más kategóriába tartozik. 

Rokonítja az objektív lírával az, hogy, amint ez a jellemvonás Nemes Nagy Ágnes31 

vagy Eliot már említett meghatározásaiban alapvetőként szerepel, objektív korrela-
tívként a kultúrtörténet egy részletét, Lót feleségének a történetét használja fel.32 

Ugyanakkor az objektív líra kritériumaival szöges ellentétben áll az Ahmatova-
vers utolsó négy sorának szubjektív, az elmondott történetet — a magában az elmon-
dás tényében és milyenségében rejlő értékelés mellett - nyíltan értékelő, reflexív 
gesztusa. 

Mielőtt ezekre a kérdésekre választ keresnénk, vizsgáljuk meg a vers első felében 
rejlő értékelést, azt, hogy hogyan interpretálja Ahmatova a bibliai történetet.43 

A Bibliában a történet lényege az, hogy, mivel Isten angyalai nem találtak tíz igaz 
embert Szodoma városában, ezért a városnak el kellett pusztulnia. Mivel Lót befo-
gadta az angyalokat, ő és családja megmenekülhetett, avval a feltétellel, hogy el-
hagyván a várost, nem néznek vissza. Lót felesége, a kén- és tűzeső kezdetekor vissza-
nézett, s büntetése az volt, hogy sóbálvánnyá változott. 

Ahmatova verse a történetből két dologra koncentrál: Lótnak és feleségének egy-
máshoz és a megmenekülési lehetőséghez való viszonyára; és Lót felesége visszané-
zésének pillanatára és értelmére. 

Lótnak és feleségének viszonya alapvetően nem harmonikus, ez a vers szövegé-
ben ellentétpárokban fejeződik ki. Ezek a következők: míg Lót mozgása az isteni 
küldött követésére - „шел за посланником" - , azaz előrefelé irányul, addig Lót fele-
ségének mozgása gyakorlatilag végig ellentétes, visszaforduló. Ennek a visszahúzó 
hatásnak a csúcspontja a visszanézés pillanata. A mozgás ellentétességének idővel 
kapcsolatos aspektusa a jövőre, illetve a múltra orientáltság. 

41 „Az objektív líra képei, tárgyai (...) nem díszítők vagy szemléltetők, nem is jelképezók, hanem a 
másképp elmondhatatlan közlés eszközei. Olyan lelki tények jelei, amelyek más módszerrel ábrázolhatat-
lanok. Minden tárgy valami más helyett van itt, egy benső jelenség jelcsoportjaként, mert még leginkább 
ez - a tárgyi megfelelő - képes hordozni, szuggerálni A más módon kifejezhetetlent." NEMES N A G Y Ágnes: 
A költői kép. Kortárs, 1978. IX. 1456-1478., 1466. 

42 Vö. például ELIOT: A háromkirályok utazása vagy NEMES N A G Y Ágnes: Lázár című versét: „Amint 
lassan felült, balválla tájt / egy teljes élet minden izma fájt./ Halála úgy letépve, mint a géz./ Mert feltámadni 
éppolyan nehéz." Ez utóbbi kézenfekvőbb párhuzam Ahmatova verséhez, mivel abban a versben is a 
kultúrtörténet és a személyes lét viszonya a kérdés. Nemes Nagy Ágnes a Lázár-történet egyetlen 
pillanatát, a feltámadás pillanatát ragadja ki, és ezt értelmezi; az „első" mozdulat fontosságát mutatja 
meg plasztikusan, ahogy Ahmatova is a mozdulatra koncentrál Lót feleségével kapcsolatban. 

43Vö.: Библия, 1991. 18. 
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Az isteni parancsra vonatkozólag is ellentétes a két szereplő reakciója: a férfi teljes 
mértékben azonosul vele, a nőt azonban saját belső értékrendje irányítja.34 Ez a szö-
veg szintjén a rímpárok segítségével fejeződik ki: „Бога - тревога". Ezen kívül a férfi 
előrehaladó mozgását a fekete szín jellemzi - „по черной rope" a nő viszont a város 
piros tornyaira gondol. Ezeknek az ellentéteknek a leírása a vers első négy sorára 
koncentrálódik, és külső szempontból történik. 

A következő sorokban viszont Lót feleségének - illetve a hozzá beszélő belső 
hangnak - a szempontja érvényesül. A városba való visszavágyakozás okai Íródnak 
le. Lót feleségének számára a város az élet teljességét és az otthont jelentette („Содома 
- дома"). A városban zajló múltbeli élete három ige segítségével jellemeződik: „пела 
- пряла - родила". Ezek az igék egyrészt az élet minden fontos tényét leírják: az 
éneklés mint az élet szépségeinek és az alkotótevékenységnek a jele; a szövés mint 
a munkának, valamint az élet folytonossága fenntartásának (vö. az élet fonala) szim-
bóluma, és a szülés, mint az asszonyiság kiteljesedése, új élet létrehozása. Evvel össze-
függésben az igék az emberi élet három fázisára is utalnak. 

Az igék mellett a térbeli, építészeti elemek játszanak szerepet a város leírásában, 
kívülről - a tornyoktól az udvaron és a mostanra üressé vált ablakokon át - befelé, a 
ház védettségéig. (A ház védettsége és a hegyoldal nyitott végtelensége között na-
gyon éles az ellentét.) Ebben a leírásban Lót, akinek neve nem szerepel a versben, 
mint szeretett-szerető férj szerepel, ellentétben a vers első részével, ahol új funkció-
jával összefüggésben а „праведник" attribútum rendelődik hozzá. 

Ezek a sorok vezették fel a visszatekintés hirtelen mozdulatát. A visszatekintés 
gesztusában, szavak nélkül — hiszen Lót és felesége nem beszélnek egymással35 -
kulminál az eddig is érezhető szembenállás. Lótot felesége nem tudja követni a jövő-
be, számára nem változott meg semmi, az isteni parancs ellenére még mindig a férjét 
látja a férfiban, azt az embert, akivel eddig életét az elhagyott városban leélte. A 
megtorpanás, a visszanézés mozdulata párhuzamba hozható az Ahmatova tizes évek-
ben írt verseiben látható küszöbnél, ajtónál való megtorpanással, amikor a hősnő 
nem tudja követni a férfit az ajtón túli, idegen térbe. 

A bibliai történethez képest tehát, ahol Lót felesége pusztán kíváncsiságból tekin-
tett vissza a városra, Ahmatova saját értelmezése a két szereplő értékrendjének, fel-
fogásának és végső soron lelki függetlenségének problémájára koncentrál. 

34 Vö. W. ROSSLYN véleményét, aki a valláshoz, Istenhez való viszonyulás különbségét látja ebben az 
ellentétben. „Developing this story in such a way as to emphasize the contrast between Lot and his 
wife, Akhmatova makes Lot into a righteous and obedient man. (...) Akhmatova thus sets up, in her 
accentuated opposition of Lot to his wife, a dichotomy between the willing cooperation with God in 
the task of personal salvation and the involuntary, but fatal, attachment to the delights of family life and 
to a beautiful city - in short, to earthly joys." ROSSLYN: The Prince, the Fool and the Nunnery. Religion 
and Love in the Early Poetry of Anna Akhmatova. Amersham, 1984. 201-203. Véleményem szerint ez 
inkább a külső-belső parancs, illetve értékrend különbözőségével magyarázható. 

45 Vö.: az előző fejezetekben említetteket a személyes névmások kommunikációfenntartó vagy 
megszüntető funkciójáról. Ebben a versben, ahol a korai líra hősnője és hőse közötti ellentétek két 
szereplő alakjában fejeződnek ki, a szavak helyét teljes mértékben a gesztusok veszik át. 
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Kiemelődik a nézés motívuma, hiszen a Bibliában nem esik szó arról, hogy Lót 
felesége a látását vesztette volna el. Itt azonban az hangsúlyozódik, hogy a vágyott 
látványnak egy pillanatra való elérése után Lót felesége elvesztette a látás képessé-
gét. (Az ötödiktől a nyolcadik sorig terjedő egységben minden tagmondat a 
„посмотреть" igének rendelődik alá, és a sorok az ige vonzatával, a „na" szócskával 
kezdődnek.) 

A vaksággal való sújtás a bibliai történetben előbb szerepel, amikor a Lót házának 
ajtaját betörni készülő szodomaiakat büntetik az angyalok ily módon. Ennek az allú-
ziónak a segítségével az hangsúlyozódik, hogy a visszatekintés gesztusa az isteni 
értékrenddel teljes mértékben ellentétes, azaz hogy itt nem csupán a kíváncsiság 
bűnéről van szó. 

A látás és a látvány központi szerepe avval is kapcsolatban áll, hogy Lót felesége 
- akinek nincs is neve — mint látvány létezik a köztudatban, a sóbálvány furcsa, az 
utolsó mozdulatba beledermedt és annak emlékét őrző alakjában. 

A vers utolsó négy sorában a beszélő dialógusba lép az elmondottakkal, az ebben 
a négy sorban kifejeződő egyik nézőpont az addigi nézőpontok közül Lót feleségé-
nek a nézőpontjával azonosul, a másik pedig a vele szemben állóval, hiszen ebben 
az utolsó részben ugyanaz az ellentmondás figyelhető meg: az általános, bevett véle-
mény és a személyes, a belső értékeket és függetlenséget előtérbe helyező értékelés 
közötti ellentmondás. 

Tulajdonképpen tehát dialógus alakul ki egyrészt a bibliai citátum és annak értel-
mezése; másrészt a lírai közlés két típusa: az objektív líra és a személyes hangú, 
reflektáló típusú vers között, amelyeknek tárgya ugyanaz a bibliai alapszöveg. A két 
ábrázolási módszer együtt, egymást egyszerre oxymoronikusan erősítve és ugyanak-
kor kétségbevonva létezik, egy lírai szituáció keretén belül, és ezáltal teremtődik 
meg a vers egyedi hangulata és speciális jelentéstartalma.'16 

46 Vö. B A L B U S véleménye az „intertextuális oximoronokról". Stanislaw B A L B U S : Oximoron és 
inlertextualitás. (Ford.: R U M A N Judit) Helikon, 1 9 9 3 / 4 . 5 1 9 - 5 3 2 . Értelmezésében az oxymoront összetartó 
erő nem elsősorban szintaktikai természetű: „...az oximoron, amelyben az antinómia két, eleve 
kibékíthetetlen összetevője kölcsönösen megkérdőjelezi egymás lexikális jelentéseit, egyúttal módosítva 
és kibővítve azokat; ez az ellentétpár azonban oszthatatlan szemantikai egészet alkot, létjogosultságát 
az adja, hogy az ellentmondások közötti feszültség nem oldódik fel, és az alkotórészek egyikének értelme 
sem kerül túlsúlyba a másikkal szemben." 524. Balbus véleménye szerint az intertextualitás bizonyos 
formái eleve oxymoronikus jellegűek. „Polemikus oximoronos ütköztetésnek" nevezi azt a jelenséget, 
amikor az intertextualitásnak illetve a tradicionális formák (versformák, műfajok) alkalmazásának az ad 
különleges jelentést, hogy az újrafelhasználás célja, módja stb. ellentétben áll az addig bevett 
értelmezésekkel. A Balbus által emiitett esetekben a szövegben észlelhető különleges jelentésingadozás, 
illetve feszültség abból adódik, hogy az ilyen jellegű szövegek értelmezéséhez tulajdonképpen két, 
egyszerre jelenlevő nézőpontrendszert, illetve kódot kell mozgósitani-alkalmazni. (Ez visszavezet 
bennünket az oxymoron PAVI.OVICS által említett modalitásának kérdéséhez.) Az oxymoronikus ütköztetés 
kategóriája létjogosultságának bizonyítására szolgálhat a szöveg - saját vagy idegen - státusza az 
akmeisták poétikájában, azaz hogy nincs szükség idegen szöveg vagy forma bevezetésére ahhoz, hogy 
ilyesfajta jelenség létrejöjjön. 
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MELLEKLETEK 

1. melléklet. А Вечером című vers 
szemanikai- és rímszerkezetének ábrája 

2. melléklet. Az osztriga-motlvum grafikai 
megvalósulása а Вечс/юм című versben 

3. melléklet. А Я научилась просто, мудро жить... című vers első versszakának szintaktikai szerkezete 



H. Nagy Péter 

A SZERZŐ ARCHEOLÓGIÁJA 

- Egy József Attila-sor/szonett iterabilitása -

I. Villon kardja 

A probléma exponálására két középkori szövegrészletet választottam. Mindkét idézet 
egy Franyois Villon nevű szerzőnek tulajdonított hagyatékból való. Az egyik így 
hangzik: „Item, ä maítre Ythier Marchant, / Auquel je me sens trés tenu, / Laisse mon 
brant d'acier tranchant"1; a másik pedig így: „Item, donne a mon avocat, Maítre 
Guillaume Charruau, / Quoi? Que Marchant ot pour état, / Mon brant; je me tais du 
fourreau."2 Az idézett sorokról a következőket mondhatjuk: 1. A fikcióból kiindulva 
az említett nevek jelentés nélküliek, a fiktív beszélő kardja (e motívum a testamen-
tumokban többször előfordul - sok esetben hölgyekkel kapcsolatban) a lovagi 
gyakorlattal, illetve a trubadúrlírával hozható összefüggésbe, vagyis lehetséges jelen-
tése a hagyomány szerint: a lovagköltő (egyik) legnemesebb tulajdona, a középkori 
kultúra szimbóluma; így a beszélő öröksége igen értékes, s mivel éppen e tárgyat adja 
örökül - viszonya az örökösökhöz pozitív. 2. Ha abból indulunk ki, hogy Villon 
valódi író (polgári személy) és felkutatjuk a rá vonatkozó adatokat, a sorok lehetséges 
jelentése ekképpen módosul: Ythier Marchant Villon korában a Kincstár pénzügyi 
hivatalnoka volt; fülébe jutott, hogy Colin des Cahyeux, Petit Jehan és Villon kirabolta 
a Navarrai Kollégium Robert cle Saint-Symon nevű magiszterét. Marchant némi pénz 
reményében feljelentéssel fenyegette Villont. Miért hagyományozná tehát a beszélő 
(maga a költő) kardját rosszakaróira? A kard szót vizsgálva beigazolódik a gyanú - a 
francia brantszó kardot jelent ugyan, de a vele azonos hangzású tbetű nélküli bran' 
ürüléket, szart jelöl. A középkori francia argó divatos szava (a középkori diáktréfák 
kedvelt kifejezése) felől a sorok értelme az előző pontban tárgyaltaknak éppen az 
ellenkezője lesz (s ez magyarázza a hüvelynélküliség motívumát is): Ythier Marchant 
és Guillaume Charruau Villon személyes rosszakarói voltak, ezért kapták (Süpek Ottó 
találó formulájával élve) „az altesti hagyatékot".3 

1 K Á L N O K Y László fordításában: „Item, Itier Marchand mester, / Ki lekötelezett nagyon, / Örökli 
kardomat a cehhel," (Le Lais- Hagyaték - A Kis Testamentum. 11.) 

2 S Z A B Ó Lőrinc fordításában: .Item, az ügyvédem, magiszter / Guillaume Charruau vigye el / Kardomat, 
bár Marchand-nak is kell; / Tán meglesz hozzá a hüvely." (Le Testament. XCIX - A Nagy Testamentum. 89.) 

3 S Í T E K Ottó: Villon Kis Testamentumának keletkezése. Modern Filológiai Füzetek 1. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1966. 76. 
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A fenti két interpretáció közötti döntő mozzanat (véleményem szerint) az, hogy 
miként hozzuk játékba a szerző elvét - hiszen, mint láttuk, egészen eltérő értelmeket 
nyernek a szövegek akkor, ha a fiktív beszélővel, illetve, ha a polgári személlyel 
azonosítjuk. 

II. A szerző elve a modernség korában 

A19. század második felében az irodalmi szövegek szerzőiről való gondolkodásban két 
olyan egymással polemizáló értelmezés jelenik meg, mely szoros kapcsolatban áll e 
korszak szubjektum-felfogásával. Nietzsche, aki a klasszikus polgári individuum válsá-
gát és a metafizikai kötelmeitől megszabadult én jelentőségét egyaránt észlelte, A tra-
gédia születése című korai munkájában a szerző kiiktathatósága, a szeizőség nélküli 
irodalom mellett hoz fel néhány érvet: „az apollónit és ellentétét, a dioniiszoszit olyan 
művészi erőforrásokként vizsgáltuk, melyek magából a természetből törnek fel, emberi 
művészkéz közvetítése nélkül, és amelyek révén a természet művészösztönei azonnali 
és közvetlen úton nyernek kielégülést: az álmok képvilágában egyrészt, aminek tökéle-
tessége az egyes embernek sem az intellektusával, sem a művészi képzettségével 
semmiféle összefüggésben nem áll, a mámor áthatotta valóságban másrészt, mely 
úgyszintén nincs tekintettel az egyesekre, sőt az egyén megsemmisítésére törekszik, a 
feloldására és a misztikus egységérzet útján végbemenő megváltására".4 A két őserőt a 
görög irodalom megszületésére applikálja Nietzsche: Apollón az individuáció etikai 
istene „egyetlen törvényt ismer, az individuumot, azaz az individuum határainak betar-
tását, a hellén értelemben vett mértéket"5 míg ezzel szemben Szilénosz bölcsessége a 
mértékfeletti igazságát mondja ki: „Elveszett az individuum, minden határával és mérté-
kével beleolvadt a dionüszoszi önfeledtségbe, és rég nem emlékezett már az apollóni 
szabályokra."6 Nietzsche szerint az antik görög művészet leírható e két princípium 
interakciójaként, ez pedig a „naiv", „dór", „attikai" stb. szerzőkbehelyettesíthetőségéhez 
vezet, olyan irodalomtörténeti koncepcióhoz, amelyből az individuum kiiktatható, 
hiszen: „a szubjektum, az akaró és egoisztikus céljait követelő individuum csakis a 
művészet ellenfelének gondolható el, nem pedig az okának és az eredetének. 
Amennyiben azonban a szubjektum művész, úgy máris megváltást nyert individuális 
akaratától, és mintegy médiummá lett, akin keresztül az egyedül ténylegesen és valósá-
gosan létező szubjektum ünnepli a látszat általi megváltását".7 Vagyis: „a művészet 
világának még csak a tényleges alkotói sem mi vagyunk: bízvást hihetjük azonban, hogy 
a valóságos alkotó számára mi már képek vagyunk és művészi projektumok, és hogy 
legmagasabb rendű méltóságunk műalkotás voltunk jelentősége"." 

4 Friedrich N I E T Z S C H E : A tragédia születése. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1 9 8 6 . 3 1 . 
5 I. m. 43. 
6 I. m. 45. 
7 I. ra. 53. 
8 I. m. 54. 
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A világ esztétikai fenoménként való igazolhatóságának gondolata, más kérdésirá-
nyokkal társulva, megjelenik a korszak egyéb alkotóinál is, így például Oscar Wilde 
esztétikai írásaiban, ahol a szerzőség kérdése az individuum originalitásával kapcso-
lódik össze. A kritikus mint művész című dialógus egyik résztvevője az egyéniség 
igazolása kapcsán mondja a következőket: „Minél mélyebben tanulmányozza az 
ember az életet és az irodalmat, annál világosabban érzi, hogy minden csodálatos 
dologban egyéniség rejlik, hogy nem a pillanat alkotja az embert, hanem az ember 
alkotja korát. Engem nagyon vonz az a nézet, hogy mind a mítoszok és legendák, 
amikről azt tartjuk, hogy egy törzs vagy nép csodahitéből, félelméből, képzelőere-
jéből születtek, egyetlen leleményes fejnek köszönhetik eredetüket. Ezeknek a míto-
szoknak meglepően korlátozott száma támogatja ezt a hitet."9 Oscar Wilde dialógusa 
szerint ahány eredeti mű (oeuvre) létezik, annyi eredeti szerző alkotta ezeket s az 
egyéni felismerése a kritikus feladata, aki e felismerés révén maga is művésszé válik. 
A szerző, s így a kritikus tevékenységét csupán egyvalami befolyásolja - a nyelv: 
„Sokkal nehezebb beszélni valamiről, mint megcsinálni. A külső tények világában ez 
egészen nyilvánvaló. Mindenki tud történetet csinálni, de megírni csak jelentékeny 
ember tudja. A cselekvésnek, a kedélymozgalmaknak mindegyikében részt vesz 
lényünk alsóbbrendű része. Csak a beszéd által kerekedünk föléje vagy embertársa-
ink fölé is - csakis a nyelv által, az pedig anyja a gondolatnak, nem gyermeke."10 

Mint láttuk, Nietzsche írásában a szerző az egylényegű művészet ős-alkotójának 
médiuma, míg Oscar Wilde dialógusában az originálisán egyéni kifejezője, megalkotó-
ja. A 20. század tízes éveiben e két gondolatkör összekapcsolódik, ugyanakkor módosul 
is T. S. Eliot Hagyomány és egyéniség című esszéjében, amelyben a hagyomány kiiktat-
hatatlansága az alkotó egyéni lényegiségével párosul: „ha egy költőt dicsérünk, művé-
nek azon vonásait értékeljük, melyek legkevésbé hasonlítanak mások műveihez. Ab-
ban az illúzióban élünk, hogy a műnek ezekben a vonásaiban vagy részleteiben találjuk 
meg az „egyénit", a költő legsajátabb lényegét. [...] Viszont ha egy költőhöz efféle 
előítéletek nélkül közeledünk, hamarosan rá fogunk jönni, hogy művének nem csupán 
legjobb, de legegyénibb részei éppen azok, melyek a régi költőknek, az ő őseinek 
halhatatlan virágaival vérrokonok".11 Eliot a szerzőt, alkotót, művészt médiumként 
gondolja el, aki kioltja, megszünteti személyiségét; de (számunkra) fontosabb, hogy 
elválasztja a polgári személyt, a költészeten kívüli egót a költészetben revelálódó 
szubjektumtól: „Egy költő egyáltalán nem azért figyelemre méltó vagy érdekes, mert 
egyéni élményei vannak, vagy ilyen-olyan emóciói, melyeket élete eseményei provo-
káltak. [... ] A költészetben megnyilatkozó emóció bizonyára igen bonyolult jelenség, de 
ennek semmi köze sem lesz azoknak az embereknek bonyolult emócióihoz, akiknek 
igen bonyolult vagy szokatlan emócióik vannak az életben."12 

9 Wími; Oszkár: A kritikus mint művész. Tanulmányok. Franklin-Társulat kiadása. Budapest, é. n. 
28-29. 

1(11. m. 32. 
1 1 T. S . E L I O T : Káosza rendben. Irodalmi esszék. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 62. 
12 I. m. 70. 
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Ugyanebben az időszakban az elioti gondolat radikálisabban is megfogalmazódik 
a strukturalista szövegelemzésekben. A részben ebből a hagyományból kiinduló 
Roman Ingarden a következő gondolatokkal kezdi Az irodalmi műalkotás című 
munkájának 7. paragrafusát: „Mindenekelőtt teljesen kívül marad az irodalmi művön 
maga a szerző, sorsával, élményeivel és pszichikai állapotaival együtt. De kiváltképp 
nem képezik a kész mű részét a szerzőnek azok az élményei, amelyeket a mű 
létrehozása közben él át. [...] a szerző és műve két heterogén tárgyiasság, melyeket 
már gyökeres különneműségük miatt is teljesen el kell választani egymástól. Csak e 
tény megállapítása teszi lehetővé, hogy helyesen mutassuk meg azt a sokféle vonat-
kozást és függőséget, amely közöttük fennáll."13 Mint látható, a szerző eldologiasítá-
sának (Ingarden művének előfeltevése szerint) az az alapja, hogy a szerző identikus 
a szövegstruktúrát megalkotó polgári (valódi) íróval. 

A műalkotás tárgyi létének tagadása központi szerepet kap ezen időszak egy másik 
gondolatmenetében - Heidegger A műalkotás eredete című tanulmányában, amely a 
műalkotást „magában-állásként" és „világ-felnyitásként" értelmezi. Heidegger ontoló-
giai kérdezőhorizontjában a mű struktúrája függetlenedik alkotójának és szemlélő-
jének szubjektivitásától. Ezért vezeti be a tanulmány a föld fogalmát, amelyet a 
„magát-elzárás" jellemez. Vagyis a műalkotásban felnyíló világ „egyúttal belépése a 
nyugvó alakba".14 Az alkotó prioritásának elvével a Heidegger-dolgozat is polemizál: 
„A szokásos elképzelés szerint a művész tevékenységéből és e tevékenység által jön 
létre a mű. De miáltal és mitől lesz a művész az, ami? A mű által [...] A művész a mű 
eredete. És a mű a művész eredete. Egyik sincs a másik nélkül. Mindazonáltal egyikük 
sem hordozhatja a másikat egyedül. Maga a művész és a mű mindenkor csak egy 
harmadik révén van - mely éppenséggel az első - , és kölcsönvonatkozásuk is ennek 
révén, nevezetesen a művészet által van, amelytől a művész és a műalkotás nevét 
nyeri."'7 A művész fogalmának tehát a művészetre és a műre vonatkoztatva van 
értelme és fordítva. Ennek az ontológiai alapviszonynak az az egyik sajátossága, hogy 
ha fel tesszük is: a művész megelőzi a művet, akkor e megelőzöttség fordítva is igaz. 
Vagyis önmagában művészről, szerzőről beszélni irreleváns. 

Hogy miként lehet meghatározni, elhelyezni a szerzőt e bonyolult viszonyrend-
szerben, arra a modernség utolsó horizontja után Foucault kísérel meg válaszolni. Mi 
a szerző? című dolgozatában (ismét) megpróbál szembenézni azzal a hiánnyal, amely 
a szubjektum folytonos eltűnésének következtében nyílik meg. A mű (oeuvre) 
Foucault szerint mint „szerzőjének gyilkosa" (a kifejezés Roland Barthes A szerző 
halála című dolgozatára utalhat) olyan fogalom, amelynek nincs elméleti megalapo-
zottsága. Ez a tény és az írás fogalmának transzcendens vonatkozásai megnehezítik 
a szerző eltűnésének (és feltételeinek) leírhatóságát. Foucault a szerzői név funkciói-
nak (klasszifikáció) elemzéséből kiindulva a következő eredményre jut: „A szerzői 

13 Roman INGARDEN: AZ irodalmi műalkotás. Gondolat, Budapest, 1977. 34-35. 
14 Martin H E I D E G G E R : A műalkotás eredete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1 9 8 8 . Hans-Georg GADA,МНЕ 
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név sem a személy polgári állapotának, sem a műbeli fikciónak nem képezi részét."16 

A gondolatmenet ezután rátér annak a diszkurzusnak a leírására, amely a szerző-funk-
ciót hordozza. A birtokbavétel tárgyaként, történeti változóként, egy egyénnek tulaj-
donított diszkurzusként, illetve az írás egységének elveként értelmezett szerző-funk-
ciót Foucault a következőképpen definiálja: „A szerzőt éppoly tévedés lenne a valódi 
író oldalán keresni, mint a fiktív elbeszélőén; a szerző-funkció éppen e kettő hasadá-
sában, kettejük szétválasztásában és távolságában keletkezik."17 Ennek következté-
ben a szerző-funkció „1. ahhoz a jogi és intézményes rendszerhez kapcsolódik, amely 
körülhatárolja, meghatározza és artikulálja a diskurzusok birodalmát; 2. más-más 
módon működik különböző diskurzusokban, különböző korszakokban és a civilizá-
ció különböző formáiban; 3- nem a szövegnek létrehozójához való spontán hozzá-
rendelés útján, hanem egy sor specifikus és komplex művelet segítségével definiáljuk; 
4. végül, nem egyszerűen egy valóságos személyre utal, amennyiben többféle én 
kibontakozását teszi lehetővé és egyszersmind többféle alanyi pozíciót létesít".18 A 
dolgozat utolsó harmadában Foucault a 19- században kialakult szerző-típust elemzi 
(Freudra és Marxra hivatkozik) majd ekképpen összegzi előadását: „a szubjektumot 
(és helyettesítőit) [...] a diskurzus változó, komplex függvényeként kell elemeznünk. 
A szerző [...] egyike a szubjektum-funkció lehetséges konkretizálásainak".19 Mivel 
Foucault a szerzőhöz való viszonyt olyan diszkurzív tulajdonságként írja le, amelynek 
különböző formái lehetségesek; elképzelhető, hogy a szubjektum történeti módosu-
lásainak következtében kialakulhatnak olyan körülmények, melyek a szerző-funkciót 
nem állandóként, sőt! nem nélkülözhetetlenként mutatják fel előttünk. Visszatérve az 
eredeti kérdéshez: ha ezt az irodalomra (mint az én-konstituálás egyik módjára) 
alkalmazzuk, kérdéseink annyiban módosulhatnak, hogy nem arra kérdezünk: „»Ki 
szólalt meg valójában?«, hanem arra »Milyen helyek vannak adva benne a lehetséges 
szubjektumok számára? Ki az, aki a szubjektum eme különféle funkcióit be tudja 
tölteni?«"20 Hiszen a jelen irodaimisága, úgy tűnik, újraértelmezi a szubjektum fogal-
mát, s azzal szembesíti olvasóját: »Mit számit, ki beszél.«21 Meg kell itt említeni, hogy 
a Foucault gondolatmenetét hallgató Lacan az előadás utáni vitában Lucien Gold-
mann támadó megjegyzéseire, egyetértve a Mi a szerző? téziseivel, a következőt 
válaszolta: „szó sincs a szubjektum tagadásáról. A szubjektum függőségéről van szó, 
és ez teljesen más dolog..."22 S a lacani pszichoanalízis valóban úgy gondolja el 
nemcsak a szubjektumot, hanem a freudi értelemben vett tudatalattit is, mint nyelvi 
konstrukciót. 

16 Michel F O U C A U L T : Mi a szerző? Világosság 1981. 7. melléklet. 30. 
17 I. m. 32. 
18 Uo. 
19 I. m. 35. 
2(1 Uo. 
2 ' Uo. 
2 2 E R Ő S Ferenc: Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája. Thalassa 93/2. 30. 
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III. Négy szonett szerzőt keres 

Ha abból indulunk ki, hogy Foucault leírta (pontosabban megalapozta) a szerző 
nélküli diszkurzus diszkurzusát - elméletileg; lel kell tennünk a kérdést: alátámaszt-
ja-e ezt az irodalom? A szerző mint a diszkurzus ritkításának (egyik) elve (megneve-
zése a 17. század óta kötelező az eurokontextusban) olyan (elvehető szerep, amely 
a 20. században egyre gyakrabban manipulálható térként funkcionál. Csak két példát 
említenék - az első a szerzői név duplikációjára, a második a szöveg duplikációjára 
és mindkettő a szerző-funkció módosíthatóságára példa. 

1. Pirandello Hat szereplő szerzőt keres című darabjában egy társulat Pirandello-
színművet próbál. A színházba érkező hat szereplő és az Igazgató között a következő 
párbeszéd zajlik le: „Igazgató: [...] Önök kicsodák? És mit akarnak? Apa: Azért 
vagyunk itt, mert szerzőt keresünk. Igazgató: Szerzőt? Miféle szerzőt? Apa: Akármi-
lyent, uram. Igazgató: Itt nincs semmiféle szerző. Nincs műsoron semmiféle új da-
rab."23 Az új darab tehát, ami ekkor veszi kezdetét, új szerzőt konstituál, ami külön-
bözni fog a Pirandello nevűtől - más lesz, mint A szerepek játékának Pirandello nevű 
szerzője, ugyanakkor a Hat szereplő szerzőt keres Pirandello nevű szerzője alkotja 
meg. Vagyis tételezhetünk egy reális szerzőt (Pirandello), egy fiktív szerzőt (Pirandel-
lo) és egy absztrakt szerzőt (a módosult szerző-funkciót). 

2. Némileg bonyolultabb viszonyokkal találkozunk Borges Pierre Ménard, a „Don 
Quijote" szerzője című novellájában. A Borges által megalkotott fiktív szerző egy 
Pierre Ménard nevű szerzőről beszél, aki megírta Cervantes Don Quijoté]áX., amely mű 
olyan szerzőt konstruál, ami különbözik a Cervantes által előállítottól és magától 
Ménardtól is, hiszen ő olyan eszméket hirdet, „amelyek éppenséggel a visszájukra 
fordítják igazi nézeteit."23 A szerző multiplikációját azok a részek szemléltetik, amikor 
a novella a Don Quijotéból idéz. Ezeknek a részeknek ugyanis eldönthetetlen a 
szerzősége. Csak a kérdés marad - ki a szerző? Borges?, a fiktív szerző?, Pierre 
Ménard?, Cervantes? vagy egy arab író, akire Cervantes (magát eltüntetve) hivatkozik? 
Vagy mind az öt? Vagy lehet, hogy a szerző visszakereshetetlen? 

A szubjektum textualizációja eltünteti a beszélő alanyt, kérdésessé teszi a szerzősé-
get - Foucault-val szólva: olyan teret nyit, amelyben „a nyelv igazi helye a »beszélek« 
magányos szuverenitásában keresendő, jog szerint semmi sem korlátozhatja - sem 
az, akihez szól, sem mondandójának igazsága, sem az általa alkalmazott értékek és 
reprezentációs rendszerek; vagyis többé nem egy értelem diskurzusa és kommuniká-
ciója, hanem a nyelv kiterülése a maga nyers létében, [...] és a beszélő alany már nem 
annyira a diskurzusért felelős személy [...], hanem inkább a nem-létező abban az 
ürességben, ahol szakadatlanul folyik tovább a nyelv parttalan szétáradása."2' Ha 
tehát a szubjektum (és egyik konkretizációja, a szerző-funkció) a nyelvjátéknak való 
kiszolgáltatottság következtében viszonylagosítható, el-helyezhető, eliminálható és 

23 Luigi P IRANDELLO: Színművek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1 9 8 3 . 3 0 9 . 
24 Jorge Luis B O R G E S : A titkos csoda. Elbeszélések. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1 9 8 6 . 8 0 . 
25 Michel F O U C A U L T : A kívülséggondolata. Athenaeum 1 9 9 1 . 1 / 1 . 8 2 . 



190 H. Nagy Péter 

határai elmosódnak, akkor megszűnik integratív szerepe. Ennek következtében mód 
nyílik a diszkurzusok, szövegek egyéb csoportosíthatóságára is (életművön belül és 
kívül egyaránt). A továbbiakban ezt szemléltetném négy magyar nyelvű szonett 
ürügyén. A csoportosítási elv a következő: azok a szonettek tartoznak össze, melyek-
Íren „A dallam nem változtat szövegén"-sor előfordul. 

József Attila Emberek című versében e sor történetbölcseleti kérdéssel társul. Az 
önidentikusnak, változtathatatlannak elgondolt „szöveg" az interperszonális viszo-
nyok (érdek mozgatta közösség) megtapasztalhatóságának állandó alapját képezi. A 
többes szám első személyben megszólaló beszélő az „igaz"-nak hitt, valójában kér-
déses (az „igaz"-ban benne van a „gaz", a két szó rímhelyzetben is van) szubjektív 
létezést a kollektivitás fundamentumaként értelmezi. A többes számú soroktól elvál-
nak azok a mondatok, amelyekben nem jelenik meg a beszélő helyzete, még énként 
sem azonosítható (például „Kibomlik végül minden szövevény", „A dallam nem 
változtat szövegén"). Úgy tűnik, hogy ezek a többes számú részeket megtörő személy-
telen mondatok példázhatják egyrészt a mindig azonos, szubjektivitásnak nem kitett, 
ezért bárki által megtapasztalható, mindig ugyanúgy ismétlődő és a m i által tragizál-
ható tételeket/közhelyeket; másrészt a versépítkezésnek egy olyan változatát, amely-
ben a nyelvi szövet elsődleges a fiktív beszélő és a szerző-funkció alanyiságához 
képest. Ha a versbeszéd e kontinuitását és diszkontinuitását visszavonatkoztatjuk a 
címre (Emberek), akkor ez úgy is értelmezhető, mint a miben benne-álló éne к közötti 
oppozíciók (antropológiai konstansok), amelyeket állandóan ismétel a történelem. 

A korpusz egy másik darabja Orbán Ottó Buborékszonett című verse, amelynek 
mottója József Attila névvel ellátott sort idéz: „A dallam nem változtat szövegén." A 
versben beszélő én egy őt megelőző jelkörnyezetet, a tradíció által megformált 
értelem-összefüggést tekint megszólalása előfeltételének. Az idézett sor a szonetten 
belül kétszer ismétlődik - először az én önkonstituáló műveleteként, majd záróhely-
zetben egy mihez (közösséghez) tartozó alapviszonyban. A József Attila-sor idézőjel 
nélküli idézése nem pusztán a tradíció beszédét, hanem a versben konstruálható 
szubjektum értékorientációit is applikálja. A „szöveg" megmarad változatlannak el-
gondolt instanciának, a „dallam" megszerezhető, elsajátítható, de ez a folyamat nem 
változtat a hagyományban eleve ottlevő lényegiségek természetén. Ezt fejezheti ki a 
szonett zárlata, hiszen a „néma dal" megszólaltathatósága a jelenben megmutatkozó 
múlt kondícióját olyan összefüggésbe helyezi, amelyben a megelőzöttség tudata 
egyrészt a jelentésalkotás előfeltétele; másrészt a közvetíthetőség, a folytonosság a 
beszélő szerepelvű identitásának világértelmező funkcióját hangsúlyozza. A kontinui-
tás tételezését nemcsak a József Attila-szonettel létesített intertextuális viszony, hanem 
a versbe behelyettesíthető alanyi pozíciók is indokolhatják. Ugyanis a József Attila-
versben képviselt magatartás tragikus komponensei itt olyan pozíciókat nyernek, 
amelyek „a dallam nem változtat szövegén"-sor modalitását igenlővé (is) alakíthatják. 

A szonettcsokor harmadik darabja Baka István, esetleg: Sztyepan Pehotnij, Egy 
József Attila-sorra című verse, amely relativálja az Emberek és a Buborékszonett 
narratíváját. Ennek egyik összetevője a „szöveg" szó polivalenciáján - nemcsak 
„dallam"-hoz, hanem az „írás"-hoz köthető jelentéstulajdonításán - alapul. Gadamer 
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a következőket mondja e jelenségről: „A »szöveg« fogalma lényegileg két összefüg-
gésben kapott helyet a modern nyelvekben. Egyrészt mint az írás szövege, amelynek 
magyarázata a prédikációban és az egyháztanban ölt testet, oly módon, hogy a szöveg 
minden egzegézis alapját jelenti - csakhogy valamennyi egzegézis hitbéli igazságokra 
támaszkodik. A »szöveg- szó másik természetes használatával a zenével kapcsolatban 
találkozunk. Ott a szöveg az énekért van, a szavak zenei értelmezéséért, és ennyiben 
olyan jelenség, amely nem előzetesen adott, hanem inkább az ének elhangzásából 
tűnik ki."26 Sztyepan Pehotnij versében a tet megszólító alany (ezáltal a befogadó 
hallgatói és beszélői pozíciót is felvehet) a József Attila-i „igaz - gaz" bibliai metanar-
ratíváját illegitimnek tekinti, s az „írás szövetének", a nyelvnek, a szövegnek elsődle-
gességét hangsúlyozza. A szavak mögötti visszakereshetetlen értelem, jelentés stb. 
következtében, a nyelv nonreferencialitása („szavak lázadása") átfordítja a József 
Attila-sort: „és ha a dallam nem fog szövegén, / a szöveg változtat majd dallamán." A 
„szöveg" önidentikusságának megszűnése, a „dallanT-hoz való rögzítettségének fel-
oldása kinyitja a beszédben megtapasztalható szövegiség horizontját. 

A nyelven kívüli instanciák eliminálásának tapasztalata a korpusz negyedik darab-
jában, Kovács András Ferenc / . A. szonettje című versében, olyan kérdésirányokkal 
társul, amelyek szerint a megszólalás előzetes szerkezeteinek tradíció diktálta feltéte-
lei magában a beszédben lesznek ott. Vagyis a hagyomány sem külső instanciaként, 
hanem a lírai jelentésalkotásban „újraírt" formációként jelenik meg. A megszólalás 
előfeltétele az aktualizálható szövegek által diktált nyelviség, s így maga az önmeg-
alkotás is nyelvi természetű: „a szó a szájban senki: jövevény". A szubjektum konst-
rukciójának József Attila-i diszkurzusa akkor nyer tehát értelmet, ha a hozzá való 
visszatérésben az én a maga hiányával néz szembe: a vers címe megjelöl egy szerzőt, 
aki (vagy ami) a szöveg által implicitté válik és a szövegben eltűnik; így az olvasó a 
szonett második szakaszának utolsó (kurzivált) sorát értelmezve - „A dallam nem 
változtat szövegén" - már nem tudja eldönteni, hogy ki olvas kit; és azt sem, hogy ki 
e sor szerzője: ugyanis Kovács András Ferenc interauktoriális verse még az innovatív 
megszólalás lehetőségétől is megfosztja beszélőjét (ha van egyáltalán ilyen) - ami 
mondódik az J. A. szonettje, az Emberek iterabilitása. 

Ha az említett négy szonettet összetartozónak véljük, végigkísérhetjük a szerző-
funkció transzgresszióját és történeti módosulásait. E versek megférnének egymás 
mellett, egyetlen kötetben, afféle Gabler- vagy Sattler-féle genetikus kiadásban. S 
akkor a változtatási irányokat elemezve megemlíthetnénk - a lehetséges alanyi 
pozíciók betöltésétől az implicitté váláson át a hiányig - szerző-funkciónk eljutott 
„önmaga" kioltásának diszkurzív praxisához. 

26 Hans-Georg G A D A M C R : Szöveg és interpretáció. In: Szöveg és interpretáció. Szerk.: B A C S Ó Béla. 
Cserépfalvi, é. n. 24. 
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A HERMETIZMUS FOGALMÁRÓL ÉS POÉTIKÁJÁRÓL 

Fogalmaink, amelyekkel az irodalom egyes jelenségeit helyesen, tehát az esztétikai 
tapasztalatnak megfelelően igyekszünk megközelíteni, történetileg megelőznek ben-
nünket. Számolnunk kell azzal, hogy terminusaink akkor is tartalmazzák korábbi 
beszédek nyomait, ha magunk erre nem akarunk gondolni, és nemcsak az iro-
dalomról szóló, vagy az irodalommal mint művészettel közvetlen kapcsolatba hozha-
tó beszédekét. Keletkező szövegeinkkel a szövegként megmutatkozó kultúra teljes 
tematikus és időbeli terjedelmét tesszük múlttá, amely azonban mégsem tűnik el, 
megingathatatlan túlerejének köszönhetően minden pillanatban újra eljön, akár en-
gedünk neki, akár nem. A referenciális természetű elméleti szövegek azonban szük-
ségszerűen e „begyökerezettség" ellen szeretnék érvényesíteni kijelentéseiket, nem 
azért, mert feledékenyek, sőt többségük igen élesen emlékszik saját keletkezésére, 
hanem azért, mert nekik »valamiről« kell beszélniük, tehát mindig meg kell határoz-
niuk, hogy miről nem beszélnek, mi az, aminek eljövetelét meggátolni igyekeznek. 

A modern irodalomtudományban lassan hatvan éve honosodott meg (újra, há-
nyadszor?) egy olyan fogalom, amely a felelevenítés és az eltörlés játékát igen 
szemléletesen példázza. A hermetizmusról van szó. Amikor Francesco Flore, olasz 
irodalomtörténész, 1936-ban Ungaretti korai költészetét az „eremetismo" kifejezésé-
vel jellemezte, bírálva annak homályosságát és elzárkózásra való hajlamát, pusztán a 
szó lexikális jelentését vette figyelembe, és annak metaforikus átvitelével próbált 
megnevezni egy zavarba ejtő esztétika tényt. Ugyanakkor tartózkodott attól, hogy a 
modern líra e formáját a Corpus Hermeticumhoz vagy akár csak Paracelsus és Böhme 
signatura rerumjához közelítse. 

Ez a szétválasztás (szétirás), amit azóta minden kézikönyv, így a mi Világirodalmi 
Lexikonunk is követ, mégsem olyan könnyű. Mert bár igaz, hogy a hermetizmusnak 
mint esztétikai kategóriának csak nagyon formális köze van a titokzatosság, az okkult 
tudományok és a rejtett kapcsolódások hagyományához (a hermetikus költészet ilyen 
áthagyományozott tartalmaktól még akkor is teljesen mentesnek látszik, ha például 
Celan költészete sokban utal a középkori kabalisztikára), mégis ameddig alapos 
munkával nem vonjuk ki e fogalmat a negatív esztétika szemléleti köréből, addig 
meghagyjuk annak a lehetőségét, hogy beszédünkben bevallatlanul a negatív teoló-
gia motívumai is jelen legyenek. Ez a munka azért is halaszthatatlan, mert erre az 
esztétikai kategóriára is érvényes, hogy valójában metaforikussága élteti. 

Az irodalmi hermetikusság kutatását eddig nem a befogadás folyamatát és tapasz-
talatát válaszpotenciálként értelmező hermeneutika, hanem más, helytállónak tartott 
esztétikai elméletek határozták meg. Nem az irodalomtörténeti alakulásvonalak men-
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tén vizsgálták lehetőségeit, hanem egy egységes irodalomkép feltételezésével. így 
fordulhatott elő, hogy Herbert Frenzel A hermetikus költészet formái és eredete 
Itáliában1 című alapvető tanulmányában a hermetizmust állandó irodalmi té-
nyezőként határozta meg, és jelentését annyira kiterjesztette, hogy Dantétól Ungaret-
tiig sokfajta kezdeményezést leírhasson vele. Ezek az egymástól igen távol eső dolgok 
csak akkor említhetők egy lapon, ha a vizsgálat olyan formális hasonlóságokra 
korlátozódik, mint a „szellemi exkluzivitás" vagy a „hermetikus elmagányosodás". 
Lényegében ugyanezeket a toposzokat használja Hugo Friedrich leírása a két évvel 
Frenzel műve után megjelent A modem költészet struktúrája című munkájában, ahol 
négy oldalt szentel a hermetizmus kérdésének,2 és nem nehéz kimutatni a kettőjük 
közötti hatást. Az elkövetkező években Friedrich nézetei kanonizálódtak, amelyek az 
„elszemélytelenedés" a „személyiség dezorientálódásának", a „nyelvi mágiának" és a 
„mozgásdinamika" kulcsszavait rögzítették. Változást e tekintetben is csak Gadamer 
elméleti munkássága hozott, aki természetesen sokban támaszkodott Friedrich ösz-
szefoglaló művére. Ezért A modem költészet struktúrájában található rövid leírás első 
- a heideggeri művészetfilozófia ihletében fogant - mondatai nem kis mértékben 
máig tartóan határozzák meg a hermetikus líra értelmezését: „A modern lírában a 
nyelv azt a paradox feladatot szolgálja, hogy az értelmet kimondja és egyszersmind 
el is rejtse. A homályosság általános esztétikai elvvé vált. Ez különíti el a verset olyan 
nyilvánvalóan a nyelv megszokott közlési funkciójától, hogy lebegésben tartsa, ahol 
ez sokkal inkább megvonja magát, mint amennyire engedi, hogy megközelítsék."3 

Ha megmaradunk ennél a meghatározásnál, amely a modem líra esztétikai sajátossá-
gaiból sokat feltár, túlzottan is kitesszük magunkat a homályosságban rejlő negatív 
tartalmaknak, holott a modern lírában sem arról van szó, hogy az értelmi egységet a 
költő szándékosan homályban hagyja és elfedi, sőt éppen ellenkezőleg, az a célja, hogy 
szabaddá tegye az értelmi vonzások kapcsolódási lehetőségeit.1 Ezért a recepcióesztéti-
ka szempontjából meg kell tisztítanunk a hermetikusságot minden olyan lehetséges 
sugallattól, ami eleve lehetetlennek tünteti fel, hogy befogadóként olyan utat találjunk 
ehhez az értelmi egységhez, amelyen azután vissza is térhetünk, ha nem is oda, 
ahonnan elindultunk. Másrészt pedig mivel Friedrich a heideggeri „aletheia" fogalmával 
operál, ami eredetileg távolról sem csak a hermetizmust, hanem a műalkotásban történő 
igazságot mint olyat illeti, nézeteinek teljes elfogadásával - kis kerülő után - e fogalom 
Frenzelénél is súlyosabb általánosításához juthatunk, ami - ha megmaradunk ennyiben 
- végképp lehetetlenné teszi, hogy a modern lírának e tényéről beszéljünk. 

1 Herbert FRENZEL: Formen und Ursprünge hermetischer Dichtkunst inItalien .Romanischen Forschun-
gen 6 5 . 1 9 5 4 . 

2 Hugo FRIEDRICH: Die Struktur der modernen Lyrik. Hamburg, Rowohlt Verlag, 1 9 7 7 . 1 3 0 - 1 3 3 . 
3 llefogadásesztétikai szempontból már Nerval költészetében viszonylagossá vált a nyelv addigi 

uralkodó funkciója, hogy közvetítsen a befogadó és a lírai én között, hiszen a nyelv a szélsőséges 
szubjektivitás belső mozgását nem egy lírai énben, hanem közvetlenül mutatja meg. Ez a funkcionális váltás 
a közös információs horizont fölszámolását is jelenti, és magának az olvasónak kell a lírai én pozíciójába 
helyezkednie, aki azonban csak homályosságot tapasztalhat. 

4
 H . - G . G A D A M E R : Értelem és az értelem elrejtése Paul Celan költészetéhen. Pannonhalmi Szemle 1 9 9 3 . 

1 . 6 9 - 7 7 . 
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Hiszen a hermetikusság esztétikai kategóriája sajátos irodalomtörténeti feltételek 
között született meg, amelyeknek semmi közük a fogalom szubsztanciális értelmezé-
séhez. Nem elég, ha leszögezzük, hogy a hermetikusság modern értelme nem mutat 
folytonosságot az alkímia és a természetmisztika hagyományával, el kell érnünk, hogy 
bármiféle szubjektivizálást elkerülve úgy beszélhessünk róla, mint a jelhasználat egy 
módjáról. Mert nyilvánvalóan erről van szó. A „hermetikus költészet" sosem jelentette 
a modern irodalom egy irányzatát, hiszen nem alapozható meg pontosan és elhatá-
rolóan sem líratörténetileg, sem esztétikailag. Ungaretti, Quasimodo és Montale 
„hermetikus triásza", valamint a Milánóban működő hermetikus csoportok és a 
francia, illetve német hermetikus költészetek között nem mutatkoznak az irányzati 
szerveződésre vagy a közvetlen költészettörténeti kapcsolatra mutató jelek (kivétel 
talán Celan és Char viszonya), bár szinte mindegyik forrásnál nyilvánvaló Mallarmé 
és Rimbaud, esetenként pedig a szürrealizmus termékenyítő hatása. A hermetikusság 
líratörténetileg sokkal inkább egyfajta poétikai törekvésnek tekinthető, amely a jel-
használatban - minden szerzőnél másképpen - a nyelvi jel többértelműségének, 
meghatározatlanságának és nyitottságának igyekszik az értelmi egységen belül a 
legnagyobb hatóerőt biztosítani úgy, hogy a nyelv ne a puszta reprezentáció eszkö-
zéül szolgáljon, hanem valódi létfunkcióra tegyen szert, és önmagára vonatkoztatva 
a jelentő-jelentett viszonyán túl a jelentő és jelentő differálását3 is tekintetbe 
vegye. 

A modern hermetikusság esztétikai programként született meg Novalisnál, a Schle-
gel fivéreknél és Kierkegaardnál. A Schlegel fivérek irodalomelmélete már megelőle-
gezi azt az irodalmi törekvést, ami először Mallarmé és Leopardi költészetében hozott 
igazi eredményeket, akik a nyelvi jelet nem potenciális jelentésegységnek, hanem a 
(nyelvtörténeti) időt elnyelő jelentéskötegnek tartják, és úgy engedik hatni ennek 
sokszerűségét, dinamikus különbségeit, hogy közben nemhogy nem sérül a mű 
poétikai integritása, éppen ellenkezőleg, magában vett és önmagára vonatkozó 
abszolút valóságként lép a befogadó elé. Friedrich Schlegel az iróniát a paradoxon 
formájának nevezi,6 amelyet „mint logikus szépséget"7 határoz meg, és így éri tetten 
benne azt a „transzcendentális buffanériát", amit szerinte a filozófia sem nélkülözhet. 
August Wilhelm Schlegel ugyanakkor az iróniát éltető kaotikusságra hívja föl a 
figyelmet, amikor így fogalmaz: „Az irónia tiszta tudata az örök agilitásnak, a végte-
lenül teljes káosznak."8 

A hermetikus költészet szempontjából alig túlbecsülhetően fontos a romantikus 
esztétikának ez a gesztusa, amivel a „transzcendentális buffanériát", a humor egyik 
nemét a paradoxonhoz közelíti, mert a világ abszolút nyelvi befogadásának igénye, 
amiről mások mellett például Ungaretti is beszél, szükségszerűen nyúl úgy a parado-

5 I ÍACSÓ Béla: Néhány megjegyzés a hermeneutikához. In: Határpontok. T-Twins-Lukács Archívum. 
Budapest, 1994. 22. 

6 Friedrich SCHLEGEL: Kritikai töredékek. § 48. In: A. W. SCHLEGEL: és F. SCHLEGEL: Válogatott esztétikai 
írások. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. TANDORI Dezső fordítása. 

7 Uo. 42. 
H Friedrich SCHLEGEL: Eszmék. § 6 9 . 
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xonhoz, hogy a paradoxális szerkezet elemeit ironikusan, a befogadói elvárások 
ellenében determinálja. Ugyanakkor ez az igény elkerülhetetlenül transzcendentális-
sá teszi kijelentéseinket, amelyek tehát nem csupán a létezők bizonyos körére, hanem 
e jelhasználat törekvése szerint minden valóságos vagy lehetséges létezőre érvénye-
sen vonatkoznak. Ennek lehetősége csak a létezőktől való eltávolodással adott, vagyis 
- paradox módon - az egységen belül annak a kaotikusságnak a tudatában, amely a 
létező dolgokban megmutatja a lét és a nemlét kezdeti együttállását. A transzcenclen-
ciának a buffanéria és az irónia irányába való elmozdítása, illetve a transzcendencia 
lehetőségének felismerése a buffanériában és az iróniában éltető erőként van jelen 
néhány romantikus operában (Verdi: Rigoletto) és regényben (Jean Paul, E. T. A. 
Hoffmann), jelhasználati potenciálja azonban csak a századvég francia lírájában 
(Baudelaire és még inkább Mallarmé) valósul meg. 

Az irónia romantikus értelmezését mégsem hozhatjuk közvetlen kapcsolatba a 
hermetikus jelhasználattal. A romantikus esztétika olyan kategóriái, mint a „homályos-
ság", a „rejtély" vagy a „nyelvvarázs" (H. Frenzel innen kölcsönzi a Sprachmagie 
kifejezését) azért problematikusak, mert a történetileg konnotatívan meghatározott 
fogalmakat kritikai vizsgálat nélkül kívánták rendszerszerűen használni, és ezzel a 
hiányossággal a későbbi modern poétika sem számolt. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 
a hermetizmus romantikus eszméje, például Novalis Rejtély és trópusnyelv című 
tervezetében, teljességgel a nyelvi jel közlő funkciójára, a későbbi hermetikus költé-
szet alapkérdésére összpontosítja figyelmét, ahogyan a hermetika szemiológiai meg-
alapozása is Mukarovskynál, Ecónál és Derridánál, akiknek ez irányú nézeteit erősen 
befolyásolja a romantikus esztétika. Mert a hermetikus vers poétikájában a legfonto-
sabb kérdésnek - ma úgy tűnik - a jelölőnek önmagához való viszonya, a nyelvi 
öntükrözés elve bizonyul, amely szakít a tulajdonképpeniség és a nem-tulajdonkép-
peniség kettősségével a költői kifejezésben, és annak igazságtartalmát többé nem köti 
a mindent megelőző logoszhoz. 

Ezért a hermetikus költészetet csakis Nietzsche nyelvkritikájának felidézésével 
érthetjük meg jobban. Mint köztudomású, először a német filozófus vonta kétségbe 
a nyelvet kvázi-létfunkcióra kárhoztató szemléletnek azt a törekvését, hogy az igaz-
ságot önmagán kívül tételezze, és ott próbálja megragadni. A Nem-morálisan fölfogott 
igazságról és hazugságról9 már címével is egy szemléleten belülre vonja vissza 
létszemléletünk transzcendentális kategóriáit, és kijelenti az igazságról, hogy csupán 
„metaforák, metonímiák, antropomorfizmusok át- meg átszövődő serege, azaz rövi-
den: emberi viszonylatok összessége, melyeket valaha poetikusan és retorikusán 
felfokoztak, felékesítettek és átvitt értelemmel ruháztak föl, s amelyek utóbb a hosszú 
használat folytán szilárdnak, kanonikusnak és kötelezőnek tűntek föl egy-egy nép 
előtt: az igazságok illúziók, amelyekről elfelejtettük, hogy illúziók, metaforák, ame-
lyek megkopván elvesztették érzéki erejüket, képüket veszített pénzérmék, amelyek 
immár egyszerű fémek csupán, s nem csengő pénzdarabok." Nietzschének e szavai-

9 Friedrich N I E T Z S C H E : A nem-morálisanfölfogott igazságról és hazugságról. Athenaeum 1992. 3. 3-16. 
TA TÁK Sándor fordítása. 
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val teljesen egybehangzik P. Celan egyik verse, amely az igazságot metaforafergeteg-
nek (Metapherngestöber) nevezi. 

A hermetikus költészet megértéséhez ezért kulcsfontosságú, hogy a metaforát ne 
az arisztotelészi mimézis-elvből levezetett áthelyezés és referencialitás szerint értel-
mezzük, hanem - ismét Celan szavával élve (Ein Blatt, baumlos,für В. Brecht)-mint 
jelszerű beszélgetést, amely oly sok kimondottat zár magába. Jacques Derrida is ezzel 
a szándékkal vizsgálja a Fehér mitológián an,1,1 hogy milyen viszony fűzi a metaforát 
az arisztotelészi mimézis-elvhez. Ez fontos tanulságot ígér a hermetikus metaforával 
kapcsolatban is: „A metafora meghatározása olyan helyet foglal el a Poétikán an, 
amely a mimézisről szóló értekezésként mutatkozik meg. A mimézis nem a hasonló-
ság vagy az azonosság teoretikus megragadása nélkül történik, vagyis nem annak 
teoretikus felfogása nélkül, amit mindig a metafora feltételéül teszünk meg." Derrida 
szerint a metafora arisztotelészi fogalma azzal jut Platón mimézisének közelébe, hogy 
hasonlóságot vagy azonosságot feltételez az eredetileg kimondott szóval, amelynek 
a metafora lényegében derivátuma. Ezzel a modellel állítja szembe Derrida saját 
elképzelését a metafora disszeminációjáról (ami szerinte az egységes értelem elvesz-
tését vonja maga után), hiszen a disszeminációt nem lehet valamiféle eredetire 
visszavezetni, vagy egy értelemadó szubsztrátumra szorítani. A metafora önmagában 
hordozza a lefokozhatatlan és generatív megsokszorozódását, és ez a metaforaleirás 
új formáját teszi szükségessé. (Ezt Derrida éppen Celan szövegeit elemezve kísérli 
meg.11) 

De ahhoz, hogy idáig eljuthassunk, az eddigieknél részletesebben át kell tekinte-
nünk a huszadik századi hermetizmus kialakulásának előfeltételeit. Mint arról már szó 
volt, a hermetikát a romantikus iróniafelfogás alapozta meg mint önálló esztétikai 
kategóriát. A romantika utáni esztétikában viszont, különösen Hegelnél, a hermetiká-
nak teljesen alárendelt, többnyire negatív szerep jut. Ebből nekünk is tanulnunk kell. 
Nem lehet célunk a hermetika egységes fogalmának kialakítása, és ez nem is várható 
el, hiszen egyetlen tisztán hermetikus műalkotást sem találunk a világirodalomban. A 
hermetizmus az értelmezésben sokkal inkább egyfajta intenciónak bizonyul, amely a 
nyelvre mint jelenlévő valóságra irányítja a figyelmet. Ezért minden bizonnyal csak 
úgy közelíthetjük meg, ha nem állítjuk szembe platonikusan a nyelvet és a valóságot, 
és így nem kell a mimetikusság által sugallt kettősségekhez jutnunk. 

Lényeges kérdéseinket mégis a szembenállás előfeltevéséből kiinduló hermetiz-
mus-interpretációktól kaphatjuk. Benjamin allegóriaértelmezése, Adorno hermetikus-
sága és Sartre Litterature Engagée-ja különböző nézőpontokból értelmez egy olyan 
esztétikai fogalmat, amely szerintük fenomenologikus értelemben elfordul a realitás-
tól. 

Walter Benjamin volt az első, aki fölfedezte, hogy Baudelaire-nél a késő romanti-
kus költészethez képest nincsenek többé szimultán kapcsolatok, de - amint Jauß is 

10 Jacques D E R R I D A : La Mythologie blanche. La métaphore dans le textephilosophique. In: Marges de la 
philosophie. Paris 1 9 7 2 . 2 4 7 - 3 2 4 . 

11 Jacques DERRIDA: Schibboleth. Edition Passagen Wien-Paris, 1 9 8 6 . 
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kifejti esztétikai főművében12 - ezzel összeegyeztethetetlen az az „alapvető parado-
xon", ami Benjamin szerint Baudelaire poétikájának lényegi tényezője, miszerint 
ellentét feszül a természetes kapcsolatok és a természetről való lemondás között. 
Hiszen a szimultán kapcsolatok megszűnése szakítást feltételez az antropomitikus 
természetszemlélettel, amely a romantikus tapasztalatban megalapozta a táj és a belső 
világ, illetve a civilizációtól távoli természet összhangját. Ezért Benjamin Baudelaire-
esszéinek13 egyik leglényegesebb kérdése szükségszerűen hangzik úgy, hogy 
mennyiben bizonyul az allegória Baudelaire-nél a modern költészet konstitutív tör-
vényének. Az allegóriának azonban szembeállító meghatározását adja, és benne a 
„dologi világ értékcsökkenését" ismeri föl, amelynek elemzése nem szolgálhatja egy 
történelmileg elavult kánon rekonstrukcióját, hanem csakis saját jelenünk előtörté-
netének jobb megismerését. Benjamin az allegóriát az irodalmi modernség jellegadó 
elemének tartja, hiszen a dologi világ értékcsökkenése a jelenségeket áruként leplezi 
le. Ám ez az allegóriaértelmezés éppen a modernségnek is sokat adó középkori 
allegorizisre nem érvényes, amely eredeti intenciója szerint éppen nem árut kínált, 
hanem a szakralitásba való beavatást, vagyis a dolgok felértékelését. Benjamin elmé-
letének mégis fontos megállapítása, hogy az „allegorikus intenció" kifejezése olyan, 
az értelmezésben megnyilvánuló alakítási elvet jelöl, amely nem engedi, hogy a 
meglévő formai kánonok megkössék. Az „allegorikus építkezés legáltalánosabb sé-
mája", hogy a nyelv kiszakítja a dolgokat megszokott összefüggéseik közül, tehát 
fragmentizálja és idegen perspektívába állítja őket. A fenomenológia szempontjából 
tehát az allegória Benjamin leírása szerint a lehetséges érielmek és jelentések kivetí-
tése egy minőség nélküli vagy minőségétől megfosztott anyagra. Ez az ökonomikus 
törvény Benjamin Baudelaire-esszéiben a poétikai jelentésadás - kétségtelenül pszi-
chologikus - elvévé válik. „Az allegorikus hol itt, hol ott ragad ki a puszta funduszból 
valamit, amit tudása rendelkezésére bocsát, odatartja egy másik dolog mellé és 
kipróbálja, hogy összeillenek-e: a jelentés a képhez vagy a kép a jelentéshez. Az 
eredmény azonban sosem juthat uralomra, hiszen a kettő között nincs természetes 
közvetítés." Ez a passzus majdnem szó szerint megegyezik Saussure arbitraritás-elvé-
vel, amely a nyelvi jelek jelentétességének természetét igyekszik megragadni. 

Tehát az allegória Benjamin szerint olyan hermeneutikai alakzat, amely tulajdon-
képpen magában foglalja a klasszikus értelemben vett szimbólumot is, hiszen jelen-
tése nem vonatkozik egy másik jelentésre, hanem saját érzéki létének van jelentése, 
azaz olyan dokumentum, amely az objektív mimetikus vonatkozás hiányát az allego-
rikus értelmezés szubjektív közvetítésével kompenzálja. Ez az allegóriaértelmezés 
megvilágítja a modern költészetnek azt a szemiológiai törekvését, amely nem tulaj-
donít a szövegeknek koherens értelmi felépítettséget és zárt jelentésösszefüggést, és 

12 H. R. JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am M. Suhrkamp, 1982. 
154-155. 

13 Walter BENJAMIN: Zentralpark (Fragment). Gesammelte Schriften Bd. 1 / 2 . Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main. 1980. 675-690. Benjamin azonban köztudomásúan mindig is tagadta, hogy a befogadó fél 
figyelembevétele gyümölcsöző lehet egy műforma vagy egy műalkotás megismerése szempontjából. (Vö.: 
A műfordító feladata. Angelus Novus, Gondolat, Bp. 1980.) 
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amely jelszeríí jelenlétét el akarja szakítani a befogadásban az uralkodó logosztól. Ez 
az értelmezés ugyanakkor - ha sokat átvesz is belőle - végül szakít a hermetizmus 
pszichoanalitikus elméletével, amire Freud először a Farkasember történetében 
(1914/15) utalt, és amit később Ábrahám Miklós14 (Nicolas Abraham), valamint Török 
Mária (Marie Torok) dolgozott ki. Benjamin allegóriaértelmezése mégsem tudja el-
lentmondások nélkül megmagyarázni, milyen viszony fűzi a modern allegóriában a 
megjelenőt a lényegihez, mert egyrészt szerinte is jellemző az allegorikusra „a melan-
kólia fájdalmas tapasztalatában fogant önmagára vonatkoztatottság", másrészt azon-
ban kissé dogmatikusan a civilizáció heurisztikus kritikáját látja benne. 

A romantika fogalomtörténeti fordulata után először Adorno Esztétikai elmélet 
című könyvében kapott a hermetika önálló helyi értéket, amit mégsem könnyű 
meghatározni, mert Adorno nem fejezte be ezt a dolgozatát, annak a munkájának 
pedig, amely Celan Engführimg című verséről szólt volna, és amelynek a „hermetikus 
költészet" kulcsfogalma lett volna, csak a terveiről tudunk. 

A hermetika kora romantikus (Novalis) elméletében igen fontosnak bizonyult a 
benne megnyilvánuló mimézis-elv, amely eltér attól az esztétikai posztulátumtól, 
amely szerint a beszédben egy meghatározott értelem konkretizálódik utánzással, és 
ehelyett a nyelvi jel önmagára való vonatkoztatottságát hangsúlyozza. Ez a hagyo-
mány Adorno esztétikájában is jelen van, ez alapozza meg nála a műalkotás autono-
mitását, mint „a társadalmi gyakorlat sémáját". Amikor azon igyekszik, hogy újra 
meghatározza a mimézis fogalmát, nem kerülheti el, hogy ne beszéljen a „kifeje-
zésről": „Az utánzás egyes egyedül úgy művészet, mint egy objektív, minden pszicho-
lógiától elszakadt kifejezése annak, aminek egyszer talán a világhoz tapadó öntudat 
volt birtokában, és ami sehol másutt nem maradt meg, csak a képzetekben. A kifejezés 
segíti a művészetet, hogy elzárkózhasson a korai másságtól (Frühanderssein), ami oly 
sóváran fölfalja, és magáért beszél: ez a művészet mimetikus kifejlése. Kifejezése 
ellenfele a valami kifejezésének." Tehát művészet autonomitásának szociabilitása 
Adornónál egy meghatározott társadalommal szemben, adott esetben annak tagadá-
sával érvényesül (ÁT. 335. skk.), ami egyrészt eleve beszűkíti az értelmezés lehetősé-
geit, amelyben ezek szerint nem nyilvánulhat meg affirmáció, másrészt az autonómia 
dacára végül mégis a művészet társadalmi megelőzöttségét állítja. Jauß éppen ezt a 
negativitást kritizálja élesen Adorno elméletében, hiszen ez ellentmond az esztétikai 
tapasztalatnak. Ezért jogosan állíthatjuk, hogy amikor Adorno az arisztotelészi mimé-
zis-fogalom felülvizsgálatán gondolkodott,15 hiába tette mindezt a hermetikus vers 
érthetőségével összefüggésben, annál tovább, amit a Paul Valéry költészetének szen-
telt esszéjében megfogalmazott, feltehetőleg a Celanról szóló tanulmányban sem 
jutott volna. (Ő ugyanis úgy látta, hogy amint az értelem pozitív, metafizikai kategó-

14 Nicolas AiiHAiiAM-Marie TOROK: Le Verbierde lhomme aux loups. Anasémies I . , Flammarion 
13 Mint az idézetből is kitetszik, Adorno kritikája nem érinti az arisztotelészi, illetve platóni mimézis-

fogalom kétértelműségét. Hiszen a mimézis egyfelől egy már létező igazság vagy idea puszta ismétlését, 
megkettőzését, reprodukcióját jelenti, másfelől ennek az igazságnak vagy ideának a megjelenítését, mert 
az igazság nem volna az, ha nem tudna megjelenni. E fogalom részletes elemzését és alapvető kritikáját 
J. Den ida végezte el a La double séanceban. 
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riája kétségessé válik, az esztétikai reflexiónak el kell vetnie azokat a nyelvi eszközö-
ket, „amelyek implicit módon egy olyan értelemből táplálkoznak, amely egy integráló 
és ezáltal ékesszóló összefüggést alapoz meg".) A későbbiek szempontjából mégis 
igen fontos, hogy a hermetikus vers problémáját az érthetőség felől közelítette meg, 
még akkor is, ha lényegében ő is az érthetetlenség és az elzárkózás vádját képviselte. 
Adorno szerint ugyanis a sokk, amit egy hermetikus mű befogadója tapasztal, a 
„kommunikáció megszakadásának" érzete (vö. a pszichoanalitikus megközelítés), 
ami abból ered, hogy a mű nem képez koherens értelem-összefüggést, és ezzel nem 
tesz eleget a művészet alapvető szociális funkciójának. 

Adornónak ebben a véleményében nyilvánvaló a műalkotás kommunikatív sajá-
tosságainak félreismerése és lebecsülése, amit azóta Gadamernek és a konstanzi 
iskolának sikerült rehabilitálnia. A recepcióesztétika képviselői ugyanis a szöveg 
poétikai funkcióit csak akkor tartják feltárhatónak, ha a szerkezeti vizsgálat objekti-
vációja az esztétikai tapasztalaton belül történik meg, ami az olvasó részvételét jelenti 
az esztétikai tárgy keletkezésében. Jauß egy vers olvasásakor a lírai konzisztencia 
várakozását tartja a legfontosabbnak, tehát hogy a líra mozgása egy korábban rejtett 
összefüggést sorról sorra egyre inkább megragadhatóvá tesz, és ezzel egy okazionális 
helyzetből a világ új szemléletét engedi kialakulni. Az innováció és az újra felismerés 
egymást kiegészítő jellegének tételezése biztosíthatja a hermetika jobb megközelíté-
sét. Ezért első pillantásra némileg meglepőnek tűnhet, hogy ha Adorno kerülte és 
elhanyagolta a kommunikáció fogalmát, akkor ugyanez elmondható Jaußröl is a 
hermetikussággal kapcsolatban. Az ún. „önreferenciális költészet" szemlátomást za-
varba hozza őt, mert úgy látja, hogy itt kicsúszik a talaj az esztétikai tapasztalatból 
adódó identifikáció alól. Szerinte a hermetikus költészet a jakobsoni modellt követi, 
és benne „a költői nyelv önmagára fordítja vissza üzenetét... és közben a valósághoz 
fűződő viszonya annyira beszűkül, amennyire utolsó menedékhelyét a nyelv világta-
lan idealitásában keresi".16 Jauß elgondolkodtató félreértése megmarad a Flora óta 
uralkodó negatív megítélés mellett. Bár Jakobson a nyelv poétikai funkcióját valóban 
az önreflexióhoz kötötte, de ez nem azonos az egyes művekkel, hiszen azt elmélete 
szerint a nyelv poétikai és referenciális funkciójának feszültsége hatja át. Ezért Jauß 
értelmezése nem adhat választ arra a kérdésre, hogy milyen az irodalmi hermetika 
esztétikai tapasztalata, de nézetei és elmélete meggyőzik a kutatót arról, hogy ebben 
az irányban kell továbbhaladnia. 

Mielőtt azonban erre rátérnénk, szükségesnek tűnik szót ejtenünk a befogadó 
közeg szociokulturális helyzetéről. A második világháború után Nyugat-Európa leg-
több országában, így Franciaországban, Olaszországban és legfőképpen Nyugat-Né-
metországban, a hatalomban közvetlenül résztvevők, illetve a vezető értelmiség 
együttes törekvése volt a közéleti nyilvánosság lehetőség szerinti depolitizálása. E 
törekvés a legélesebb esztétikai és némiképp ideológiai szakadást a német iro-
dalomban idézte elő, amit súlyosbított és szinte feloldhatatlanná tett a két Németor-

1 6 H . R . JAUSS: I. M . 6 1 . 
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szág megléte. E szakadást vette tudomásul Gottfried Benn is 1951-ben írott esszéjében 
(Probleme der Lyrik), amelyben többek közt a háború utáni német líra irányzati 
kettősségéről szólt, és magától értetődően beszélt hermetikus, illetve elkötelezett 
költészetről.17 Ezt a helyzetet rögzítette Hugo Friedrich is 1956-ban a már idézett 
könyvében: „A századforduló esztétizmusával összefüggésben18 és történetileg hozzá 
kötődve meghonosodott az ötvenes évek német irodalomtudományában az autonóm 
irodalom koncepciója, mert ez megfelelt annak a háború utáni általános irányzatnak, 
amely politikamentessé igyekezett tenni a nyilvánosságot. A szövegimmanens értel-
mezés uralkodó érdeklődésével párhuzamban akkoriban ez a felfogása a modern 
költészet rendszerévé abszolutizálódott." Ez a kettéosztás 1968 előtt olyan mélyen 
rögzült a köztudatban, hogy még a tíz évvel később, Wolfgang Iser kiadásában 
megjelent Lmmanente Ästhetik - Ästhetische Reflexion című konferenciaanyag19 is 
ennek befolyása alatt áll. Változást a '68-as mozgalom irodalomszemlélete és ideoló-
giakritikája hozott, amikor többet között Benjamin is újra sokat idézett szerzővé vált. 

A hermetikus líra korábbi elmélete mindenekelőtt Mallarmét említette ősként, míg 
'68 után többen megkísérelték tetten érni benne a sartre-i elkötelezettség ismérveit. 
Valójában a hermetikus líra tényleg nem távolodott el annyira a Baudelaire költésze-
tében feltárható történelmi kezdettől, mint azt korábban sokan gondolták, de azért 
Ungaretti és Montale is inkább a következő nemzedék szövegszervező elveit követ-
ték, akik talán még radikálisabban tagadták a rossz valóság mindent meghatározó 
érvényességét, de távolról sem ez volt költészetük tétje, és szövegeikben explicit 
módon nem is találjuk meg az elkötelezettség árulkodó jegyeit. Mallarmé verseit 
senkinek sem jutna eszébe a politikai viszonyok allegóriájaként fölfogni, sőt a külső 
és a belső valóság megosztottságát feltételező allegorikus megértés segítségével meg 
sem lehet közelíteni műveit. Hiszen az ő kritikája mindenekelőtt a nyelvet érinti, 
amivel az olvasói perpektíva informális elégtelenségét is új módon képes aktivizálni. 
(Vö. Saint című verse, amelyet posztumusz gyűjteményes kötetének élére állított.) De 
Baudelaire és Mallarmé semmiképpen sem állítható szembe egymással. Hiszen Mal-
larmé is hasonlóan gondolkodott saját költészetének poetológiai alapjairól, mint 
Baudelaire, aki egy 1859-es - Théophile Gautier-ről szóló - esszéjében azt mondta, 
hogy „az öröm, amit a versírás jelent, csak annyiban társadalmi tevékenység, 
amennyiben az elnyomott szubjektum felszabadul és produktív cselekvőképessége 
kifejezésre jut". 

Ha más nem, ez a mondat fölhívja a figyelmünket arra, hogy a hermetikus vers 
értelme nem annyira a rekonstruálható tartalmi kijelentésekben van, és nem is azok 

17 A kétosztatú diszkurzusendszer a háború utáni magyar irodalomra még inkább jellemző volt, bár ezt 
a szakadást egészen más okok idézték elő, mint Nyugat-Európában. Külön dolgozat tárgya lehetne a 
diszkurzusformák és azok recepcióbeli eltérésének vizsgálata itt és ott. ( V Ö . : KULCSÁR S Z A B Ó E.: A magyar 
irodalom története 1945-1991. Argumentum, Budapest, 1993. 7-14.) 

18 Például 1'. CELAN pályájának elején valóban az esztétizmus befolyása alatt állt. Nyilvánvalóak az 
Umsonst maist du Herzen ans Fenster (Hiába festesz szíveket az ablakra. 2000 1994. 1.) című vers 
összefüggései Rilke KornétásóxtA, és más korai versekből is kiviláglik Rilke hatása. 

19 Wolfgang ISER (Hg.): lmmanente Ästhetik - Ästhetische Reflexion, München: W . Fink Verlag, 1 9 6 6 . 
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megszüntetésében, hanem sokkal inkább a nyelv szubjektumalkotó aktusában. Úgy 
kellene olvasni ezeket a verseket, mintha az olvasó a költővel újraírná őket, miközben 
a költő „egyenjogú testvérévé" válik, amint Baudelaire mondja a Romlás virágaihoz 
írott bevezető darabban, és ahogy ezt olvasóként Jaußnak sikerül megvalósítania az 
Esztétikai tapasztalat... utolsó részében (Spleen II). Mindez azt is jelenti, hogy a 
hagyományos esztétika felfogásával szemben, amely a hermetikus verset autonóm 
műalkotásnak tekinti, komolyan meg kellene vizsgálnunk annak az önreferenciális 
viszonynak a természetét, amelynek költői a műalkotás kifejlése során a nyelv mind 
szélesebb teret enged. Ez a viszony talán leginkább a potenciális sokjelentésűség 
kategóriájával közelíthető meg, ami magyarázza tapasztalatunkat, a jelentések meg-
sokszorozódásának immanens tendenciáját. 

E kategória rokonságot mutat a nyitottsággal és az akaratlansággal, amit Kant óta 
az esztétikum feltételének tartunk. Eco szerint a nyitottság a mű strukturális tényezője. 
Mukafovsky szerint pedig az akaratlanság a befogadás egyik legfontosabb jellemzője. 
A modern irodalom jelelméleti elemzésekor mindeddig mégis Iser20 vonta le a leg-
messzebbmenő módszertani következtetéseket. Hiszen az üres helyekben és a taga-
dásokban megszakad a mű értelmi koherenciája. „Az üres hely dinamizálja a struktú-
rát, mivel meghatározott nyitottságokat jelez, amelyeket csak az olvasói strukturálás 
zárhat be." így az üres helynek nincs meghatározható jelentése, de létrehozza azt a 
nyitott összefüggést, amit az értelemadó olvasás megkövetel, és a szöveg-befogadó 
viszonyban a szöveg szempontjából érthetővé teszi a sokjelentésűség tapasztalatát. 
Hiszen a meghatározatlanság nem korlátozható a hermetikus vers egyetlen aspektu-
sára sem, mindent átható szövegszerkesztési elvvé válik benne. 

A továbbiakban, amikor a hermetikus vers poétikáját a negatív esztétikával szem-
ben pozitívan kívánom értelmezni, mindvégig abban a résben igyekszem előrehalad-
ni, ami a Benjamin által hangsúlyozott allegorikus szerkesztés, illetve az üres helyek 
befogadásesztétikája között paradoxonként nyílik. Ezzel reményeim szerint közelebb 
sikerül jutnom a sokjelentésűség előbb leírt hermetikus vers-béli tapasztalatához, 
aminek egyik legfontosabb poétikai meghatározója a nyelvi önreferencialitás. 

Az allegória jobb megértéséhez újabban a legtöbbel talán Hans-Georg Gadamer21 

járult hozzá, aki szerint „az allegória az érzékinek a jelentéses vonatkozása a nem-ér-
zékire". Gerhard Hess22 szerint pedig az allegória az a poétikai médium, amely 
láthatóvá teszi az átcsapást a belső tájból a külsőbe, a melankolikus énből a megra-
gadhatatlan, mindig ugyanolyan valamibe. Ám a vonatkoztatás, illetve az átcsapás 
egyezményes szabályai a parabolisztikusan intencionált egyetemes világmodellek 
tarthatatlanságával együtt maguk is érvényüket vesztették, és visszahúzódtak a szub-
jektivitás körébe, ahol azonban továbbra is interpretációs sémákkal szolgálnak. így a 

20 Wolfgang ISER: Leservorgang. In: Rezeptionsästhetik. Hg.: Rainer Warning, München, Fink Verlag, 1975. 
21 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Gondolat Kiadó, Budapest, 1 9 8 4 . 7 0 - 7 6 . B O N Y I I A I Gábor 

fordítása. 
22 Gerhard HESS: Die Landschaft in Baudetaires Fleurs du Mal. Heidelberg, Karl Winter Universitätsver-

lag, 1953. 69. 
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nem-érzékire utaló allegorikus, illetve az önmagára visszautaló hermetikus metafora 
közeledni kezd egymáshoz, és egy adott műalkotás értelmezésekor gyakran nem is 
lehet róluk elhatárolóan beszélni. Erről a tapasztalatáról adott számot Gadamerhez 
hasonlóan (Szöveg és interpretáció) E. Marsch is, aki a modern vers képnyelvét a 
chiffre fogalmával igyekezett megragadni. A chiffre olyan szignifikáns, amelynek nem 
felel meg egyértelműen egy szignifikátum, tehát benne töredékes jelét kapjuk a 
„többé-nem-mondhatónak". Ugyanakkor Marsch - a hermeneutikailag közössé te-
hető szabályokra gondolva - azt is hozzáteszi, hogy a metafora fogalmát csak addig 
van értelme használni, ameddig a konvenció szerint várható, illetve a valóságban 
realizálódó kijelentés közötti feszültség még nem megy át autonóm nyelvi játékba. 

A konvenció és a megvalósulás feszültsége lényegében határozza meg a hermeti-
kus és az allegorikus metafora hatását, ami összefügg az üres helyek esztétikai 
szerepével. Hiszen egy kijelentés olyan mértékben veszíti el válaszpotenciálját, ami-
lyen mértékben átláthatóvá válik a motiváltsága, üres helyei pedig kitöltődnek. Ennek 
közvetlen veszélye mindenekelőtt az allegorikus metaforánál fenyeget, ahol az olvasó 
elváráshorizontja ellendetermináló közegként működik, és minél inkább megfelel a 
metafora képi rétege az elvonatkoztatási szabályokat tartalmazó ellendetermináció-
nak, annál inkább beszűkül a válaszpotenciál. Amint azonban az allegorikus metafora 
hermetizálódik, tehát töredékességénél fogva nem működnek akadálytalanul a nem-
érzékire való vonatkoztatás allegorikus szabályai, a kép visszautal saját nyelvi (nyelv-
történeti) megalkotottságára, és aktivizálja saját kulturális megelőzöttségét.23 (Vö. újra 
Nietzsche gondolataival az igazságról mint konvencionalizált metaforáról.) 

Ezért a hermetikus metaforát - a szakirodalomban elterjedt szokással ellentétben 
- semmi esetre sem írhatjuk le autonóm képként, amely zárt, és minduntalan meg-
vonja magát az applikációs struktúrákat is játékba hozó értelmezés elől. (így például 
Dubois szerint amíg „az allegóriában az elemek viszonya a szó szerinti síkhoz 
lényegtelen, csak a mögöttes értelmi szint lényeges", addig a hermetikus kép értel-
mezője „csak körülírni tudja a képi szerkezeteket és az atmoszférát, és szövegen kívüli 
hipotetikus szituációkat keres az ellendetermináló kontextus megragadásához".) 
A nyelvi önreferencialitás elvének végiggondolása csakis azon a nyomon lehetséges, 
amelyre Nietzsche olvasásakor leltünk, és amelyen többek között Blumenberg is 
továbbhaladt, amikor ezt írta: „Nemcsak a nyelv gondolkodik előttünk, és ugyanakkor 
nemcsak a nyelv áll világszemléletünk háta mögött; még kényszerítőbben határoz 
meg bennünket a képkínálat és a képválasztás, és kanonizálja mindazt, ami egyáltalán 
megmutatkozhat nekünk, illetve amit tapasztalhatunk."23 Úgy vélem, a hermetikus 
vers e kényszerrel számolva igyekszik egyetlen pillanatra, a vers idejére fölszakítani 
a kanonizáció összefüggő hálóját, amelybe azután újra beszövődik, hogy a nyelvi 
önmagára vonatkoztatottsággal mégis bevonja az értelmezésbe a minduntalan el-

23 Thomas Si'AN: Celans Poetik des hermetischen Gedichts. Heidelberg, Karl Winter Universitätsverlag, 
1989. 

24 Hans BUJMENBERG: Sprachsituation und immanente Poetik. In: Immanente Ästhetik - Ästhetische 
Reflexion. Hg. v.: W. ISHR, München, W. Fink Verlag, 1966. 145-156. 
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enyésző (és kategóriáinak mindig sok jelentést biztosító) transzcendens szférát. Mind-
ez azonban azt is jelenti, hogy a hermetikus versről csak hipotetikusan beszélhetünk, 
egyetlen olyan művet sem fogunk találni, amely egyetlen pillanatra is ki tudná vonni 
magát megelőzöttségének kényszere alól. Ennek a lebegésnek-lebegtetésnek az 
egyik jellemző poétikai eljárása a metaforikus totalizálás. (Talán ezzel is magyarázha-
tó, hogy a posztmodern paradigmaváltás idején sokaknál bizalmatlanság figyelhető 
meg a metaforával szemben.) Celan például olyan helynek nevezi a verset, ahol a 
metaforák azt akarják, hogy ad absurdum vigyék őket.21 A metafora itt már nem 
értelmezhető úgy, mint a szóhasználat egy módja, mert a metaforikus megalapozás, 
a szemantikai feszültség, az ellendetermináció és mindenekelőtt a sokjelentésűség a 
versnek nem csupán egy elemét határozza meg, hanem a szöveg szerkezetét alkotja. 
De beszélhetünk-e még ilyenkor metaforáról, vagy igaza van Mallarménak, aki azt 
mondja a Mimique-ben, hogy ahol minden metaforává lesz, ott nincs többé tulajdon-
képpeni értelem, következésképp nincs többé metafora? 

És valóban, ha a metaforáról Heideggerhez hasonlóan gondolkodunk, tehát a 
metafizikán belül jelöljük ki a helyét, akkor az abszolút metaforában a metafizikusság 
kioltása mellett a metaforikusság kioltásáról is számot kellene adnunk. Ricceur azon-
ban az Élő metafora című művében a metaforáról a szimbólum egyik alosztályaként 
beszél, amelyre az elrejtés és a megmutatás dinamikus kettőssége jellemző. A meta-
forák vizsgálatakor - Black interakciós elméletére támaszkodva - hangsúlyozza a 
szintagmatikus szempont fontosságát, és kijelenti, hogy „nem a metafora hordozza a 
platonizáló metafizika épületét; inkább ő az, amelyik hatalmába keríti a metaforikus 
folyamatot, hogy saját maga számára hasznosítsa. [...] A metaforikus mező teljes 
egészében nyitva áll az összes figura előtt, melyek az elgondolható bármely régiójá-
ban játékba hozzák a hasonló és a hasonlíthatatlan viszonylatait."26 

Különösen fontosnak tartom, hogy Ricceur már nem képi jelentésről és tulajdon-
képpeni jelentésről beszél, hanem hasonlóról és hasonlíthatatlanról, amivel megen-
gedi a platonikus kettősségeket, de nem véli őket szükségszerűeknek. És éppen az 
úgynevezett abszolút metafora2' esetében kell ilyen óvatosan eljárnunk. Hiszen ott a 
tulajdonképpeniség előzetes feltételként való elfogadása és keresése, amint azt Ger-
hard Neumann kísérletei is bizonyították, nem vezethet sikerre. A hermetikusnak 
tekintett vers megértéséhez csak a platonikus kettősségek felfüggesztésével juthatunk 
közelebb, tehát akkor, ha komolyan vesszük az ilyen műalkotásoknak azt az inten-
cióját, hogy a nyelv nem a valóság megkettőzése, hanem maga is valóság. Hiszen 
tapasztalnunk kell a hagyományos értelemben vett „jelentés" lehetetlenségét (vö. 
Hofmannsthal: Chandos-Briefi, ugyanakkor nem mondhatunk le a nyelvről mint 
értelmi összefüggésről. 

25 Paul CELAN: Meridián. Műhely 1 9 9 3 . 4. S C H E I N Gábor fordítása. 
26 Paul RICCEUK: Metafora és filozófia-diskurzus. In: Szöveg és interpretáció. Szerk.: B A C S Ó Béla. Cserép-

falvi Kiadó, Budapest, 1 9 9 1 . 6 5 - 9 6 . 
27 Gerhard N E U M A N N : Die absolute Metaphor. Poetica. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1 9 7 0 . 
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Hártó Gábor 

A GRAFIKAI MOZZANAT A SZÖVEGBEN 

Derriclát helyenként állva hagyja bizonyos fogalmainak radikalizmusa. 
Kezdjük egy áailkodó idézettel. 

„Felismerve az írás sajátszerűségét, a glosszematika nem csupán a grafikai elem 
leírásának eszközéhez jutott hozzá. Azt is megmutatta, hogyan kell közelíteni az 
irodalmi elemhez, ahhoz, ami az irodalomban egy redukálhatatlanul grafikai szöve-
gen át valósul meg, meghatározott kifejezőeszközhöz kötve hozzá a formajátékot. 
[...] Ami az irodalomtörténetben és az általában vett irodalmi szöveg szerkezetében 
kisiklik ez alól az instancia alól [ti. a fonológiai alól - H. G.], az tehát olyan leírást 
érdemel, amelynek normáit és lehetséges feltételeit talán a glosszematika jobban 
elszigetelte. Talán jobban felkészült arra, hogy tanulmányozza a merőben grafikai 
réteget az irodalmi szöveg szerkezetén és az irodalmiság irodalmivá válásának törté-
netén belül, kiváltképp a 'modernségben'."1 

Ami itt különös figyelmet érdemel, az a „redukálhatatlanul grafikai szöveg" és a 
„merőben grafikai réteg". Derrida itt a térelosztás és az ős-írás (archi-écriture) fogal-
mait készíti elő, amelyek nála minden nyelv és minden kiilö mbözés (différance) 
alapja. Derrida írás-fogalma nem leképezésre vagy reprezentációra utal, hanem ere-
dete és modellje mindannak, ami jelölés vagy nyelv. Tulajdonképpen furcsának 
nevezhető, hogy a gramma „redukálhatatlanul grafikai" jellegét Derrida (és követői) 
éppen a textuális gondolkodás (újra) megalapozására használtak fel, sőt Derrida 
követőit éppenséggel nem is érdekli ez a grafikai mozzanat. Elég a jelölőláncok 
végtelen egymásba-kapaszkodásáról és a jelöltek örökös elhalasztódásáról beszélni 
(amiről a Grammatológiában még nemigen esik szó), és a gramma máris elveszti 
jelentőségét. 

Mit jelent az, hogy „redukálhatatlanul grafikai szöveg"? Érezhető, hogy nem valami 
specifikus szövegfajtáról van itt szó, hanem általában a szövegről. Bár a fenti idézet-
ben a „réteg" szó valami határozottan elkülöníthetőt vagy partikuláris szövegtulajdon-
ságot/vetületet sejtet, valójában olyan szövegtulajdonságra utal, amely nélkül nincs 
szöveg, se nyelv. Derrida ezt a grafikai mozzanatot a grammábó 1 származtatja, 
melynek születési körülményeit a szokásos mindig mátrai halasztja el, és a pozitív 
tudományok számára hozzáférhetetlen területre utalja - ebben akár egyet is érthetünk 

' Jacques D E R R I D A : Grammatológia. Bp., 1 9 9 1 - 9 5 . 
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vele. Mármost ha az írás és a nyelv abból a különbözésből erednek, amelynek 
szülőanyja a „redukálhatatlanul grafikai" mozzanat, amely el-különböztet, szétválaszt, 
ekként és akként ismertet föl dolgokat, akkor semmi különös nincsen abban, ha 
magában a nyelvben ismerjük föl ezt a grafikai mozzanatot. Az írás nem leképezi a 
nyelvet/beszédet (amint azt Derrida felismerte), hanem képi mivoltában magának a 
nyelvnek a típusa. Éppen ezért a nyelv, sőt: a beszéd ugyanúgy hordozója a grafikai 
mozzanatnak, mint az írás, mi több, ha valami soha nem lehet mentes a grafikai 
jellegtől, az a nyelv és a beszéd. És ugyan még csak hipotézis, de részben már 
következik az eddigiekből, ezért ideírom: az irodalmi értelemben vett szöveg maga a 
grafikai értelemben vett kép. 

A különbség fogalmát valamiért szeretjük textuális fogalomként elgondolni, olyan-
ként, amelynek elsődleges munkaterülete a nyelv, „tehát" a gondolkodás. Utaltam rá, 
hogy a különbség együtt születik a grammával, pontosabban közös eredetük homály-
ba vész. A nyelv azonban nem egyszerűen a különbségek játéka, hanem a grammák 
játéka - és gramma alatt (mint, remélem, világossá vált már) nem grafikai jelet értek, 
hanem a térelosztás lehetőségét, ami mindig is grafikai. A nyelvnek azon tulajdonsá-
gánál, hogy különbségekkel operál, sokkal inkább hangsúlyoznunk kell azt a tulaj-
donságát, hogy grammákkal operál - ha nem így lenne, a nyelvvel kapcsolatban nem 
is használhatnánk a különbség fogalmát. Ezért mondhatjuk, hogy a szöveg redukál-
hatatlanul grafikai, ami számunkra azt jelenti, hogy képi, radikálisan, minden terüle-
tén. 

Ha ezt tudatosítjuk, föl sem merül az a kérdés, hogy van-e a szöveg vagy a kép 
„olvasásakor" megértés előtti állapot, illetve van-e olyan, hogy „csak nézem a képet, 
de nem értelmezek", hiszen egyfelől akkor is képet nézek, amikor még el se kezdtem 
olvasni a szöveget, de már a kezemben van, másfelől a kép, amit nézek, nem lehet 
azonos azzal, amit az értelmezés során alkotok - a képnézés elején még lehet, hogy 
„szavaim" sincsenek a képre. Az olvasó a szegmentálás folyamán helyezi el az 
(időnként vadonatúj) jelölőket a képen. A szöveg-képpel ugyanez a helyzet. Egy 
megdöbbentően eredeti vagy újszerű szövegértelmezésnek azért örülünk, mert az 
írója új jelölő(ke)t szegmentált a szövegben. 

Másrészt viszont a legkontúrosabb képbe is belekáprázhat az ember szeme, sőt, 
talán éppen attól. Vagy hányszor vagyunk úgy olvasás közben, hogy fél oldal 
elolvasása után vesszük észre, hogy fogalmunk sincs, mit olvastunk. Ugyanak-
kor mindkét esetben van képünk a képről/szövegről, csak éppen fogalmunk, nincs 
róla. 

Derrida hangsúlyozza a fonetikus elem, illetve a logosz méltatlan uralmát az írás 
fölött. A logosz szerepének ez a (túl)hangsúlyozása azonban nem másért jöhet létre, 
mint a jelölő eltörlésének vágya miatt: 

„Transzcendentális jelöltnek kell léteznie, hogy a jelölt és a jelölő közti különbség 
valahol abszolút és megdönthetetlen legyen. Nem véletlen, ha a lét gondolata e 
transzcendentális jelölt gondolataként mindenekelőtt a hangban nyilvánul meg: 
vagyis a beszélt nyelvben. A hang az énhez mint a jelölő abszolút eltörléséhez való 
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legnagyobb közelségben fogható fel - és kétségtelenül ezt nevezzük öntudatnak, 
'felfogásnak' [...]2 

A jelölőnek ehhez az eltödési vágyához képest mondhatjuk azt, hogy a zsidó-ke-
resztény hagyományban a Logosz időnkénti uralma nem más, mint az önállóság 
vágya, a bevésett Atya - tehát az írás fennhatósága - alól való szabadulás vágya. Ez 
a vágy pedig azért örökké beteljesületlen, mert az elosztott tér szegmentálása mindig 
esetleges és változó, ezt jelenti az, hogy a játék uralhatatlan. Az írás mint szöveg 
uralma annak az illúziónak a jele, hogy a szegmentálásnak valamely algoritmusa 
véglegesíthető. A szöveg azonban térelosztás dolgában nem különbözik az írástól, 
ezért még mindig eléggé megfékezhetetlen ahhoz, hogy bármiféle szegmentálás alól 
ne találna kisebb-nagyobb kibúvókat. Ezt értem azon, hogy a szöveg mindig is 
képként viselkedik. A következőkben ezt legalábbis két markáns példán szeretném 
megvilágítani. 

A grafikai mozzanatnak az irodalomtudomány (mint szövegekkel foglalkozó tudo-
mány) terén meglévő elfedettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ha mégis 
fölmerül, adaléknak tekintik, afféle tautologikus eszköznek a jelöltért vívott véres 
küzdelemben. A képvers3 esete lehet itt példaértékű, kitagadottságát érdekességének 
hangsúlyozásával és némi vállveregetéssel ellensúlyozzák: 

„A kalligram tehát tautológia. [...] A dolognak, mivel kétszeresen is utánaered, 
kikerülhetetlen csapdát állít a kalligram. Ilyen szorításra egyedül sem a beszéd, sem 
a kép nem lenne alkalmas. A kalligram kiiktatja a távollétet, amellyel a szavak 
képtelenek megbirkózni - az írás térbeliségét trükként felhasználva, a szavakra 
rányomja jelöltjük látható formáját: a papíron gondosan elosztott jelek az általuk 
alkotott határvonalak, a lap üres terében való tagoltságuk segítségével előcsalogatják 
a dolgot, amelyről beszélnek. A másik oldalról viszont az írás felássa, a belülről 
előtörő szavak felszántják a látható formát, és elűzve a névtelen, kétértelmű, mozdu-
latlan jelenlétet, kivetik a jelentések hálóját, mely elkereszteli, meghatározza, a beszéd 
univerzumában rögzíti az alakot."4 

Azzal, hogy Michel Foucault a kalligramot mértéktelenül felértékeli, mondatai 
nászra lépnek saját nagy jószándékukkal, amellyel Magritte két képéről próbálják 
bemutatni, hogy azok végrehajtják a névadás szubverzióját. A képvers - az egy-
szerűség kedvéért maradjunk most ennél a szónál - Foucault-nál is kétoldalú jelenség, 
a kettős jellegben nem lát átmenetet. Zsivány dolognak ugyan nevezhetjük a képver-
set, de hogy e két mozzanat (a grafikai és a nyelvi) összege túllépne magán a 
jelölésfolyamaton és a jelölt távollétét eltörölve elérné magát a jelöltet - ez a kijelentés 

2 Jacques DKRRIDA: i. m. 4 3 . 
3 Bár hosszabb távon szükséges volna inkább általánosan, vizuális költészetről beszélni, a könnyebb 

kezelhetőség kedvééit maradjunk most a képversnél. 
4 Michael FOUCAULT: EZ nem pipa. Athenaeum 1 9 9 3 / 4 . 1 4 4 - 1 4 5 . 
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több mint vitatható. És ez még csak a kisebbik probléma, a nagyobbik az, hogy az 
összegződés tényével kapcsolatban Foucault szövege úgymond kritikátlan. A kép 
hozzáadódik a szavak értelméhez (?)? Ugyan miért? És egyáltalán, mit jelent az, hogy 
„hozzáadódik"? Ha Foucault előfeltevéseivel élek, azt kérdezhetem: ha két nyelven 
mondom el ugyanazt a mondatot (van ilyen? ugyanazt mondom?), máris nyakon 
csíptem a jelöltet? 

Sajnos Foucault képversről alkotott nézete túl általánosnak mondható, ha nem 
jóindulat dolgában is (nagy kár, hogy a szöveg kétségtelen jóindulata itt ráadásul 
akadálynak bizonyul), de az összeadódáséban mindenképpen. Minthogy az iro-
dalomelmélet(ek)nek gyakorlatilag nincsenek fogalmai(k) a kép kezelésére, nem 
meglepő, hogy afféle adaléknak tekintik, mint amilyen az illusztráció.5 A kép a 
szövegben mindig is idegen testként volt kezelve, amely legjobb esetben is csak 
„hozzáadódik" a nyelvi „réteghez", durvább esetekben teljes mértékben figyelmen 
kívül hagyhatónak tekintik. (Olvastam már olyan elemzést képversről, amely meg 
sem említette, hogy a sorok a kép címének jelöltjét formázzák.) 

Mi történik tulajdonképpen, amikor képverset olvasunk? Foucault-nak igaza van, 
amikor azt mondja, hogy „a kalligram sohasem mond és ábrázol ugyanabban a 
pillanatban. A dolog, ami nézhető és olvasható, a ránézésben elhallgat, a kiolvasáskor 
elrejti magát."6 Pszichofiziológiai szempontból nézve a képvers grafikus és textuális 
oldala minden bizonnyal elválik egymástól, nem valószínű, hogy bárki képes arra, 
hogy egyszerre „olvassa" a képet és „bámulja" a betűket. De valóban annyit jelent-e 
ez, hogy a kettőnek köze sincs egymáshoz? 

Talán onnan kéne kiindulnunk, hogy mi történik a tekintettel olvasás közben. 
Először is nyilván szegmentálás történik, essék pár szó most ennek mikéntjéről. 

Az írás (ép vagy elosztott tér) olyan fenomén, amely a tekintetet szegmentálóvá 
teszi. Ugyanakkor nem is létezik a tekintet nélkül, éppen azért, mert a tekintet maga 
osztja el a teret, és vési oda a papírra a grafikai jeleket. Ez az ír-ás a tekintet legfőbb 
tulajdonsága, mely voltaképpen virtuális tereket hoz létre, esetünkben egy virtuális 
tér síkbeli vetületét, az azon elterített jeleket, mint képet. A szegmentálás olyan 
grafikai támpontok alapján történik, amelyek a tekintet számára már többször tapasz-
talt együttállások, például egy jelet akkor ismerek föl írásjelként, ha már sokszor 
láttam olyan helyeken, ahol általában írásjelek szoktak előfordulni, például egy 
könyvlapon. Ugyanakkor valamilyen rejtélyes közmegegyezés alapján az egymáshoz 
elég közel felevő írásjelek sorozatát szövegnek tekintjük, és ez a reflex olyan erős, 
hogy még a sík felületet sem tartjuk lényegesnek hozzá képest (vö. tejeszacskó), sőt 

5 Pontosan a teminológiai és módszertani hiány miatt lehetséges, hogy a kép az iro-
dalomtudományban kizárólag „költői kép"-et jelent. Ha e képversek kapcsán a grafikai értelemben vett 
kép fogalmát kénytelenek használni, ez a terminológiai anomália éppenséggel „kiszólást" eredményez. 
Ezért van az, hogy a kép megértéséről szóló tanulmányok leginkább a kép és a nyelv közötti fordítás 
lehetőségével vannak elfoglalva. Vö. Gottfried BOEHM: A kép hermeneutikújáhvz. Athenaeum 1993/4. 
87-111. 

6 Michel F O U C A U L T : i. m. 146. 
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azt sem, hogy a szöveg sorai egyenes vonalakat alkossanak (vö. körpecsét). Mármost, 
ha a (mondjuk betűknek minősíthető) grafikai jelek során a fenti reflex viszonylag 
erős zavarások ellenére is hajlandó szövegnek tekinteni, akkor ezzel a tehetetlenség-
gel úgymond vissza lehet élni, és pontosan ez az, amit a képvers tesz. 

Azon túl, hogy a szöveg redukálhatatlanul grafikai mozzanatát - mint szöveg - a 
tekintettel íratja meg, a képvers ráadásul még egy másik térelosztó műveletet is 
végrehajtat a tekintettel, amelyek nyomán létrejön a képvers ábrája. És ez a térelosztó 
művelet nem puszta befogadás, a tekintet akarva-akaratlanul maga válik íróeszközzé, 
amely a betűk írásával egyszersmind egy ábrát is belevés a felületbe. Nem az írás 
„ássa" és „szántja fel" a látható formát, amint azt Foucault állítja, hanem a tekintet írása 
szántja fel az üres papírt, és vési fel az ábrát. A két grafikai mozgásban a második 
voltaképpen modellezi az elsőt, mintegy óriásira kinagyított, láthatóvá tett képe/mo-
dellje annak. Látszólag a meta-szintet jelenti ahhoz képest: a képségrői való képekezés. 
így a képvers tanulmányozásakor az olvasó saját tekintetéről olvas, pontosabban saját 
tekintetét olvassa. 

Vajon miért láthatatlan a szövegnek ez a meta-grafikai oldala a „rendes, normális", 
nem képvers-jellegű szövegben? És vajon láthatatlan-e valójában? Ehhez éppenséggel 
ezt a segédkérdést kell feltennünk: hogyan válhat láthatóvá a grafikai mozzanat 
modellje a képversben? A tipográfia mai állása szerint egy szöveg karaktereinek 
számos jegyben kell egyezniük ahhoz, hogy ez a mozzanat ne szúrjon szemet már az 
első pillanatban. Nagyjából az egész szövegnek ugyanazt a betűtípust kell használnia, 
ugyanazt a betűméretet, karakterjelleget (normál, bold, kurzív stb.), a kivételek 
jóformán csak a „kiemelendő" szövegrészeket érintik: címek, alcímek, idézetek, 
jegyzetek, valamint az értelmileg hangsúlyos (?) szavak, szövegdarabok. A kivételek-
nek a szöveg térelosztásán belüli virtuális terek elosztását célzó (tagoló) jellege 
érvényes arra a szokásrendre is, amely a tipográfiailag nem deviáns szövegtől meg-
követeli, hogy a karakterek „függőlegesen álljanak", a szavak „sorokba" rendeződje-
nek, a sorok egymással (és a felső lapszéllel) párhuzamosan és egymástól egyenlő 
távolságra fussanak, illetve, hogy a soroknak legalább a bal széle egy egyenes, 
függőleges vonalhoz igazodjék (bal margó). A bal margóhoz való sorigazítás alól 
kivétel lehet a bekezdés első karaktere, a középre igazított címek és alcímek, a jobbra 
igazított szövegdarabok (például mottó), a blokk-idézet és hasonlók. A sorok egye-
nesekbe rendeződésének, illetve a karakterek függőleges állásának kötelezettsége 
alól a „normális", nem deviáns szöveg ideája azonban nem ismer kivételt. 

Itt egy kis kitérőt kell tennünk. Megfigyelhető, hogy a nem deviáns tipográfia 
világában a kivételek mind az úgynevezett „tagolást" szolgálják, beleértve ebbe az 
egyébként is elég pongyola fogalomba egy másik pongyolaságot, az „értelmi kieme-
lés" eseteit. Vajon mit jelent az, ha egy szó vagy szövegdarab „hangsúlyosabb", mint 
a többi? És vajon kezelhetőbb lesz-e az utóbbi fogalom, ha a fejére olvassuk, hogy 
„fonocentrikus", és átkereszteljük például „képsúlyos"-ra? Gyanítom, hogy nem, itt 
valamiről az van állítva, hogy nem olyan minőségű, mint az őt környező jelek, hogy 
egyszerűen „több" vagy „többet ér", mint amazok. De van-e olyan, hogy egy jelölő 
„többet ér", mint ugyanazon jelrendszer többi eleme? Inkább arról lehet szó, hogy a 
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kurziválás vagy a jobbra igazított apróbetűzés azt a jelrendszert hozza működésbe, 
amelyet ugyan mindenki ismer, de a nyelvnek egyetlen nómenklatúrája sem tartal-
maz, mégpedig azért nem, mert nemigen lehet hozzá jelöltet megadni Maga a tér 
elosztása lehetne a jelölt, a szó derridai értelmében, ez azonban nem jól festene egy 
olyan egyenlőség jobb oldalán, amelynek bal oldalán a boldozás, a középre igazítás 
és hasonlók állnának sorjában. (Vajon lenne-e vége ennek a sornak?) 

A képversre visszatérve: kétlem, hogy az, amit vizuális költészetnek neveznek 
(melynek speciális esete a képvers - mondják, bár szerintem fordítva áll a dolog), 
másképpen működik, mint az, amit nem tekintenek ilyennek. Minél radikálisabban 
hágja át egy szöveg a tipográfiai „szabályokat", annál inkább átcsúszik ebbe a 
kategóriába. Ez azonban korántsem nevezhető minőségi változásnak, sőt éppen azt 
jelenti, hogy magában az írott szövegben van meg az a lehetőség, hogy tipográfiailag 
beláthatatlan dolgokra képes. Ha valaki képesnek érzi magát arra,hogy jelöltet gyárt-
son a 12 pontos Garamond betűtípus használatának tényéhez mint jelölőhöz egy 
képvers esetében (szemben például a 10 pontossal vagy a 12 pontos Times Román-
nál), az mit kezd ugyanezzel a „jelölővel" ebben a szövegben, amelyet éppen olvas? 

Nem jelölők és jelöltek forognak itt kockán, hanem a térelosztás, annak a virtuális 
térnek az elosztása, amely maga a szöveg, mint redukálhatatlanul grafikai, akár írott, 
akár hangzó vagy egyéb. A „nem képvers" jellegű szöveg, mint ez itt, tekinthető tehát 
a képvers azon speciális esetének, amelyet konvencionálisan (tipográfiailag) „normá-
lisnak" állapítottunk meg, abban a hitben, hogy ezzel száműztünk belőle minden 
zavaró, grafikai elemet. Azt kellene tudatosítanunk, hogy az átmenet „vizuális" és 
„nem vizuális" szöveg között nagyon finom fokozatoktól árnyalt, kezdve például 
Esterházy lapszéli ábráitól (amelyek ugyan már „deviánsok", de még nagyon kemény 
jelölők, ugyanilyen kemény jelöltekkel) a törlésjel használatán vagy a rövidítéseken 
keresztül (melyek már rafináltabbak: egy-egy példát jelentenek a digráfra és az ezzel 
éppen ellentétes térelosztó manipulációkra), egészen például némely Bujdosó Alpár-
szövegig" és tovább. 

A digráf talán külön fejezetet érdemel ebben az átmenetben, hiszen két karakter 
kombinációja látszólag egy harmadik karaktert eredményez, amely ugyanolyan ter-
mészetű, mint a két előző. Valóban ez is a helyzet egyes digráfoknál, mint például 
ennél: УЁ. Viszonylag pontosan megadható, hogy mikor kell használni és mire, mit 
jelöl, tehát maga is betűként működik. A magam részéről nem is tekinteném digráf-
nak, éppen azért, mert a két elem között szabályos „kémiai kötés" jön létre, amelynek 
eredményeképpen az alkotórészek elvesztik eredeti tulajdonságaikat.9 Még grafikai-
lag is idomulnak egymáshoz: a peckes terpeszben álló A kissé megdől, hogy kényel-

7 Mi lehet a jelöltje például a középre igazított címben magának a középre igazításnak, és ha 
megadunk is valamit (például „a szöveg cím-volta"), annak más-e a jelöltje, mint a balra igazított címben 
(hiszen van ilyen) a balra igazításnak? 

8 Például az 1 és 2 között az Erzsébet-hídon című kötetében (Magyar Műhely, Párizs, 1980) lévő 
szöveg(ek?)re gondolok, mely(ek) már „vizuális" szöveg(ek), de még nem képvers(ek). 

9 „Vegyület", tehát autonóm monográf keletkezik, amely minden szempontból megérdemli a „karak-
ter" nevet. 
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mesen hozzásimulhasson az E-hez. Az igazi digráf a karaktereknek olyan kombiná-
ciója, ahol a két elem maga is autonóm marad, egymás olvashatóságát nem zavarják, 
együttes jelentésükben érvényesül mindkét elem eredeti jelentése (vegytani terminu-
soknál maradva: keverék jön létre). Tipikus példája a törlésjelezett betű lehetne. A 
törlésjel (ha jól tudom, Heidegger találmánya és nem Derridáé) áthúzza a leírt szót, 
amivel olvashatók maradnak a betűk, de egyszersmind „fölöttük" lebeg az érvényte-
lenítés, a megkérdőjelezés mozzanata. A törlésjelezésben az a rafinéria, hogy az 
„eltörlést" grafikailag hajtja végre és nem retorikailag, éppen ezért például a hangzó 
szövegben nincs is megfelelője (hacsak nem azzal az áttétellel, ahogyan az idézőjelet 
olvassuk fel: „Idézet: ...idézet vége"). 

Mindenesetre a törlésjel és az áthúzott szöveg viszonya látszólag nem mentes 
minden hierarchikus vonástól, viszonyuk mintha nem lenne tökéletes szimbiózis. A 
törlésjel uralkodni látszik a szöveg fölött, és uralma összefügg azzal a temporalis 
mozzanattal, amelyet szimulál. Mintha a leírt szöveg először megjelenne a papíron, 
érvénye csak ezután inog meg, hogy a törlésjel „egyetlen tollvonással" tegye örökre 
labilissá és kérdésessé. Kétségtelen, hogy a kézzel leírt vagy kimondott törlésjelezés 
kénytelen követni ezt a látszólagos temporalizációt. Ha azonban meggondoljuk, hogy 
technikailag a szöveg törlésjelezése sem más, mint ha kurziválnánk ugyanezt a 
szöveget, belátható, hogy a törlésjelezés nem más, mint a szövegben lévő betűk 
karakterjellegének (a szövegszerkesztőn: Appearance) módosítása, amely ekképp 
egy kategóriába esik a boldozással, az aláhúzással, a kurziválással, a betűk árnyéko-
lásával vagy invertálásával stb. Annál is inkább, mert ezek azok a műveletek (?), 
amelyeknek legkisebb és legnagyobb céltárgya maga a betű (pontosabban a karak-
ter), ami annyit jelent, hogy nem absztrakt ideákat helyezünk törlésjel alá, hanem az 
elosztott tér egy módját. Másképpen osztjuk el a teret, mint ahogyan törlésjel nélkül 
történt volna, amit talán igazolhat a törlésjelnek az az értelmezése, amely már csak 
annyiban lát demarkációt törlésjelezett és anélküli szöveg között, amennyiben a 
kurziválás művelete is eltörli a szó nem kurzív változatát.1(1 Ha a törlésjel gyakorlata 
valaha elterjed, akkor ez az utóbbi értelmezés kell hogy általánossá váljon, legalábbis 
ez az elemi feltétele annak, hogy a törlésjel többé ne szúrjon szemet, hanem könnyen 
olvasható legyen. 

Tovább árnyalja a törlésjel fogalmát az a lehetséges elgondolás, hogy a törlés jele 
nem is létezik, azaz a törlésjel voltaképpen egy másik jelet használ a digráfban 

10 Bár kezdhet tautologikussá válni, ezen a ponton ismét hangsúlyoznom kell, hogy nem kifejezetten 
az írott szövegről beszélek, hanem egyáltalán az elosztott térről, amely akár hangzó is lehet - talán éppen 
azért, mert az ember annak a létezőnek a neve, aki visszataszítóan pongyola és rendkívül termékeny 
metaforákban gondolkodik. A tér talán a legpongyolább és legtermékenyebb metafora. Hogyan is mondja 
az írásnak és a térbeliség fogalmainak mételyétől mindenkit olyannyira intő Saussure? „A jelölő, mivel 
auditív természetű, kizárólag az időben létezik, és olyan sajátságai vannak, amelyeket az időtől kölcsönöz: 
a) kiterjedése van és b) ez a kiterjedés csak egy dimenzióban mérhető: egy vonal." (Bevezetés az általános 
nyelvészetbe. Bp. 1967. 96. az én kiemelésem - H. G.) Saussure-ben (pontosabban a könyv összeállítóiban) 
saját szóhasználata(-uk) ébreszthette volna fel a gyanút, hogy az írás térbelisége maga is egy metafora a 
javából, ahogyan a beszéd időbelisége is. Szerencsére Saussure mondatai sem eltörlik az írást, hanem az 
írás terének egy lehetséges átszervezéséről vagy újrafelosztásáról beszélnek. 
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mintegy diakritikus jelként. Ez pedig a kötőjel, vagy inkább a gondolatjel. Ily módon 
a szövegben magában álló gondolatjel sem más, mint törlésjel alá vett szóköz, vagy 
a törlésjelezett tér, mint a távolság hiányának metaforája, a metafora metaforája. A 
diakritikus elemek tetszés szerinti számban való halmozásának nincs különösebb 
technikai akadálya, azonban ezzel semmi sem halmozódik, csak a tér osztódik fel 
másképpen." 

Meggyőződésem, hogy a fent bemutatott okokból kifolyólag az irodalomtudósnak 
semmi oka sincs arra, hogy akár a törlésjelet, akár a „vizuális szövegeket"12 deviánsnak 
vagy a szöveg különleges esetének tekintse (bár, mint utaltam rá, ez sohasem 
bevallott platform, az egyetlen árulkodó jele a hallgatás, esetleg a mértéktelen felér-
tékelés) és ilyen vagy olyan okból ne érezze magát kompetensnek az általuk de-
monstrált grafikai mozzanat vizsgálatára. Sőt, éppenséggel a képvers taníthat meg 
minket arra, hogy hogyan lehetséges a „nem képvers" olvasása, hogy ezzel mi az 
ábra. A szövegnek épp grafikai reclukálhatatlansága ad hatalmat arra, hogy változatos 
térelosztásokat tegyen lehetővé. Nemcsak azért nincs önazonos szöveg, mert nem 
léteznek identikus olvasatok, hanem mert maga az olvasás is a szöveg analóg terében 
zajlik, ezért identikus szegmentálások sem léteznek. Ha a tekintet az olvasásban alá 
van vetve a szöveg grafikumának, akkor hajlamos a „félreolvasásra", egyes elemek 
fölött elsiklik, más elemeket odaolvas, amelyek például az eggyel följebb lévő sorban 
állnak, vagy egyszerűen „másnak olvas" egy szót. Ha van termékeny félreolvasás -
amint a dekonstrukció szerint igenis van - , akkor annak része kell hogy legyen a 
félreolvasásnak ez a grafikai válfaja. Ez szinte ugyanaz a kérdés, mint hogy hibák-e a 
sajtóhibák. Mondhatjuk persze, hogy igen, és ezt csak az tudja igazán, akinek jelent 
már meg szövege durva sajtóhibával. Ugyanakkor azonban ki tagadhatja, hogy 
egy-egy alattomos sajtóhiba akár termékeny részévé is válhat a szöveg hatástörténe-
tének? 

A sajtóhibák tehát a tekintet hibái, vagyis az olvasás hibái, mondjuk a korrektor 
olvasásáéi - esetleg az íróéi. Miért van az, hogy könnyebben megbocsátunk az írónak 
a szöveg félreolvasásáért, mint a korrektornak vagy akár magunknak? És ha már 
elismerjük a termékeny félreolvasás létjogosultságát, akkor milyen alapon rekesztjük 
ki bizonyos típusait, mondjuk éppen a grafikait? (Szerintem ugyanis éppen ez a 
legtermékenyebb típus.) 

Egy sereg jel arra mutat tehát, hogy a szövegek olvasásában olyan tényezők is 
kardinális szerepet játszanak, amelyek létével mindig is tisztában voltunk, csak éppen 
a szerepüket ismertük/ismerjük félre. Úgy fest, hogy a szöveg fogalma nemigen 
függetlenítheti magát a grafikai mozzanattól. Ha az olvasás alá van vetve a tekintet 
térelosztó jellegének, akkor legokosabb, ha az, aki olvas, tudatában van ennek, és 

11 Például jelenleg a törlésjel alatti törlésjelen dolgozom, ami egyelőre megoldhatatlannak tűnő tipog-
ráfiai probléma elé állít. 

12 Bár jelen írás keretei között nem volna célszerű kitérni rá, úgy gondolom, hogy legalább ilyen 
messzemenő következményekkel járna néhány olyan térelosztő manőver/jelenség grafikai mozzanatokra 
összpontosító tanulmányozása, mint például a zárójel, az idézőjel, a rövidítés, a szóköz, az illusztráció, a 
másolás, a katalógus, a téglalap mint médium, a billentyűzet stb. 
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magába az olvasásba is beépíti a szöveg grafikai jellegét. Egyébként nem kevésbé 
vannak az olvasók tudatában ennek, mint például a szöveg textológiai íüggőségének, 
valamiért mégis a szöveg negligálható, bár zavaró és esetleges tényezőjének tekintik, 
melyhez képest „maga a szöveg" invariáns. 

A szöveg grafikai mozzanata vagy elíedett vagy anomalikus. Ebben az írásban 
annyit próbáltam megmutatni, hogy nem szükségszerű, hogy bármelyik eset is íenn-
álljon: semmi éltelme, hogy ellenálljunk a szöveg alaptermészetének vagy hogy 
letagadjuk. Valószínű, hogy a szöveg fogalmának ez a kiterjesztése vagy átsúlyozása 
ugyanolyan radikális és messzemenő következményekkel jár, mint a gramma és a 
térelosztás fogalmainak bevezetése a nyelvbe és az írásba. A képvers és a digráf csak 
esetleges példák a grafikai mozzanatnak a szöveg fogalmára kifejtett bomlasztó 
hatására - mint jeleztem, a példák számosak, a szöveg maga fejti ki aknamunkáját 
önmagán. Hogy észrevegyük eme árulkodó jeleket és tevékenységüket mederbe 
tereljük: csak térelosztás kérdése - azé a téré, amely a tekintet vagy az olvasás előtt 
fekszik. 
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SZILI JÓZSEF: AZ IRODALOMFOGALMAK RENDSZERE' 

Szili József világosan jelzi saját kutatói programjának talán legfontosabb előfeltevését 
az általa szerkesztett, 1992-ben megjelent, A strukturalizmus után című kötet elősza-
vában: „Egyet azonban már nem tudunk megtenni: nyilatkozni az egy és igaz Iro-
dalomfogalomról, az egy és örök Irodalmiságról, s a neki megfelelő egyetlen és 
egységes Irodalomtudományról." A monolitként elgondolt strukturalista szempont-
rendszer (nyugati) válsága után kialakult, összetett irodalomtudományi helyzet egyik 
lényegi paradoxonára tapint rá szerzőnk: a jelölő-jelölt egységén alapuló, egzakt 
tudományos metanyelv létrehozhatóságának önellentmondásosságára. Az a nyelv-
szemlélet, amely tudománytörténetileg még képes volt egy objektivisztikus, egyér-
telmű megfeleléseken alapuló fogalomkészlet megalapozására, mára már rég széthul-
lottnak látszik. 

Ha azonban Szili csak a fogalmi pluralitást és az egységes szempontrendszer 
alkalmazásának képtelenségét diagnosztizálná, bizonyosan nem lépne túl azokon a 
nézeteken, amelyek - mint ahogy esetenként Roland Barthes-ot követve Bojtár Endre 
is teszi (lásd például tanulmányát a fent említett kötetben) - megkérdőjelezik a 
tudomány kompetenciáját az irodalmi jelenségek értelmezésére és - különösen -
értékelésére. S ha annyiban feltétlenül igazat adhatunk is ezen téziseknek, hogy az 
irodalmi gyakorlatban az értelmezés és értékelés nem tudományszerű (személyes, 
vallomásos, vagy éppen a nyelvjátékok önelvűségére építő) jelenségeinek létjogosult-
sága gyakran megalapozottabbnak látszik, mint a tudományosaké, ez - éppen Szili 
idézett kijelentésének jegyében - nem az „egyetlen és egységes Irodalomtudományt", 
hanem annak egy adott történeti fázisát minősíti. 

Szili kutatói kvalitásait, problémaérzékenységét és az ellentétek egységben látásá-
nak történeti igényét dicsérheti az a célkitűzés, hogy a fenti paradoxonok felismerése 
után sem mond le a tudományos diszkurzivitásról, hanem saját koncepciójának és 
kutatási területének megfelelő, kellően árnyalt fogalomrendszer kialakításának le-
hetőségeit keresi. Már A strukturalizmus után kötetben publikált tanulmánya (Az 
irodalom mint folyamat) is mutatja azokat a koncepcionális jegyeket, amelyek „a 
kritika szövegaktivizáló fordulata" és az „esztétikai meg nem kiilönböztetés" elméleti 
applikációjának segítségével értelmezhetik újra az irodalmiság fogalmát és interpre-
tációs bázisát. A szövegcentrikus, ontológiai orientációjú stratégiák helyett kísérli meg 
az irodalmi jelenségek folyamatszerű, funkcionális kutatási perspektíváinak felhasz-

" Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 
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nálását. A látszólagos ellentétek nem kizáró szemléletét mutathatja hivatkozásainal 
sokrétűsége: Derrida, Paul de Man, Iser vagy Gadamer mellett képes saját szempont 
rendszerébe termékenyen beépíteni Ingarden, Mikulás, Bakos, Lukács nézeteit is 
Ahogy ugyancsak az előszóban fogalmaz: „A mi dolgozataink is az összeegyeztethe-
tetlen elemek egységén alapuló, az összeférhetőségüket feltételező konzisztenci: 
feszültségeiből nyernek erőt, miközben rendhagyó módon a rendhagyót rend-
szerezik." 

Tamás Attila kritikájában (Alföld, 1994/1.) két fő ponton bírálja Az irodalom 
fogalmak rendszeréi. Egyrészt „Az irodalomfogalmak, illetve a velük kapcsolatos 
elnevezések vizsgálata [...] nem kell, hogy az irodalomfogalmak rendszerének kiala-
kításához vezessen", másrészt „A könyv szerkezetét tekintve nem világos ugyanakkor, 
hogy a magyar 'literatúra' szó története miért mindjárt az első fejezetben kap helyet, 
ahol óhatatlanul sokat előlegez a később sorra kerülő általánosabb érvényességű 
vizsgálódások eredményeiből". Ezek a kritikai megállapítások a maguk kontextusá-
ban maximálisan helytállóak, mégis relativálhatóvá válnak, ha a fönti kérdésfeltevé-
sek jegyében átfunkcionáljuk őket. 

A rendszeralkotó logika tudományelméleti primátusának megszűnésével valóban 
lehetetlenné lesz az irodalomfogalmak statikus-taxatív rendszerének felállítása. Bár-
milyen rendszer - amelynek létrehozása a tudományos metanyelv használatához 
mégis szükségesnek látszik - csak olyan dinamikus rendszerként képzelhető el, 
amely a fogalmak történeti funkcióváltásaihoz alkalmazkodni képes. A könyv címe 
lehet megtévesztő, de az „irodalomfogalmak generálásának többdimenziós modellje", 
amely a fogalmak „differenciálódásának és integrálódásának" generatív koncepciójá-
ra épül, válaszképesnek tűnik akár a jelentés végtelen nyitottságát tételező elméleti 
keretben is, ha szem előtt tartja saját korlátait. 

Ugyanakkor az irodalomfogalmak történetisége nem csupán azt jelenti, hogy más 
korok mást értettek akár azonos jelölősorokon - ez önmagában elég banális felisme-
rés lenne. A fogalomképzés történetiségének korrekt végiggondolása el kell hogy 
vezesse a kutatót saját történi pozíciójának tudatosításához, a magyar „literatúra" szó 
történetének előrehozatala - összhangban azzal az elgondolással, hogy „az iro-
dalomkutatás nyelvét a köznyelvhez vagy az úgynevezett irodalmi nyelvhez hason-
lóan a szavak kontextuális jelentése jellemzi" - a kutató nyelvi-történeti meghatáro-
zottságának tisztázási kísérleteként is értelmezhető. Az irodalomfogalmak rendszere 
éppen felépítésével - az inkább elméleti és inkább történeti tematikájú fejezetek 
váltogatásával, illetve összeolvasztásával - képes megszabadulni a „történelmi világ 
felépítésé"-nek objektum-szubjektum ellentétét tételező képzeteitől az elméleti felte-
vések explicitté tételének jegyében, még ha szerzőnk egy helyütt Escarpitot azért 
méltatja is, „mert prekoncepciók nélkül próbálja leírni az 'irodalom' szó jelentéseit, a 
jelentések között fennálló viszonyok változásait". 

Az a - döntően hermeneutikai előfeltevésekre támaszkodó - történetkoncepció, 
amely Az irodalomfogalmak. rendszeréi felépíti, kényszerű egyensúlyt teremt a pozi-
tivisztikus-kronológiai historicizmus és a tisztán prezentista, gyakran önkényes inter-
pretációs stratégiák között. A Derrida „írás előtti írás "-fogalmával szemben felhozható, 
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í szóbeliség történeti elsőbbségére alapozott érvek „primitív truizmus"-nak minősül-
nek, Escarpit fogalom és terminus közötti különbségtétele - bár beleilleszkedik a 
Derrida által ugyanott (Grammatológia) bírált, jelölt és jelölő dichotómiájára épülő 
szemiotikai koncepcióba - elfogadást nyer. Világos és eltérő elbírálás alapja: Szili 
hipotézisei között meghatározó szerepe van annak, hogy a fogalmi változások hátte-
rében a fogalom „ontológiai tárgyának", az irodalmi műként értett szöveghalmaznak 
átrendeződése áll. A fogalomtörténeti gondolatmenetben ezért kapnak helyet nem 
csupán a szó- vagy írásbeliség már említett kérdései, de a műfaji hármasság fogalom-
képző szerepe, a nemzeti és világirodalmi szempontok (Earl Miner kelet-nyugati 
összehasonlító tipológiája), a verses és prózai szövegek irodalmi jellegének megítél-
hetősége is. Az ontológiai tárgy (az irodalom „konkrét" fogalma, „művek összessége") 
és a normatív célképzetként, éltékelési alapként értett fogalom (az irodalom „abszt-
rakt" fogalma, „irodalomság") kölcsönössége és elválaszthatatlansága már Szilinek 
egy két évtizeddel ezelőtt megjelent tanulmányában is jelen volt (Az irodalom 
fogalmának logikai problémái. Helikon 1975/1.), azóta azonban ez a kettősség 
történeti dimenziót kapott: a jelölt (szövegek halmaza) mindenkori jelen-létét a jelölő 
(irodalom) aktualizált horizontjában. 

A terminustörténeti áttekintés (Szó és jelentéstörténeti háttér) vázolja azt a fejlődés-
sort, ahogy az eruditív litterae-ről az európai szóhasználat (nagyjából a felvilágoso-
dás-romantika korszakváltással egy időben) áttér a már esztétikai jegyekkel ellátható 
litOt)eratura jelölősorra. Ugyanezt az esztétikai szempontú fordulatot dokumentálja a 
két fejezetből álló, a terjedelem jelentős részét kitöltő fogalomtörténeti konstrukció. 
Jellemző módon saját nézőpontként kitüntetett az „irodalom esztétikai fogalmá"-nak 
prioritásával jellemezhető állapot - ezt szerzőnk leginkább a welleki „imaginativ 
irodalom" meghatározásával rokonítja. A fejezetcímek egyértelműen jelzik az esztéti-
kai szempont kitüntetettségét (Az irodalom esztétikai fogalmainak előzményei, Az 
esztétikai irodalomfogalmak integrálódása). Lehet ezt akár teleologikus szemléletnek 
is nevezni, feltehetőleg igazságosabbak vagyunk azonban Az irodalomfogalmak. 
rendszerével, ha ezt a szerkesztésmódot inkább azzal magyarázzuk, hogy Szili felis-
meri a nézőpontnélküli, külső leírás narratológiai paradoxitását. 

Ugyanakkor a fogalomtörténeti fejezet utolsó része (A prózaiság poétikája) már 
szembesül a fikció-valóság dichotómiáját túllépő, új, funkcionális szemlélettel. Külö-
nösen Bahtyin és Todorov szövegein keresztül szemlélteti szerzőnk a narratológiai 
irodalommeghatározások történeti hátterét és újdonságát. Ezek a közlésfolyamat-
centrikus, funkcionális teorémák nem önazonos visszafordulást jelenthetnek az esz-
tétikumot metafizikai fogalmakkal (szabadság, szeretet stb.) leíró modernizmusnál 
korábbi állapothoz: „A nyelvi közlés alapján alkotott egység a legszélesebb litterae-
típusú irodalomfogalomnál is szélesebb, s műfaji tekintetben is a legáltalánosabb. 
Szélesebb természetesen az irodalom = művészet típusú fogalmaknál, de a Todorov 
által megjelölt 'koherens kutatási terület' - úgy látom - tartalmazza a kutatás mint 
feladat oldalán a nem művésziből művészivé válás átmeneteinek és lehetőségeinek 
teljes és a maga módján koherens tartományát." Ez a kutatási módszer az, amely - a 
zárófejezetek tanúsága szerint - hatékonyan alkalmazható az irodalomfogalmak 
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széles körű generatív, nem normatív és nem is kontrasztív elemzéséhez: „a nyelvi 
közlésben lehetséges esztétikum kellően határozott isméivé úgy alapozza meg az 
irodalom poétikai egységét, hogy nem korlátozza formálisan a verses és az írott 
alkotásokra". 

Szili könyve hatékonyan ragadja meg a tudományos metanyelv formális egysége 
és az „ontológiai tárgy"-ban eleve jelentkező pluralitás közötti szembenállást. Nyelv-
szemlélete, amely a fentiekből következően már nem az egzakt denotációban, hanem 
az önmagában konzisztens elméleti nyelvhasználatban látja a tudományosság fő 
kritériumát, kitűnően alkalmas a fogalmi pontosságnak az űj követelményeknek 
megfelelő alkalmazására. 

Azt persze szerzőnk is világosan látja, hogy „funkciótlanná válnék az egészében 
logicizált tudomány, ha az ilyen ambíciójú elmélet nem pusztán mint az irodalom-
töiténet-írás, a kritika és a poétika skrupulózus tudományos lelkiismerete működnék" -
azok a kérdések, amelyek Az irodalomfogalmak rendszerében megfogalmazódnak - a 
kutatói fogalmiság történeti visszavetíthetősége, a fogalomhasználati egzaktság korlátai 
- érdekfeszítően aktualizálódni a mindenkori irodalomértelmezői gyakorlat fönt emlí-
tett műfajaiban tudnak. Éppen ezért Szili József könyve nem csupán érdekes irodalom-
elméleti munka, de kellően átgondolt és értelmezett formában irodalomtörténeti, kriti-
kai segédkönyvként is bátran használható. 
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SZÁMADÁS ÉS PÉLDÁZAT, NOSZTALGIA ÉS TEÓRIA 

- Poszler György: Vonzások és taszításoki -

Poszler György új könyvével talán úgy van az ember, ahogy nagyapja visszaemléke-
zéseivel. Többször is szívesen végighallgatja ugyanazt a történetet álmos vasárnap 
délutánokon, mert nem az a fontos, hogy mindig újat halljon, hanem a hang, a 
megéltség, a személyesség varázsa és hitele, a múltban átélt élmények üzenete, 
érvénye a mára, s az akkori tapasztalatokból összesűrűsödő életbölcselet. A hozzá 
való viszonyulás az elfogadás és nem a kritika, bírálat, szkepszis. Ezt a számadás, 
példázattevés gesztusa ki is zárja. Poszler könyvét pedig épp ez a szándék hívta életre, 
így az egyébként éles hangú, kihegyezett tollú kritikus most visszavonulót fúj, s maga 
is egy kicsit történetmondóvá lesz. 

Poszler György esszékötetének mottójául Babits Az írástudók árulása sorai kíván-
koznának, azé az írásé, melyre Julien Benda társírása mellett könyvében a legtöbbet 
hivatkozik, mégpedig azért, mert írásai ethosza Babitséival rokon, bennük gyökerező. 
„Benda tesz egy fontos megjegyzést. A normától el lehet térni, de érvényteleníteni 
őket nem lehet. így van. Erről beszél Babits is. Az írástudó nem akkor áruló, ha nem 
megy egyenesen a csillagok felé. Ám akkor, ha nem tudja, merre vannak, és nem 
mutat feléjük." (80.) „Babits tanította: az írástudó mutasson az örök állócsillagokra. 
Ám vannak e csillagok? És ha igen, örökek és állók? Meg kell közelíteni a választ." 
(41.) És itt a kellen van a hangsúly. Poszler szerint újra kell fogalmazni a normákat, 
ez minden írástudó felelőssége és hivatása; történelmi múltunk s zavaros átmeneti 
korszakunk pedig különösképp megkeriilhetetlenné teszi ezt a feladatot, s az ehhez 
társuló lehetőleg minél elfogulatlanabb szembenézést múltunkkal. Poszlernél mindez 
személyes színezetű, mert könyve számvetésnek készült, így benne a történelem rajza 
személyes élettörténet is, s a múlt kritikus elemzése egyben elszámolás a saját múlttal, 
élettel. Ezért adta könyvének ezt a címet, mert a szembenézés magában foglalja a 
hibákkal, negatívumokkal való szembesülést is, s a vonzalmak ugyanakkor oly 
értékeket jelölnek, melyeket „követendő csillagokként" lehet a jelen/jövő számára 
felmutatni. 

A kötet felépítése is hangsúlyozza a személyesség jelenlétét az írásokban. Egy lírai 
.előszó áll az elején, mely a könyv születésének hátterében álló eseményről számol 
be: „A posta három könyvet hozott. Első alma materemből, a négyszáztizennégy éves 

' Liget, Budapest, 1994. 
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kolozsvári jezsuita-piarista gimnáziumból. [...] Tiltott Évkönyv - '90-ből. A Talpra 
Állás Évkönyve - '91-ből. Kalauz a régi és új Kolozsvárhoz - '92-ből. [...] A televízió 
bemutatta Kästner remekét, A repülő osztályt." (10.) - , mely Poszler számára a sors 
útmutatásaként értődik, üzenetként. A könyvek s a film is élete kezdetéhez, gyerek-
korába s szülővárosába, Kolozsvárra vezetik vissza, meghatározó élményeihez, em-
berekhez, nekik is készíti a számadást Poszler, „egy a 16,8%-ból", azon kolozsvári 
diákok közül, akik később Magyarországon telepedtek le. A kötetnyitó írásban 
Kolozsvárt járja be, az „akkorit" emlékezetében, aztán az Előszavak egyikében etikai, 
morális nézeteit fogalmazza meg, hogy ennek talajáról vessen kritikus pillantást 
jelenünkre, Kuvait lerohanására, vagy épp a déli szomszédunkban zajló háborúra; a 
személyes történelem vázlata után az esztéta, irodalomteoretikus Poszler „tételeit" 
olvashatjuk az irodalomtörténet-írásról és kritikáról, majd a Vonzások címszó alatt 
többek közt Márton Áron és Füst Milán portréját kapjuk, a Taszítások fejezetben a 
sztálinizmussal, illetve annak irodalmi ábrázolásával foglalkozik, a legutolsó rész 
pedig - mely a recenzens számára a legizgalmasabbnak, legjobbnak tűnt - , a Vonzá-
sok és taszítások a népi-urbánus-vita higgadt, kritikus olvasata. 

Szembetűnő és beszédes az a tény, hogy Poszler esszéiben - egyetlen egyet kivéve 
- oly eseményekkel, vitákkal, művekkel foglalkozik, melyek e század első felében 
születtek, hogy a visszatekintésben az ötvenes éveknél megáll, hogy Gadamert 
leszámítva nem hivatkozik mai, modern vagy posztmodern teoretikusokra, hogy az 
ötvenes évek fordulata s az azt követő időszak termékei az irodalomban, művészet-
teóriában, filozófiában mintha nem befolyásolták volna - vagy legalábbis igen kevés-
sé - nézeteit, vagyis az értékeket, a „tanulságot" ebből a múltból kívánja felmutatni, 
ahogy a visszaemlékező idős emberek számára is a fiatalkor az igazán fontos, ezt kell 
elmesélni, továbbadni. 

Poszler könyvének fejezetei egy önéletrajzi regény fejezeteiként is olvashatók. 
„Hordom e sorsot. Nem könnyű. És megpróbálok elszámolni vele. Miért lett így? Jól 
lett így? Megválaszolhatatlan kérdések. Önéletrajz, önéletrajzi regény dolga lenne. 
Nincs hozzá tehetségem. Legfeljebb: miként lett így? Talán lehetséges a válasz laza 
elmélkedésben." (21.) A kötet írásainak műfajára, születésére reflektál a Füst Milán-
fejezet bevezetőjében: „Kései meditációm eleve töredékes. A teljesség nem ambícióm. 
Emlékeimtől indulok. E köré kristályosítom az anyagot - ahogy diktálja memóriám 
logikája és a matéria természete. [...] Nosztalgiából és teóriából összegyúrt tétova 
ujjgyakorlat. Többre nem vagyok hivatott." (207.) S a sztálinizmus irodalmát tárgyaló 
fejezet előszavában is: „Messze túl az ötvenen - számadás ideje. Önéletrajzok szület-
nek. Van, aki némán csinálja, rossz álmú éjszakákon. Van, aki szóban, családi 
vacsorákon. Van, aki írásban, közvetlenül, naplóban, memoárban. Van, aki közvetet-
ten, esszében, tanulmányban. Lehet irodalomtörténetben is. Ha a vizsgált külső és 
megélt belső anyag egybeesik. Én így valahogy." (253-, 254.) Innen érthető az írások 
kettős arculata, a történelmi vagy irodalmi anyag sajátos kezelése. A művek ugyanis 
nem mint irodalmi alkotások, nem mint az irodalmi elemzés tárgyai érdekesek most 
Poszler számára, hanem mint „tanúk", dokumentumok a sztálinizmus időszakában 
megélt életről. „Az eljárás antiesztétikus brutalitása önéletrajzi szempontból igazol-
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ható. A saját és nemzedéki sors elemzése." (256.) És hogy miért pont az irodalmat 
hívja tanúul, s miért is fontos számára az irodalom? „Mert elszámol, ahogy a törté-
netírás nem. Az kívülről teszi, az emberiség, az összfolyamat felől. Ez belülről, az 
egyén, az egyszeri történés felől. [...] Nem a história értelméről, vélt vagy valódi 
logikájáról, hanem a condition humaine-ről, az ember tényleges állapotáról. Mert ez 
érdekli az irodalmat, mert ezért érdekel az irodalom." (255.) A népi-urbánus-vitát is 
kettős szemszögből elemzi. Nem csak az érdekli, mi történt, miről tanúskodik a vita, 
hanem az is, ki, hol hibázott. ítélete szigorú és pontos: „e vitában nem a kor 
legfontosabb kérdéseiről vitáznak. De hamis tudattal a nem legfontosabb szellemi 
mozgást legfontosabb szellemi mozgásnak, a nem legfontosabb kérdéseket legfonto-
sabb kérdéseknek hiszik." (334.) „Elméletileg létezhetett volna közös nevező. Csak 
keresni kellett volna." (359-) Különösen fontosnak tartom, hogy Poszlera vita emberi, 
személyes hátterét is megvilágítja, szól - méghozzá igen körültekintően - a mindkét 
oldalon meglévő, valamennyi vitázó stílusát, mondandóját meghatározó lelki motivá-
ciókról. 

A könyv stílusáról kell még szólnom, merthogy szembe-, mondhatnám fülbeötlő, 
milyen sajátos, nyugodt ritmusúak mondatai, milyen kiegyensúlyozott, tiszta logikájú 
a mondatoktól a nagyobb egységekig a szöveg felépítése; néha azonban a líraibb, 
önéletrajzi részeknél megemelkedik a szöveg, patetikus lesz, mindez azonban rend-
jén van, ez a hang a számadást tevő emberé, s bár néha-néha talán elszunyókálunk 
olvasás közben, ahogy nagyapánk meséit hallgatva is, a szöveg azonban ilyenkor is 
tovább dolgozik bennünk, ahogy a recenzens hangján is talán megérezhető még a 
könyv hatása. 
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SZINTÉZIS NÉLKÜLI ÉVEK. NYELV, ELBESZÉLÉS ÉS VILÁGKÉP A HARMINCAS ÉVEK 
EPIKÁJÁBAN (Szexkesztetíe-. Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő)* 

Irodalomtörténet-írás és elméleti módszertan mint egymást feltételező, egyszersmind 
értelmező perspektívák együttlétezésének újabb bizonyítéka a JPTE Irodalom-
tudományi Füzetek-sorozatban nemrég megjelent tanulmánygyűjtemény, a Szintézis 
nélküli évek. A kötet új megvilágításba helyezi az epika huszadik század eleji átala-
kulásának folyamatáról alkotott képet, azáltal, hogy a magyar prózában végbemenő 
változásokat egyrészt a korszak világirodalmi tendenciáival való összevetésben tár-
gyalja, másrészt e változások irányait és jelentőségét a művek poétikai megformáltsá-
gának leírása által jelöli ki. E vizsgálatban módszertanilag döntően az alkotásmódban 
és az értelmezésben megnyilatkozó (illetve: azokat feltételező) világkép történeti 
meghatározottságának hermeneutikai tapasztalata és a jelentések rögzítettségének 
tudatát megingató dekonstmkciós elmélet hasznosul. Ezek fényében kerülnek vizs-
gálat alá a poétikai forma meghatározó elemei, különös tekintettel az elbeszélésmód 
kérdéseire. Ez fordulatot jelent a harmincas évekbeli (és hatásaiban a huszadik 
századi) elbeszélő próza történeti értelmezésében, amennyiben a megközelítés alap-
jául nem az irodalomra vetített ideológiai perspektíva, hanem a műalkotás mint nyelvi 
konstrukció szolgál. A kötet alcímében foglalt három kategória: nyelv, elbeszélés és 
világkép kijelöli azt az értelmezői pozíciót, melyből az irodalomtörténet paradigma-
rendszere nyelvhasználat és világkép összefüggésére alapozódik. E tekintetben a 
harmincas évekbeli modernség olyan korszakváltásként értelmeződik, mely először 
állítja előtérbe az embernek nem a világhoz, hanem annak megértéséhez, leírásához 
való viszonyát, ezen megértés nyelvi közvetítettségét. 

Ez azonban nem zárja ki az egyes tanulmányok közötti módszertani diffúzió 
lehetőségét sem, sőt: ezáltal derül ki valójában, hogy a műalkotás nyelvi megformált-
sága több nézőpontból vizsgálható: a művészi nyelv és a (történelmi, eszme-, filozó-
fiatörténeti) valóság relációi; a prózanyelv saját történetiségére, a műfaji hagyomány 
és újítás kapcsolatára vonatkoztatása; az elvont nyelvi rendszerhez való alkotói 
viszonyulás szempontjából. 

A tanulmánykötet mind a prózatörténeti korszak tipológiai meghatározását célzó, 
mind az elemző gyakorlat lehetőségeire vonatkozó kutatási eredményeket tartalmaz. 
A kötetet nyitó két átfogó elméleti igényű tanulmányt, Szegedy-Maszák Mihályét és 
Kulcsár Szabó Ernőét több, részletproblémákat feldolgozó, a figyelmet egy-egy spe-

' Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1993. 
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ciális területre irányító vizsgálat követi. A két elméleti cikk a műalkotás nyelvi 
kódoltságát mint a nyelvi rendszer szerkezeti és jelentésbeli konvencióinak meg-
ing(at)ását értelmezi. Gondolatmenetük lő iránya: az epikai mű nyelvi megvalósulá-
sának az elbeszéléstechnika poétikai eljárásai által rendszerré szerveződésként való 
elképzelése. A narratív stratégiák vizsgálata így a prózai „formát" emeli jelentésalkotó 
erővé - amennyiben a narrációt nem elsősorban mint tárgyra irányuló közlést (kom-
munikatív megnyilvánulást), hanem mint nyelvi magatartásként létrejött (önreflexív) 
folyamatot értelmezi, formaszerkezetei, rendező elvei feltárása által. Az elbeszélés-
mód szerveződése mint a nyelvbe kódolt világkép megnyilvánulása alkotja az inter-
pretáció alapját - s ennyiben a bevezető tanulmányok az utánuk következő cikkek 
alapgondolatát is előrevetítik. 

Elvont nyelvi rendszer (nemzeti nyelv) és elbeszélőszerkezet viszonya, az elbeszé-
lésben átalakított grammatikai-szintaktikai szabályrendszer és az átalakítás jelen-
tésbeli következményei képezik Szegedy-Maszák Mihály tanulmányának tárgyát. A 
20. századi modernség legalábbis egyik meghatározó irányát a narráció grammatikai 
és jelentésszerkezetének megbontásában, a jelentés státuszának - mint rögzített 
tartalmak közlésének - a megkérdőjelezése alkotja. Mint a tanulmány kimutatja, az 
elbeszélés folyamata, aktusa épp azáltal válik informatív telítettségűvé, hogy az azt 
alkotó jelentéselemek sorra viszonylagossá válnak, vagy kiiktatódnak. A közlés gram-
matikai felépítésének a köznapitól, rendszerszerűtől, szabályostól való eltérései a 
szójelentés értékének devalválódását mutató eljárásokként működnek: például a 
mellérendelő szerkezetek túlsúlya mint a mondatkapcsolás oksági-logikai elvének 
felfüggesztése az elmondott történet értelmezhetőségét vonja kétségbe; a közléshely-
zet állandó, hirtelen váltogatása, a nyelvjátékok alkalmazása jelentésbeli „lebegés-
hez", bizonytalansághoz vezet.' Ennek az értékvesztésnek végletes, demonstratív 
megnyilatkozása a csönd kultusza, a közlés és közölhetőség megtagadása. Az elbe-
szélésmód által kiemelt kettősség a nyelvhasználatban: a beszédtevékenység előtérbe 
állítása (a nyelv „felmagasztosítása") és egyben funkciótlanságának hangsúlyozása 
(„tönkretétele") a tanulmányban egyrészt filozófiai-világnézeti alapon értelmeződik 
(mint a bizonyosságok elvesztése), másrészt a 20. századi próza formaszerkezetének 
átalakulásaként is: a próza és költészet szövegalkotásának közeledéseként, ami gyak-
ran a metaforikus szerkesztés elbeszélő szövegbeli alkalmazásában is megnyilvánul-
hat. Ha a (prózai) metaforaalkotás nem ornamentális, hanem funkcionális, vagy 
szövegszegmentumok egymásra vonatkoztatására szolgál (bár ez „csak egészen kivé-
teles esetben" [Sz.-M. M.] fordul elő), akkor az elbeszéléstechnikai eszközzel megva-
lósuló jelentéseltolódás az elbeszélés szintjén másképp nem jelölt, de a szövegegész-
ben mégis érvényesülő relációkat teremthet. Szegedy-Maszák Mihály tanulmányának 
következtetései így két vonatkozásban értelmezhetők: egyrészt köznapi és művészi 
nyelv viszonylatában, ahol a - cikkben elemzett - elbeszélőszerkezetek a viszonyla-
gossá (vagy csökkent értékűvé) vált beszédtevékenység explicit mutatóiként működ-

1 Lásd: idézetek Evelyn W A U Ü I I : Vile Bodies című művéből. 23-24. 
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nek. Ebből a szempontból figyelmet érdemel azonban - mint erre a tanulmány zárása 
is rámutat - , hogy a modernség iránya nem kizárólag a dekonstruált elbeszélőszerke-
zetek mentén képzelhető el, beletartoznak például a lényegében 19. századihoz 
hasonló prózanyelvet „beszélő" Márai, Illyés, Németh László művei, melyekben az 
elbeszélői attitűd vizsgálata önmagában kevés támpontot nyújt a jelentés egyediségé-
nek feltárásához. Ugyanakkor a nyelvi világtapasztalat viszonylagossága, az elbeszé-
lésszerkezet relativizálódása a 19- századi próza alakulásában is jelentős szerephez 
jut, akár Kemény Zsigmond, akár Maupassant vagy Csehov műveiben. Innen nézve 
a 20. századi elbeszélés reflektált viszonylagossága egy elbeszéléstechnikai eszköz 
által tematizált világlátási mód is lehet, ami a műszerkezet egyik síkjaként, de nem az 
értelem meghatározójaként, a jelentésegész hordozójaként funkcionál. Szegedy-Ma-
szák Mihály tanulmányának másik következtetése, mely a metaforikus prózaepikai 
szerkezeteket érinti, lehetőséget ad az elbeszélés- és motivikus szint különválasztása 
által a műegész jelentésének nemcsak az elbeszélői magatartásban, hanem - lévén az 
elbeszélés az oksági-logikai elv kiiktatója a történetmondásból - a szövegben lévő 
jelölők (és jelentéselemek) kapcsolódásai révén megteremtett jelentésintegrációban 
való keresésére. S e tekintetben nemcsak a metaforikus szinten észlelhető jelölések, 
de a mű tér-, idő-, cselekvés-, alaki elemeinek jelölői közt létrejövő párhuzamok, 
ekvivalenciák is teremthetnek szemantikailag releváns viszonyokat. 

Az irodalmi mű nyelvi kódoltságának előtérbe állítása határozza meg a harmincas 
évekbeli másodmodernségnek mint poétikai paradigmaváltásnak az értelmezését is. 
A tanulmányok jelentős része e változások legfőbb ismérvét a szöveg önreflexíwé 
válásában látja, s az évtizedet jellemző kortudat összetevőit ismeri el ennek forrása-
ként. 

A hős(ök) önérteimező szövegeként megjelenő, tematikus önreflexió a megfigye-
lés tárgya Angyalosi Gergely tanulmányában, mely az egzisztenciális létélmény két-
féle megfogalmazását veti össze Sartre Az undor és Füst Milán Szakadék című művé-
ben. 

Kabdebó Lóránt a prózamondat felépítésének sajátságaiban látja az önreflexió 
epikai megjelenését: a mondat-ítélet azonosság megszűnésében, a dialogikus para-
digma létrejöttében - s e jelenség párhuzamot képez az új lírai építkezésmóddal. A 
problematikussá vált identitástudat megnyilvánulásai egyfelől tematikusan - az én-ér-
zékelés elvesztésének megfogalmazásaként a hős szövegében2 - , másfelől a műfaji 
önreflexió szintjén: a prózamondat, az egyes szövegszegmentumok analógiás átjár-
hatóságaként, az aktuális és az archetipikus jelentések egymásba játszásaként vannak 
leírva. E tekintetben felvethetővé válik az intertextuális utalásrendszernek nemcsak a 
beszédmódot, hanem a jelentésintegrációt érintő kérdése is, ha a mítoszi párhuza-
mok, az archetipikus sémákra utalások adott szövegekben érvényesülő szemantikai 
motivációit, a létrejövő, a szerzői intenció által meghatározott konkrét jelen-
téskapcsolatok motivációit is keressük. így e poétikai eszközrendszer - mint a szöveg 

2 Lásd: idézetek Szentkuthy Prea-jéből. 128-129. 
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többértelműségének megteremtője - hozzájárulhat a hiányzó én-érzékelésnek más 
szövegek általi kompenzálásához. 

Kulcsár Szabó Ernő tanulmánya a poétikai szerkezetváltozásának irányait: a megszó-
lalás szerkezetét jellemző megszakítottságot - epizódszerűséget, multiperspektivikus 
technikát, kihagyásos történetképzést - az elbeszélés előfeltételeinek (a narrátor kom-
petenciájának, a történ'et értelmezhetőségének) megkérdőjeleződését, a szöveghagyo-
mány felértékelődését a nyelv és szubjektum kölcsönös feltételezettségének tudatosítá-
sából, a megszólalás mindenkori megelőzöttségének tapasztalatából vezeti le. 

Ha Szegedy-Maszák Mihály tanulmánya a modernség és megszakított elbeszélés-
mód közötti közvetlen kapcsolatot látta problematikusnak, itt e megszakítottságnak, 
a lezáratlanság poétikájának az értelme a szövegek szélesebb körére van kiterjesztve: 
nem kizárólag a szintaktikai szerkezetek által megjelölten dekonstruált epikus struk-
túrák sajátja ez, hanem a felszíni formaszerkezetek látható-érzékelhető megszakított-
ságán túl magába foglalja a (többé-kevésbé) zárt elbeszélőszerkezetben a diszkurzív 
nyelvhasználat által megvalósított jelentésbeli többértelműséget. Ez a diszkurzív meg-
szakítottság, mely így az egységesítő történetmondás ellenében hat, az „elbeszé-
lésszerű epikai beszéd" és az „elbeszélendő világtapasztalat" közti szakadásként 
értelmeződik. E - filozófiailag felfogott - lezáratlanság, fragmentaritás, (mely az 
olvasói együttalkotás, a megértés feltételét is alkotja), a jelentés disszemináltságának 
tapasztalatát előnyben részesíti a - mégiscsak egészként megvalósuló - műstruktúrá-
val szemben. Ennek következményeképp az olvasói „együttalkotó" befogadás tulaj-
donképp nem vonatkozik a disszeminált jelentések struktúrába rendezettségét moti-
váló elv keresésére. 

Az elbeszélésmód formaszerkezeteiben, illetve a jelentés(ek) disszemináltságában 
megmutatkozó megszakítottság, lezáratlanság mint a közlés feltételezettségét érzé-
kelő, a világról és önmagáról való biztos tudását feladó 20. századi én-tudat megnyi-
latkozása, nyelvi magatartása a műegész értelmezését meghatározó intenciót képvisel 
Kulcsár Szabó Ernő írásában. Az elbeszélésszerkezet ily módon a nyelvhasználatnak 
nem kommunikatív, de beszédszerű oldaláról van megközelítve. A szerző - többek 
között - a XIII. Esti Kornél-novella alapján mutatja be, hogy a társadalmi, politikai, 
vallási közlésmódon, intézményesített kódok (legitim) viszonylagossága kényszerítő 
erőként hat a szubjektumra - hazudozásra, más szóval: a különböző intézmények 
„zsargonjaihoz" való alkalmazkodásra késztetvén Estit. Ugyané viselkedésmód azon-
ban értelmezhető a nyelvi feltételezettség leleplezéseként is, ha az elbeszélés moda-
litása, illetve explicit közleménye mellett szerkezetét, a műstruktúrába való illeszke-
dését is tekintjük. Az ilyen típusú megközelítés illusztrálására szolgál a következő 
rövid kitérő. A novellában adott történetegész során Esti két ízben kerül szembe a 
feltételezett, automatizált nyelvhasználattal: az intézményekével, de másodsorban az 
özvegyasszonyéval is. A beszédmód feltételessége kétszeresen kódolva van a szöveg-
ben: az intézményi zsargoné a narrációban kimondva, az özvegy szavaiban azonban 
csak sorsának kétszeri elmondása után válik érzékelhetővé. Szavainak igazságértéke 
egyik esetben sem vitatható; sőt: az Estivel való utolsó találkozás alkalmával, mikor 
másodszor számol be sorsának alakulásáról, még fokozódó nyomorról értesíti jó-
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tevőjét. Esti reakciói azonban mintha éppen a fordított utat követnék: az első esetben 
(az özvegy első látogatásakor) felébred erkölcsi felelősségérzete, segít az asszonyon; 
a másodikban, amikor ez, úgy tűnik, még indokoltabb lenne - megveri (és ettől 
„kimondhatatlanul boldog"). E kétféle reakció valóban nem mond ellent a két helyzet 
jelentésének, de kétféleképp dekódolja, értelmezi azokat. Az első esetben Esti párt-
fogóként az özvegy szavainak tárgyára figyel (illetve: próbál figyelni: „Attól félt, hogy 
ennyi szenvedés előtt csakugyan röhögni fog" - jelen van a közlésmódra való, a 
helyzet explicit értelmével ellentétes reakció készsége is); a második esetben: a nyelvi 
magatartásra. Miközben a szavak igazságértéke nőtt, a beszédmód információja a 
tárgyi mondandóhoz az Esti iránti „vád", „szemrehányás" jelentéseket társítja. Közölt 
tartalom és a közlésmód informatív értéke kettéválik, s Esti épp ez utóbbi inert, 
automatizált mivoltát érzékeli felfokozottan;3 függetlenítve a tartalomtól. Mivel e 
figyelem természete már nem praktikus, mint az első esetben, hanem a megjelenésre 
koncentrált, esztétikai, a szöveg motivikus szintje is e helyen jelöli meg Estiben az 
esztétikai elven gondolkozó embert, a művészt - realizálva az előzőekben Estinek 
önmagáról mint művészről alkotott metaforáit: a „gázlámpát" („Egyszer azt írtam, 
hogy gázlámpa vagyok."): „Egy gázláng alatt állott"; és a „pompás acélpatkót" kala-
páló kovács-metaforát: az özvegyasszonnyal dulakodván: „Hó - kiabált - , hó - mintha 
ágaskodó lovat fékezne." 

A feltételezettség e kettős megjelölése a szövegben Esti viselkedését már nemcsak 
mint az ehhez való kényszerű alkalmazkodást, hanem mint ennek leleplezését is 
mutatja. Ennek megfelelően a feltételes beszédmódhoz való viszonyulása sem csak 
egy magasabb rendű erkölcsiség (hazudozás a hivatalokban az özvegy érdekében), 
hanem magához az aktuális (az özvegy szavaiban sugallt) erkölcsi belátásnak mint 
szintén (az automatikus, inert beszédmód által) nyelvileg feltételezett kategóriának 
az érzékelése. így viszont Esti már nemcsak részese, hanem értelmezője, érzékelője 
is a beszéd mikéntjének, ami azt is jelenti, hogy az elbeszélés síkján megjelölt 
feltételezettség a szöveg síkján, a narratív és motivikus egységek ekvivalenciái által 
teremtett jelentésképzésben értelmezést is kap. 

Az élőszó kommunikatív műfajainak beépítése a műalkotás szövegébe, reprodu-
kálása a narrációban elsősorban műfajszociológiai kérdésként merül fel Dobos István 
tanulmányában. A századfordulón népszerű elbeszélőműfajhoz, az anekdotához kap-
csolódó, történetileg-szociálisan meghatározott értéktudatok szempontjából végzett 
vizsgálat leírja a műfaj által teremtett, illetve feltételezett kommunikatív szituáció 
jellemzőit, (mint egy közösség „univerzális konszenzusát") s ennek az elbeszélésmó-
dot érintő következményeit. Elutasítja viszont az anekdotára épülő próza szerkezeté-
nek strukturális vizsgáihatóságát. Az anekdota így beszédműfajként igen, de irodalmi 
narrációt alkotó megszólalásmódként, elbeszélő és elbeszélt történet tematizált vi-
szonyaként nem alkotja vizsgálat tárgyát. 

3 Az özvegy beszédmódjának automatizmusát, sémaszerűségét kiemeli az elbeszélőszöveg is: szeren-
csétlenségeinek felsorolását hallgatva Esti „csak a tüdővészt várta, s csodálatos, mihelyt rágondolt, az 
özvegy ezt mondta: -tüdővész«. A kisebbik lánynak volt tüdővésze." 
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Úgy gondolom, a nyelv uzuális (kommunikatív) és jelentésképző funkcióinak a 
szövegalkotás aktusában megmutatkozó különbsége egy konkrét (mű?)elemzésnek, 
Bókay Antal József Attila Szabad ötletek, jegyzéke című írásáról adott értelmezésének 
metodológiai előfeltevéseit is érinti. A pszichoanalitikus szituáció - ami szinte a 
legnagyobb problémát jelenti annak eldöntésében, hogy műalkotásként vagy kórtör-
ténetként, naplóként vegyük-e tudomásul a szöveget - , az elemzés megfigyelőpont-
jából más jelentőséget kap: a szövegalkotás és a szöveg valóságvonatkozása elszaka-
dásának, kettéválásának végletes példáját képviseli. A narratív stratégiák leírásán túl 
az „önkimondás" másféle módozatai is érzékelhetővé válnak a „trauma" (nem a 
valóság, hanem a közlés mögött lévő élményháttér, lelki tartalom által meghatározott 
narratíva) - pszichológiából kölcsönvett - terminusának bevezetése által. (Ami azon-
ban nem az elemzés pszichologizálódását, hanem egy pszichológiai jelenség által 
szélsőséges formájában megnyilvánuló nyelvi tevékenység leírását jelenti.) Az esetle-
gesen kiválasztott valóságelemek bekerülése a szövegbe egyben státuszuk megválto-
zását is magával hozza: tárgyból szóvá, jelöltből jelölővé válnak. Jelölő funkciójukat 
- már nem a külső valóságra, hanem a belső, (lelki-tudati) realitásra utalva - a 
szemantikai ismétlésszerkezetek részeként kapják meg, egy új kontextualitás rend-
szerébe illeszkedve. így a narráció maga is cselekvésértékű gesztusként válik érzé-
kelhetővé, s a szöveg jelentésszerkezete a szubjektum adekvát önleírásának tulajdon-
képpeni megteremtője is. Ennek következményeképp a szövegben megtestesülő 
nyelvi magatartás értelme már nemcsak az elbeszélésmódra vonatkozik, hanem a 
jelentésintegrációt létrehozó (tudatos és intencionált, ha művészi szövegről lenne szó; 
a József Attila-napló esetében spontán létrejövő) alkotói gesztusra is. 

Történelmi valóság és műalkotás viszonyának vizsgálatát tartalmazza Illés László 
tanulmánya az „új tárgyiasság" harmincas évekbeli irányzatáról és a mögötte álló 
eszmei-ideológiai végletekről. A tanulmány egyrészt bizonyítja, hogy a poétikai 
eszközrendszer (például a szimultán technika, montázs, a nem irodalmi műfajok 
beépítése) függetleníthető a szerző eszmei-politikai vonzódásaitól, hiszen a technici-
zált, végletekig racionalizált világlátás által ihletett művészi eljárások sokféle alkotói 
viszonyulás hordozóiként funkcionáltak: lehettek e világlátás elfogadásának, elutasí-
tásának, vagy éppen az ellentétes, baloldali gondolkodásmódnak a poétikai eszközei. 
Másrészt: a szerző a Nagy Lajos műveiben tetten érhető újtárgyias szemlélet-, illetve 
szerkesztésmódot a lukácsi tipikusság-követelménnyel egyenértékű társadalom-
kritikai megnyilvánulásként értelmezi - hitelesítve ugyan ezáltal a másik, nem a 
realizmus vonalán haladó, avantgarde irányzat eszközrendszerét is, ele szintén az 
ideologikus műértelmezés alapján állva. A poétikai eljárások pluralitásának lehetősé-
ge mellett nem vetődik fel azok jelentésképző szerepének kérdése. 

Bori Imre cikke, mely elválasztja a „tényregény" kategóriáját az átideologizált „doku-
mentumirodalom" meghatározástól, az epika egy speciális területére, Krúdy és Móricz 
műveinek egy csoportjára alkalmazva mutatja meg, hogy a szövegelemzői megalapo-
zottságú közelítés olyan rétegeket tár fel a műben, melyek megléte bizonyítja, hogy a 
tényregényt nem a fikcionalitás hiánya és a valóságábrázoló, funkció túlsúlya jellemzi, 
hanem egy speciális alkotói attitűd, mely a témát a valóság tényeiből meríti. 



226 Szitár Katalin 

Bodnár György elemzése Sőtér István Fellegjárás című regényéről szintén olyan 
művet választ tárgyául, melynek világát valóságos élményanyag, az Eötvös Collegium 
- gyakorlati és szellemi — életének emlékképei határozzák meg. Az elemzés azonban, 
mind a „kulcsregény", mind a szürrealista vagy realista ábrázolásmód kategóriáin 
túllépve, az elbeszélésmódot szervező poétikai eljárás funkcióját teszi az értelmezés 
alapjává. Az elbeszélésmód eszközei: az elbeszélői és szereplői kompetencia nem 
egyező, de egymást ki nem záró mivolta, a külső-belső nézőpont váltogatása a 
leírásban - többközpontúvá, „policentrikussá" teszik a regényvilágot, s e világban a 
cselekmény- és alakpárhuzamok által létrejövő egység, jelentéses kölcsönvonatkozás 
ad értelmezési horizontot. 

A stílusvizsgálatokat tartalmazó tanulmányok közül Szigeti Csaba írása az elbe-
szélőszövegnek az archaikus és modern stílus váltogatására épülő szerkesztéséről, s 
ennek alapján a történelmi regény modern, „hiteles" változatának lehetőségeiről acl 
áttekintést. Következtetése szerint az archaizálás - amíg elsősorban stílusprobléma 
marad, filológiailag ellenőrizhetően korabeli megszólalásmód - , addig nem tehet 
szert funkcionális jelentőségre. A tanulmányban elemzett Laczkó Géza-regény (a 
Német maszlag, török áfium) lényegében ezért válhatott kulcsregényként, az archai-
kus réteget egyszerűen a szerző biográfiájára „lefordítva" olvashatóvá. Az archaizálás 
- mint a „forma emlékezete" megnyilvánulásának - a vizsgálata így az irodalmi 
szövegalkotásban az elbeszélésmód kérdéseit az egyes nyelvi elemekben őrzött, 
általuk közvetített jelentések szerepére is kiterjeszti. 

Ferenczi László írása Babits Az európai irodalom története című művéről a famili-
áris, bensőséges hangon, stílusban megírt, szerzőjének gondolkodástörténetét is 
mutató, „szabálytalan" irodalomtörténetet mint a stílusváltásokban megnyilvánuló 
műfajváltások (a regény, krónika, vallomás, napló, „csevegés") által „szubjektivizált" 
tudományosságot a Schöpflin-, Nagy Endre-, Karinthy-nemzedék által képviselt esz-
mény egyik mintapéldájaként értelmezi. 

A prózaelemzés tárgykörének megoszlását tekintve szinte szimptomatikus ér-
tékűek a Márai prózájáról szóló írások. A dekonstruált, megszakitottságokra épülő 
elbeszélőformák melletti másik, egységre, befejezettségre, zárt kompozícióra törekvő, 
a Kosztolányi-féle prózairás rokonának és folytatásának tekintett irány képviselője, 
Márai Sándor művei több és több szinten végzett vizsgálatnak tárgyai a kötetben. 

Tolcsvai Nagy Gábor Márai stílusának morfológiai és szintaktikai alakzataiban a 
polgári identitás nyelvi viselkedésként való megnyilatkozását látja. Ennek jelenlétét a 
tanulmányíró a nyelvben helyreállított teljességként értelmezi: a mondatszerkezet 
áttekinthető, logikus volta, a stílus képszerűsége, a szavak referenciális értékének 
visszaállítása, a kiegyensúlyozott prózaritmus magabiztossága által a nyelvben való 
bizalom megingására egy közösség hagyományának folytatásával adott választ lát 
benne. 

Szabolcsi Miklós egy sajátos, „köztes" forma: a publisztika, önvallomás, emlékirat, 
esszé fogalmazásmódjait vegyítő „utazás-irodalom" stilisztikáját vizsgálva, például 
Szerb Antal: A harmadik torony; Cs. Szabó László: Doveri átkelés; Fegyveres Európa; 
Illyés: ITunok Párizsban című művek mellett említi Márai Napnyugati őrjáratát. 
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A tematikus „búcsú-szituáció" és a stílusban megnyilvánuló visszatekintő, emlékező, 
esszéizáló magatartás közti feszültséget a múlttal való szembenézésként, az illúziók-
kal való háború előtti „(ön)ironikus-fájdalmas" leszámolásként interpretálja, egy sajá-
tos műfaji konstrukció („napló-esszé-emlékirat") alapjává téve ezzel az emlékező 
attitűdöt. 

A műfaji hagyomány felelevenítésének műbeli funkcióját vizsgálja Németh G. Béla 
tanulmánya. Az állatregény (kutyaregény) - mint az epikai történetalkotás ismert 
típusa — Márai Csutora című regénye történetsíkját is alkotja. A narratív szerkezet 
egésze viszont olyan elbeszélőtechnikákat alkalmaz (az elbeszélői hitel, elbeszélés és 
történet egysége, a tárgyilagos elbeszélésmód relativálása), melyek átalakítják a 
történetnek a felelevenített műfaji hagyomány átal közvetített, konvencionális jelen-
tését. A narratív szerkezet értelmezési kulcssá válik: a polgári létforma szokásszerű, 
észre sem vehető öncsalásai, hazugságai nyilvánulnak meg általa - úgy, hogy a 
lineárisan előrehaladó történet részletei egymásra vonatkozó, egymást értelmező 
jelentéssel telítődnek. 

Minthogy a kötetbe foglalt cikkek - a műértelmezés merev ideologikus látásmódtól 
való szakítás szándékával - az adekvát interpretáció forrását a mű nyelvi rendezett-
ségének törvényszerűségében keresik, Kálmán C. György tanulmánya jelzi annak a 
tipológiai rendszeralkotásnak az igényét is, mely ily módon a műveket szövegszerűsé-
gükben hozzáférhetőbbé tenné. Ez a formaalkotó kategóriák, poétikai eljárások - az 
időkezelés, a történet és beékelés (többszintű történetmondás, belső történetek), a 
nézőpont - szerinti tipológia nem vezet ugyan közvetlenül értékeléshez és értelme-
zéshez. Mégis - az irodalmi szövegek egyértelmű oppozíciók alapján való összevet-
hetőségét biztosító kategóriarendszer által (például a belső történetek beágyazottsá-
gának vizsgáihatósága Kosztolányinál, Szentkuthynál, Szerb Antalnál) - funkcionális 
poétikai, szövegközpontú szemléletmód kialakulásához vezet(het). Ez maga után 
vonja a rögzült értékkategóriák és értékrend bizonyos „fellazulását", s mivel egy új 
kialakítására történik kísérlet, ez szükségszerű, hiszen az irodalomról való diskurzus 
új módja alakul ki, melynek központi kérdése a mű szövegszerűsége által meghatá-
rozott értelmezési lehetőségek feltárása. 
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Szigeti Csaba 

AZ ÉN, A MŰVEM MEG A í ÖRTÉNETEM 

(A diszkréció mikéntje az okszitán vidákban és razókban) 

Komoly kérdés, mit is kezdjünk a költők (írók) életrajzával, függetlenül attól, hogy 
mit értünk életrajzon. Persze, Michel Foucault óta alig tudjuk, Mi a szerző, mit 
kezdjünk történeteivel, mit kezdjünk mindazzal, ahogyan e szerzők a műveikhez 
kötődő viszonyaikat elgondolták. Tanácstalanságunkat nem oldja fel a biográfia elvi 
elutasítása, lett légyen ez bármilyen megokolt is, hiszen az elfordulástól függetlenül 
az életrajzok léteznek, mint ahogy léteznek a hagyományban mindazok a szemléle-
tek, amelyek életrajzot és életművet a legszorosabb egységben, összefüggésben 
láttak. A leghelyesebb talán - mint azt Kibédi Varga Áron is javasolta volt - szembe-
nézni azzal a sok száz esztendős értelmezői hagyománytömeggel, amely műalkotást 
és életművet csak egyszerre és együttesen tudott és volt képes látni és értelmezni. 

Igen, az életrajz többnyire a költő-kultusz kitüntetett alakzata. Nagyon erősen 
nyilvánul meg benne a mindenkori utókornak, a hagyománynak az a törekvése, hogy 
három tényezőt, úgymint az életesemények alapján kialakított biográfiai víziót, az 
életműről kialakított általános képet, valamint e kettő viszonyát „berendezze", össze-
rakja, értelmessé tegye. Az életrajzban válhat bármely esemény poétikai ténnyé: 
eszerint az élete a költőnek éppen olyan alkotása, mint bármely költeménye, s amit 
a hagyomány végez el (a biográfia és az életmű összerendezését), azt a hagyomány 
magának az alkotónak tulajdonítja. A hagyománynak heterogén elemeket kell ösz-
szerendeznie, éppen ezért találkozhatni gyakran fakultatív életrajzokkal (gondoljunk 
például a Dante-életrajzokra) és csereberélhető, áthelyezhető életrajzokkal (közis-
mert például, hogy Guillem de Cabestanh „szívevéses" történetét miként vitte át a 
hagyomány Chátelain de Coucy-ra és másokra). Ha a költő-biográfia európai múltját 
keressük, úgy tűnik számomra - roppant elnagyoltan fogalmazva - , hogy három jól 
elkülönülő tömb rajzolódik ki az engem érdeklő 1 4 - 1 5 . században: 1) az antik 
alapozású humanista biográfia, 2) a hagiografikus mintára épített életrajz, valamint 
3) az okszitán vidáк és razóк csoportja. Az első kettő meglehetősen jól ismert, hiszen 
irodalmunkban és az irodalomról való gondolkodásunkban régóta jelen van. E 
tanulmány az utóbbiról kíván szólni, a trobar „életértelmezői" és „énekértelmezői" 
hagyományáról, egyetlen példán keresztül. 
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Amennyire drasztikusan különbözik mai tartalmától, s amennyire nehéz megadni 
például az író (escrivan) vagy a feö/lo középkori jelentését,1 annyira nehéz helyzetbe 
kerülünk, ha a költői Én, vagy egyszerűen az Én terminológiai megfelelőit keressük 
időszakunkban.2 Belátható, hogy bármit értsünk is rajta - a költői Én megjelenése 
kulturális előfeltételekhez kötött, s az individuáció bizonyos erős fokát elengedhetet-
lenül megköveteli. Különösen ha más egykorú, a neolatin nyelveken kívüli költésze-
tekkel vetjük össze költészetfelfogásukat és költő-önelképzeléseiket, nem lehet nem 
érzékelni, hogy az az állapot, amit ma - definiálatlanul, mert definiálhatatlan valami 
- a modern költői énnek nevezünk, előképében a trubadúroknál alakult ki. 3 A költe-
mény, a canso egyedítésével és címzettje, a hölgy egyediségének belátásával párhu-
zamosan a költőt is mint egyedit, mint valaki éppen-őt-és-nem-mást gondolták el. 
„A trubadúr minden egyes hangja átkozottul személyes" - irta Jacques Roubaud 
1986-os monográfiájának előszavában.4 Szignálja a költeményét, aláírja, álnévvel vagy 
egyéb más módon (a formai egyedítés valamely eszközével) mintegy rávési művére 
azt a szót, hogy enyém. Nézzük meg az „enyém"-nek mint á költő és műve közötti 
viszonynak - igen anakronisztikusan szólva - a korabeli O-nak a legelterjedtebb 
megjelölési módjait, saját, házilagos elnevezésemmel az enyém jeleit! 

(Az enyém jelei: a műalkotás) 

A trobador nemcsak hölgyét, de önmagát is gyakran álnévvel, senhallal jelöli meg, 
amivel mintegy elrejti tényleges, köznapi énjét (és eltakarja eredeti, köznapi nevét), 
s költőként nevezve meg magát mintegy megnevezi saját költői énjét. Ugyanígy 
senhallal nevezheti meg költőtársát is, a névadással az illető költő létének lényegére 
mutatva rá. (A szakirodalom egybehangzóan így értelmezi például az időben korai 
Baguas-Cadenet, vagy a Pamperdut-Marcabrun névcserét, melyek az emlékezet 
szóbeli hagyományában rögzültek, majd - jóval később - írásos rögzítésben a vidák 

1 Erről érdekes megfigyeléseket tett Jean-Charles Huchet. Az escrivan szó a vidák és a razók corpu-
sában mindössze egyetlen alkalommal fordul elő, s itt is „egyébként inkább másolóra utal, mintsem 
szövegkészítőre". Jean-Charles H U C H E T : l'écrivain au miroir dans les Vidasetle román occitan. Le Moyen 
Age 1990. n° 1. XCVI (5 série, tome 4.), 82. 

2 A középkori költői exisztenciáról és névhasználatukról általánosan: Ernst Robert CURTIUS: La littéra-
ture européenne et le Moyen Age latin. I—II., trad. Jean Bréjoux, P.U.F., Paris, 1986. Főként a L'existence du 
poete au Moyen Age, valamint az Indication du пот de íauteur fejezetek az Excursusban. II. kötet, 
271-279. és 351-356. 

3 A ieu (az én) középkori irodalomtörténeti horizontjáról az általam ismert legjobb munka: Paul 
Z U M T H O R : Le je de la chanson et le moi du poete. In: uő: Langue, texte, énigme. Éd. du Seuil, Paris, 1 9 7 5 . 

1 8 1 - 1 9 6 . 
4 Jacques R O U B A U D : Lafleur inverse. Essai sur l'artformet des troubadours. Ramsay, Paris, 1986. 12. 
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is fenntartották őket'). Hogy igazán híres példára hivatkozzam, így járt el a trobarleu 
egyik fejedelme, Bemart de Ventadorn is, amikor Quan vei la lauzeta mover (Látok 
pacsirtát, csapdosó örömmel...) kezdetű cansójában a Tristan névvel költőtársát, 
Raimbaut d'Aurenghát nevezte meg. E költemény tornadája a tradicionalizmus isko-
lapéldája: 

A belépés a trubadúrok ordójába, rendjébe ugyanis azt feltételezte, hogy a költőnek, 
miközben feltehetőleg rendkívüli szellemi erőfeszítéssel - hiszen ez az erőfeszítés 
működött egyedüli és kulturális szűrőként, mert egyébként bárki, azaz bármilyen 
származású férfi vagy nő (!) trubadúrrá válhatott - felkészült a mesterségére, gyakorlati-
lag az összes múltbeli és kortársi jelentős trubadúrteljesítményt el kellett sajátítania, meg 
kellett tanulnia. A csak időben később, a 14. század elejétől fogva kodifikált, tehát 
korábban poétikákban explicite majdhogynem megfogalmazatlan szabályok nem 
doktrinális elsajátításának követelményével magyarázható a trobar példaértékű hierar-
chizálása a műfajok között éppen úgy, mint az a közismert tény, hogy későbbi költemé-
nyek - motivikusan, a formán keresztül vagy egyéb más módon - minduntalan vissza-
utalnak korábbi költeményekre, egyetértőleg vagy az iróniáig kifordítva az utalt 
költeményt. Mivel önnön múltjukat a trubadúrok gondosan beépítették mesterségük 
gyakorolhatóságának feltételrendszerébe, ezzel egyúttal a trobart mint mindig-eleven 
hagyományt határozták meg: a trobar addig él, amíg eleven a hagyománya. Létfeltétele 
a tradicionalizmus. Ez a - példaértékű - Narcisszosz-Tristan-canso is a nem tudom, 
hova kifejezéssel Raimbaut d Aurenghának, a trobar clus költőjének a nem tudom, mit 
kifejezésére utal, amely(ek) viszont vissza IX. Vilmos semmi-versére (nem tudom, ki), 
valamint „előre" Albertet de Sisteron és Aimeric de Peguilhan tensójára, vitaversére: 

Tristans, ges no-n auretz de me, 
Qu 'eu m'en vau caitius, no sai on: 
De chantar me gic e'm recré, 
E de joi e d'amor m'escon.6 

Tristan, mit sem küldök neked, 
indulok, nem tudom, hova, 
már elhagyom az éneket, 
gyönyöröm nincsen már soha. 

(Weöres Sándor fordítása) 

5 Például Jean-Charles H U C H E T : i. m. 8 3 - 8 5 . Talán az sem véletlen, hogy a hagyományban I X . Vilmos 
neve, a Guillemminden költő igazi nevévé vált, amint ezt Roger Dragonetti első pillantásra merész feltevése 
sugallja. A hagyományban megőrződött viszonylag kevés adat szerint mintegy „visszaíródott" a Kezdetnek 
arra az alakjára, akinek a vonásai lényegében a 1 3 - 1 4 . században fixálódtak. A névnek mint a költői én 
jelölőjének ez a felfogása jól összehangzik azzal a törekvéssel, hogy a trubadúr utókor IX. Vilmoson 
keresztül a trobar arisztokratikus, sőt királyi eredetét hangsúlyozta. Erről és a korabeli comte - conte 
azonosításról lásd Roger DRAGONETTI : Le gai savoir dans la rhétorique courtoise. Flamenco et Jaufroi de 
Poitiers. Éd. du Seuil, 1 9 8 7 . 1 7 . és 9 8 - 1 1 0 . ; valamint uő: La vie de la lettre au Moyen Age (Le Conte du Graal). 
Éd. du Seuil, Paris, 1 9 8 0 , az 5 . fejezetben, különösen a 1 1 7 - 1 1 8 . 

6 Pierre В Е С : Antologie des troubadours. 1 0 / 1 8 , Paris, ( 1 9 7 9 ) nouv. éd., 1 9 9 2 . 134. 
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Az „enyémet" megjelölik az ún. mots-signatures is - talán szóaláírásoknak fordíthat-
nánk. A trubadúrok ismerték a költői szóhasználat egyedi természetét, tudták, hogy a 
szó mennyire rávall költőjére, azaz igen szorosra fonták a viszonyt a költő és a szavai 
között. Kialakitottak egymás között egy társas játékot. Ennek lényege, hogy valaki költő 
elkezd használni valamely szót vagy kifejezést, a cansók kitüntetett pontjain (rímhely-
zetben, mot-rime-ként, a költemény nyitásakor vagy a zárásában stb.), szisztematikusan 
használja, mintegy lefoglalja, s ezzel azt is közli, hogy ez és ez a szó „az enyém". Ezt 
követően a mot-signature-t már az összes többi költőnek tiszteletben kell tartania, 
hiszen ha ugyanezt a szót vagy kifejezést más is elkezdené használni, ezzel tökéletesen 
elrontaná a játékot, mert megsértené a szóhasználat személyes, azaz személyhez kap-
csolódó voltát. Ha viszont senki nem sérti meg a játékszabályokat, úgy a játék beindulá-
sa után a szerzőnek már fölösleges a nevét, álnevét stb. feltüntetni a művében, hisz 
szó-aláírásával már szignálta azt, tudható, hogy a cansót ő és csak б írta, mert ő és csak 
ő írhatta. Így privatizálta például Jaufre Rudel a de lonh, a „távoli" kifejezést a nevezetes 
Canso de l'amors de lonh-ban (A távoli szerelem énekében), s használta később más 
művében is. Nem véletlen tehát, hogy életrajza is a távoli szerelem költőjeként (valamint 
a személyes kontaktust és a fizikai közelséget nem feltételező szerelembe esés konven-
ciójának megteremtőjeként) mutatja be őt. Rigaut de Barbezieux-nél költemény- és 
strófaszerkezetben feltűnően sokszor jelenik meg a „mint": őt - szó-aláírása alapján - az 
atressi con, az „olyan vagyok, mint" költőjének nevezhetjük.7 

A trubadúr időnként a költemény zárórészében, a tornádóban tudatta a nevét,8 így 
jelölte meg az enyém viszonyát. Ezt az eljárást a legrendszeresebben először Arnaut 
Dániel használta,9 s a hagyományban a szignatúrának ez a szokása a legszorosabban 

7 Nemcsak vidája jellemzi őt a hasonlítások költőjeként. Jacques Roubaud a szó-aláíráson keresztül 
rajzol róla ihletett, plasztikus képet: „Rigaut est par excellence le troubadour du „comme" de la comparaison 
amoureuse introduite par les mots magiques „atressi con": l'éléphant, le lion, l'ours, Dedalus et Simon mage, 
le phénix, le cerf, Perceval, la lance et le graal, l'étoile du matin, la Durence se perdant en la mer, la tigresse 
a son miroir, la clarté du jour et le feu de l'enfer, le soleil d'été, le faucon, le bon autour entrent tour a tour 
dans la figure du „comme" afin d'éclairer et exalter l'amour et la dame qui est Miels de Domna (meilleure 
des dames), Bel Paradis (beau paradis) ou Belh Bericle (belle escabourcle); images et exemples, les 
métamorphoses universelles, panthéistes, du troubadour évoquent les „chiméres" nervaliennes; l'appel 
mystérieux au non moins mystérieux graal n'est pas gratuit mais saisit sans doute une analogic trés 
profonde. La bizarrerie, au regard de l'histoire naturelle, des habitudes de ces animaux familiers ou fabuleux 
convoqués par Rigaut pour la séduction émerveillée de ses auditeurs et de sa dame, a trés longtemps 
masqué pour les modernes la pertinence étonnante de leurs gestes et de leurs masques dans се théátre de 
la memoire d'amour ou se joue la canso." Jacques R O U B A U D : Les Troubadours. Anthologie bilingue. Seghers, 
Paris, 1971. 134. 

8 Mind a tornada, mind a névvel történő szignatúra a záróstrófában csak látszólag analóg a régi magyar 
költészetből jól ismert kolofon strófával: a két jelenség hasonlósága felszíni, és nagyon mély különbségeket 
takar. Egyébként a trubadúrköltészet az akrosztichont sem ismeri. A régi magyar költészet mindkét eljárást 
A középkori latin klerikus regiszterből vette át. E hagyományról Dag N O R B E R G : Introduction á l'étude de la 
versification latiné médiévale. Almqvist & Wiksel, Stockholm, 1958. 54-57. 

9 Arnaut Dánieltől mindössze 18 költemény maradt ránk. Nevét - a számozásban a Perugi-kiadást 
követve-a II., III., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., XV,, XVI. XVII. és a XVIII. számú költeményének 
a tornadájába írta bele, de ezek közül az egyik költemény tornadájának szövege csonkán maradt ránk. 
A Daniel-költemények szövegének legutóbbi kritikai kiadása: Le canzonidi Arnaut Daniel. Edizione eritica 
a cura di Maurizio Perugi, Tomo II., Riccardo Ricciardi Editore, Milano-Napoli, MCMLXXVII. 
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összefonódott a költeményeiből megkonstruált költő-figurával. Az Abgai so conde e 
lerí (más kiadásokban, ahol a szövegkiadó más kéziratos forrást vett alapul, En cest 
sonet coind'e lerí, Derűs formás énekemben...) kezdetű cansóját például ezzel az 
életrajzán keresztül is elhíresült tornadával zárta: 

Eu son Arnauz c'amas l'aura 
e chas la lebr'a lo bou 
e nadi contra siberna. 

Arnaut szólt, ki leget pántol, 
úszni ár ellen szeret, 
s ökörrel vadászni nyúlra. 

(Weöres Sándor fordítása) 

Dante Alighieri felismerte e szignatúra és az „Arnaut vagyok, aki" szerkezet költészet-
történeti jelentőségét. Felismerte ezt az a névtelen is, aki Arnaut vidáját szerezte, mert 
az életrajzba ezt az egyetlen három sort szőtte be a költőtől - a leghitelesebb 
ön-összegzésként. Tudjuk, amikor a Purgatórium XXVI. énekének végén találkozik 
Arnaut-val, a commedia si nyelvű szövegén belül, természetesen szabályos terzinák-
ban, Dante okszitán nyelvű szöveget ad Arnaut szájába. Ezt Babits Mihály, helyesen, 
nem fordította le versesen magyarra, csak nyersfordítását adta meg jegyzetben, 
A purgatóriumban a ribairac-i trubadúr így szólalt meg: 

Jeu sui Arnaut que plor e vau cantan, 
consiros vei la passada folor, 
e vei jauzen lo jorn, qu'esper, denan. 

(Arnaut vagyok, ki sírok és énekelve járok: látom eltűnt bolondságaimat, de látom a 
napot is, melyet remélek, közel már.) 

Dante nyilván tudott arról, hogy Dániel vidája is egy terzinányi, a-b-a rímsorozatú 
egységet idézett az okszitán költőtől, ezt, a Jeu sui Arnaut que kezdetű, az imént 
Weöres Sándor fordításában közölt tornadát, a szerzői név öntudatos rögzítését. Nála, 
Danténél, ezért szólal meg így Daniel: Jeu sui Arnaut que... 

De a trubadúrok nem pusztán a költő és műve közötti igen szoros kötelék nyelvi 
és poétikai jeleit alkották meg, hanem egyúttal igen szoros összefüggést teremtettek 
a költő élete és művei között is. Ez az összefüggés egyáltalán nem természetes, nem 
magától értetődő: fel kell fedezni, meg kell teremteni. A hagyományban a költőnek 
kettős kultusza alakult ki: műveinek dicsérete és életének dicsérete. E kettős kultusz 
jegyében két prózai (tehát a különböző műfajú verses művek tömbjével élesen 
szembenálló) műfajt fejlesztettek ki, a vidát és a razót. A továbbiakban e két műfajt 
kívánom jellemezni egy olyan eseten keresztül, ahol egyszerre maradt fenn költőélet-
rajz és költeménykommentár. Rigaut de Barbezieux esetéről van szó. 
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(Az övé jelei, 1: a vida) 

A trubadúr költeménye apró részleteiben és teljes egészében személyes, beszédmód-
ja az Én beszédmódja. Ellentétben az oil nyelvű északi költőkkel, ők a szerelmet nem 
történetként fogták fel. A vidának és a razónak a nézőpontja viszont az ő, formája 
sohasem a vers, mindig a próza. Időben mindkét prózai műfaj kései, legkorábbi 
megjelenésük a trobar alkonyára tehető, a 13. század utolsó harmadára. Azt hiszem, 
teljesen igaza van Jean-Charles Huchet-nek, amikor mindkét műfajban egy válságkor-
szak válságtermékét látja, s ez a válság nem pusztán a versnek prózára cserélődésében 
mutatkozik meg, hanem az Én felcserélődésében az Ő-re. „[...] a vida úgy határozható 
meg, mint a lírai beszédmódban írott mű narrativitásának irodalmi kiaknázása, mint 
az Elkülönülés a költészettől, a Más. A letűnt idő ölt testet a próza segítségével és a 
vörös tinta segítségével, mellyel a másolók többsége a Vidas-t az énekeskönyvekbe 
lejegyezte. A vida a trobar széttagolódásának állapotában a líra válságát testesíti meg, 
egyszerre kapcsolódva a kvázi-orális hagyomány írásos rögzítéséhez és az albigensek 
elleni kereszteshadjárat keltette társadalmi zűrzavarhoz. [...] Poétikailag a válság a 
kijelentő mondatot kedvelte, s ezt az ew-nek az el-re, az „én"-nek az „ő"-re való 
átváltása jelölte meg; a kijelentő mondatban a korábbi kijelentő alany egy másik 
kijelentés tárgyává válik; az, aki beszélt, s aki azzal volt azonosítható, amit mondott, 
most egy másik beszéddel másik identitást kap, amelyik megfosztja őt az elsőtől. 
Amikor felfedezték az írót, a vidák széttagolt tárgyat csináltak belőle, kiszolgáltatva 
őt a beszélő és a beszéd, a kijelentő és a kijelentett széthasadásának."1" Mint majd 
látni fogjuk, a vidák és a razók az Én személyes és verses beszédmódját csak 
reprezentatív töredékekben, betétként őrizték meg, mintegy a prózai és narratív 
szöveg nem-prózai és nem-narratív ellenpontjaiként (ekként szerepel például Arnaut 
Daniel tornadája a róla szóló prózai vidában). 

Összesen mintegy 225 vida és razo maradt ránk," javarészt a 14. századból. Ez a 
corpus 101 trubadúr emlékezetének meglétéről tanúskodik a közvetlen poszt-trobar 
hagyományban. A latin w'íű szóból eredő vida kifejezésről a romanista kutatók mindun-
talan elmondják, hogy életrajznak tekinteni e szövegeket nehezen lehet és nem szabad, 
s csak első modem kiadójukra, Raynouard emlékezetére való tekintettel használják a 
„biographie" terminust. Maga a műfaj - mint a bevezetőben utaltam rá - erősen külön-
bözik a humanista biográfiáktól, s véleményem szerint a latin vitae poetae-tói is. Ez 
utóbbi műfaji eredeztetést kitűnő cikkben védelmezte ugyan Margarita Egan 1983-ban 
a Romance Philology hasábjain, de egyrészt kénytelen bevallani azt a két évszázados 
űrt, amely a vitae poetae és a vidas között tátong, másrészt ügyesen megválogatott 
példái csak a vidák egy részére, vagy ha úgy tetszik, csak bizonyos fajtáira terjednek ki, 
más esetekben meggyőző analógiák nem állíthatók fel az általa vizsgált anyagok kö-

10 Jean-Charles H U C H E T : i. m. 8 6 - 8 7 . 
11 A corpus kritikai kiadása: Jean BOUTIÉRE & A - H . SCHUTZ: Biographies des troubadours. Textes proven-

Caux des XIIf et XlV siécles. A-G. Nizet, Paris, 1964. 
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zött.12 Nem véletlen, hogy majdnem minden kutató vagy igyekszik elkerülni az „életrajz" 
terminust, vagy megpróbálja felváltani valami más, kevésbé félreérthető kifejezéssel. 
Jacques Roubaud például „rövid életrajznak" nevezi, utalva arra, hogy más nyelvű 
költészetekben nem ismer analóg műfajt, kivéve a 17. századi Aubrey-féle brief lives A, 
ahonnan a saját elnevezését (vie breve)kölcsönözte.13 

A vidáknak számos zavarbaejtő tulajdonságuk van. Valószínűleg téves stratégiából 
kiindulva olvasták e szövegeket tudósnemzedékek akkor, amikor egyszerűen törté-
neti forrásként kezelték őket, hiszen ezzel minduntalan rákényszerítették magukat, 
hogy a szövegekben elkülönítsék egymástól a más forrásokból is alátámasztható 
„dokumentáris igazságot" és a fikciót, a folklorisztikus és a fantasztikus motívumokat, 
elemeket, cselekményrészeket. Valóban, léteznek olyan vidák is, amelyek rendkívül 
tömörek, szinte csak adatokat tartalmaznak. Margarita Egan e típust nevezte Simple 
Lives-nek. Alig néhány sor terjedelmű szövegekről van szó, a trubadúr nevének 
megjelölésével, társadalmi helyzetének és származásának rögzítésével (azonosítási 
életrajzi adatok), valamint költői tevékenységének általános jellemzésével: milyen 
műfaj(ok)ban alkotott, esetleg a dallam avagy a szöveg feltalálásában jeleskedett-e 
inkább, mennyi költői műve van stb. (azonosítási irodalmi adatok). Nézzünk meg egy 
példát, Jordan Bonel vidáját (a Boutiere & Schutz kiadásban a XIV. szám alatt): 

Jordans Bonels si fo de Saintonge, de la marqa de Peitieu. E fez mantas bonas cansos 
de Na Gitbors de Montausier, que fo moiller del comte d' Egoleima e pois fo moiller 
del seingnor de Mon<t>ausier e de Berbesiu e de Cales.14 

Jordan Bonel Saintonge-ből való volt, a poitou-i őrgrófságból. És sok jó cansót 
készített Guilbourc de Montausier úrhölgy tiszteletére, aki Angouléme őrgrófjának, 
majd később Montausier, Barbezieux és Chalais urának a felesége volt. 

Ennyi az egész. Talán érdemes megjegyezni, hogy az ilyen típusú vidák esetében igen 
meggyőző a párhuzam kimutatása az accessus-ókkal (M. Egan az Accessus Maxi-
miani-t. vetette össze Guillem Rainol d'At rövid életrajzával). A biográfia nézőpontjá-
ból ezek a szövegek valóban nevezhetők „életrajzi jegyzeteknek".15 De ez csak a vidák 
egyik típusa. 

12 M. Egan a vida műfaját tágan a kommentárok közé sorolja (már ez is vitatható), s a kommentárok 
előtti accessus ad auctores-ből vezeti le a razót, a intaepoetaeből a vidát. Lásd Margarita E G A N : Commen-
tary, vita poetae, and vida. Land and Old Provencal „Lives of Poets". Romance Philology 1983. (XXXVI), 
n° 1 . 3 6 - 4 8 . A Vergilius-életrajzokról (Donatus, Lionardo Bruni stb.) áttekintést és szerkezeti jellemzést ad 
Vladimiro Z A B U G H I N : Vergilio nelRinascimento italiano da Dante a Torquato Tasso. I . kötet, az I biografi 
fejezet, 1 4 9 - 1 6 8 . és a jegyzetek. 

13 Jacques R O U B A U D : Lefleur inverse. Essaisur Tartformel des troubadours. Ramsay, Paris, 1 9 8 6 . 1 9 5 . 
1 4 B O U T I É R E & S C H U T Z : I. M . 1 4 6 . 
15 A corpus kiadója ezért beszél gyakran az előszóban „életrajzi feljegyzésekről, jegyzetekről" (notices 

biographique). A vidák szerintük - „(...) a mai antológiák életrajzi jegyzeteinek felelnek meg". B O U T I E R E & 

S C H U T Z : I . M . V I L I . 
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A másik típust M. Egan More Complex Lives-nek nevezi: az ide tartozó szövegek 
terjedelme hosszabb, tartalmaznak valamilyen (többnyire szerelmi) történetcsírát 
vagy történetvázlatot, és időnként idézetként versbetétet is.'6 (Véleményem szerint 
feltétlenül ez utóbbi csoporthoz tartozik Guillem de la Tor-nak a kiadásban XXXII. 
szám alatt közölt vidája is, melyet az amerikai szerző az egyszerű életrajzok típusába 
sorol.) Legfeljebb az választja el ezt az anyagot a razóktól, hogy többnyire nem 
egyetlen költemény egyetlen részlete köré épülnek, hanem több mű, az életmű 
általános jellemzője köré. De ami a szövegek megközelítése szempontjából a legfon-
tosabb a számomra: ez a típus már nem nevezhető modern historiográfiai értelemben 
dokumentárisnak, benne nem az adatolható tény, a pozitivista „vrai vérité", vagy 
ennek a kiszűrése a lényeges. Az igazság itt már jóval több, mint a megtörténtség 
puszta igazsága. Szintén modern, tehát anakronisztikus nyelvezettel mondva, e szö-
vegekben szétválaszthatatlanul összeforrt, összekeveredett fikció és realitás, tény és 
fantázia, valódiság és mitikus távolság. A vidák és a razók nem történeti, hanem 
irodalmi források, igazságuk sem történeti, hanem költészeti igazság. 

Ebbe az utóbbi, összetett típusba tartozik Rigaut de Barbezieux vidája is. 
Költőnkről tényszerűen (dokumentárisan) rendkívül keveset tudunk, még költői 
működésének időhatárai is igen bizonytalanok. Vannak, akik a Chabeneau-Anglade 
szerzőpáros datálását fogadják el, s eszerint tevékenységét 1 1 7 5 - 1 2 1 5 közé kell 
tenni;17 mások Rita Lejeune tanulmányát követve 1 1 4 0 - 1 1 6 0 közé.18 Az énekesköny-
vek tíz költeményét őrizték meg. Az énekeken kívül a legtöbb információt róla vidája 
és razója adja, ám majd látni fogjuk, hogy e két - jóval a költő halála után keletkezett 
- prózai mű lényegében a költeményekből kiolvashatókból táplálkozik. (Ez a roma-
nisták által jól ismert tapasztalat számomra igen lényeges, mert a következőt mondja: 
ha a 14. századból visszatekintve a költő régi szerző, s ha nem maradt fenn róla 
semmilyen információ, akkor is kellett hogy költőéletrajza legyen volt - és az életrajz 
megcsinálható, mert benne van a költeményeiben, csak ki kell olvasni belőlük.) 
A vida és a razo a költő figuráját a költeményekből mintázza meg (a bevezetőben 
ebben az értelemben beszéltünk élet és mű összerendezésének kényszeréről), igaz-
sága tehát nem több, de nem is kevesebb, mint a cansók igazsága. 

16 A vidáknak ezt a típusát az irodalom többnyire a vidák és a razók közötti átmeneti műfajként 
értelmezi. „Theoretically, the Old Provencal vida correspond to the vitaepoetae, the razo to the rest of the 
accessus. But „lives" and „explanations" are not always distinct genres: Sometimes razos are biografical 
vidasexegetic" (Margarita E G A N : i. m., 3 7 . ; 7 . jegyzet). „Pour quelques poetes, nous avons, aussi bien dans 
les manuscrits du XIIIе siecle que dans les Chansonniers postérieurs, des textes composites, sortes de „vie 
amplifiées", qui, tenant á la fois de la vida et de la razo, ont constitué peut-étre une étape entre les deux 
genre" ( B O U T I É R E & SCHUTZ: i. m. IX.). 

17 Ezt fogadta el például Teodou B O J C A : Poezia trubadurilor. Dacia, Cluj-Napoca, 1980. 101. 
18 Rita LEJEUNE: Le Troubadour Rigaut de Barbezieux. In: Melanges de linguistique et de littérature 

romanes á la memoire de István Frank. Paris, 1957. Ezt fogadja el a mi Világirodalmi Lexikonunk Rigaut 
címszava is. 
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Richart de Berbezill, Vida19 

Rigaut de Barbezieux a Saintes püspökségben lévő Saintonge-ban található Barbe -
zieux kastélyának volt lovagja, szegény hűbéres. Jó fegyverforgató lovag volt és 
jóvágású; és jobban tudott trobar (kitalálni), mint elképzelni [?] és kimondani. A tár-
saságban igen félénk beszédű volt; és minél tovább volt kiváló emberek között, minél 
jobban zavarba jött, annál kevésbé tudott; és mindig szüksége volt arra, hogy valaki 
bátorítsa. De jól énekelt és jól készített dallamokat, és kellemes dallamokat és 
szavakat talált. 

Beleszeretett egy úrhölgybe, a vidék vitéz urának, Geoffroy de Tonnay-nak a 
feleségébe. És a hölgy nemes volt és szép, vidám és tetsző, és igen vágyott a 
dicsőítésre és a tiszteletre. Blaye hercegének, Jaufre Rudelnek volt a lánya. Amikor 
rájött, hogy (Rigaut) belészeretett, úgy színlelte az édes szerelmet, hogy az vakmerőn 
esdekelt hozzá. És ő szerelmi színleléssel fogadta esdekléseit, elfogadta és meghall-
gatta őket, mint bárki hölgy, aki örömét leli a trubadúrban, ha az róla „talált" (que 
trobes d'ella). Aki cansókat kezdett róla készíteni, és ezekben az énekekben a 
„Hölgyek-Legjobbjá"-nak („Meillz-de-Domna") nevezte. És énekeiben nagy gyö-
nyörűséggel hozott létre hasonlításokat vadállatokhoz, madarakhoz és emberekhez, 
a napsütéshez és a csillagokhoz, hogy megújítva adja elő azokat a tárgyakat, me-
lyekről bárki más már beszélt. Igen sokáig énekelt e hölgyről; de soha nem hihette 
senki, hogy az odaadja magát neki. 

A hölgy meghalt; és ő Spanyolországba ment a vitéz Don Diego úr környezetébe; 
és itt élt és itt halt meg. 

Rigaut de Barbezieux vidája az összetettebb életrajzok általános vonásait mutatja. Az 
életrajzi azonosítási adatokkal kezdődik (neve, származási helye, társadalmi helyze-
te). Ezek között az adatok között gyakori a „jó fegyverforgató lovag volt" klisé (Bons 
cavalliersfo d'armas, mondja Barbezieux vidája; IX. Vilmos fo (...) bons cavalliers 
d'armas; Pons de Capdoill is Bons cavalliers fo d'armas stb.). A trubadúr jellemzésé-
nek hasonló nyelvi formulája a külső megjelenésre vonatkozó megjegyzés: szép 
személyű (jóvágású, a fordításomban). A fizikai megjelenésre történő utalás ugyan 
ritkább a vidákban, mint a harci erényekre vonatkozó, de nem egyedülálló: Guillem 
de Cabestaing Mout fo avinens hom de la persona, Peirol fo auinenz de la persona, 
Peire d'Alvergne Bels et avinens fo de la persona, s Rigaut is fo f...] bels de la persona. 
Ezek a nyelvi klisék jól mutatják a műfaj közös nyelvezetét, a rögzült panelekből 
történő építkezést. 

Az életrajzi azonosítási adatokat a műfaj szabálya szerint a költői azonosítási adatok 
követik. A vida ismeretlen szerzője a valamely költészet jellemzésére igen elterjedt 

19 A szövegek terjedelme miatt helykímélés céljából sem a vida, sem a razo okszitán szövegét nem 
adom meg, csak az általam készített magyar fordításukat. A szövegek kiadása: B O U T I É R E & S C H U T Z : I. m. 
149-158. Neve többféle alakban maradt fenn, ennek nyoma a cím alakváltozata a vidák és razók kritikai 
kiadásából. 
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szintagmát használta: Rigaut saup mielz trobar qu'entendre ni que dire,20 amelynek 
értelmezése bizonytalan, magyar fordításomban így a megoldás csak közelítőleges. 
Természetesen ugyanígy formulaszerű, más vidákban is rendre visszatérő elemekből 
épül a „[...] jól énekelt és készített dallamokat, és kellemes dallamokat és szavakat 
talált" mondat is. 

Ám Rigaut de Barbezieux vidájában számos páratlan, azaz egyedi motívum is 
felfedezhető. Költőnk félénksége olyan jellemvonás, amely ismereteim szerint egyet-
len más trubadúr vidájában vagy razójában nem olvasható. Nem fedezhető fel az sem 
másutt, hogy a költő a társaságban könnyen zavarba jött, hogy szüksége volt mások 
bátorítására a beszédhez. Miért került az életrajzba ez a momentum, a beszéd 
nehézségének és a férfi félénkségének a motívuma, túl azon, hogy e tulajdonságát 
Rigaut említi a költeményeiben? Az utóbbira a prózai szöveg folytatása ad magyará-
zatot: az úrhölgy, a Hölgyek-Legjobbja szerelmet színlelve örömmel fogadta Rigaut 
cansóit, ami úgy fogható föl, hogy bátorította őt, mire az vakmerőn, tehát félénkségét 
leküzdve esdekelt neki. Ugyanakkor a félénk (esetleg kevés) beszéd igen érdekes, 
ellentmondásos viszonyban áll azzal, amit a költő a kiadásokban II. számú cansóban 
mond, és erre az ellentmondásra érdemes felfigyelni. A II. énekben Rigaut utal egy 
általa elkövetett hibára, vétekre, amely abból áll, hogy „túl sokat beszél", valamint 
„hazug és hitvány szavakat" ejt ki. A vida szerint a szerelembe a színlelés, azaz 
hazugság momentumát a Hölgyek-Legjobbja viszi be (és ez is új és nem szokványos 
elem a trobarban, a szerelemben megjelenő hazugság eleme, az, hogy a szerelem 
hazudható): a hazugság itt a magatartás szintjén jelentkezik. A canso szerint a 
szerelembe a hazugság momentumát a költő viszi be a nyelv-, a fecsegés, a hazug és 
hitvány szó révén (pedig a szerelem axiomatikus nyelve nem tűri a hazugságot): a 
hazugság itt a nyelv szintjén jelentkezik. De figyelemre méltó, hogy sem a magatar-
tásbeli, sem a nyelvi vétek nem jár következményekkel (és nem indít be történetet 
sem). A vidából csak annyi derül ki, hogy a hölgy nem lett költőnké, de nem is hihette 
senki, hogy az odaadja magát neki. Ám ez is formulaszerű, majdnem szó szerint 

20 Az igen elterjedt entendre e dire, valamint a trobar et entendre kifejezések értelmezése bizonytalan. 
A Boutiére & Schutz szerzőpáros az összetartozó két-két igét szinonimaként fogja fel. „(...) le verbe 
entendre, formánt couple avec trobar, a un sens particulier, technique, quelque chose comme avoir le don 
de créer, de l'imagination créatrice" (BOUTIÉRE & SCHUTZ: i. m. 3 5 . ) . Ezzel szemben Paul Zumthor A 

szintagmában bináris és funkcionális szembenállást lát. „L'usage constant, dans les Vidas de troubadours 
et les razosde chansons, des termes, tantót conjugés et tantót en opposition, de saber)trobar) et s'entendre 
(au chant) me semble trahir une perception de l'originalité de l'interprete: contrairement á Boutiére et 
Schutz, je comprends en effet ces verbes comme référant a deux activités différentes, celle du compositeur 
(saber) et l'autre; il est remarquable en cela qu' entendre, évoquant dessein, concentration et percée 
intellective, est beaucoup plus riche de connotation que saber. La Vida d'Arnaut Daniel désigne exprésse-
ment le travail de l'interprete comme un double proces: entendre, amis aussi apprendre, c'est-a-dire 
interioriser" (Paul Z U M T H O R : La lettre et la voix. De la „littérature" médiévale. Éd. du Seuil, Paris, 1 9 8 7 . 7 7 . ) 

Jacques Roubaud említi, hogy az ilyen bináris és/vagy oppozíciós megjelöltség maguktól a cansóktól sem 
idegen, s megjelenésüket regisztrálja Jaufre Rudel cansójában a távoli szerelemről: enbroncs e clis (meghaj-
lik és lecsügg), nipres ni loing (sem közel, sem távol), portz e camis (átjárók és utak), cambra-l e jardis 
(szoba és kert). (Jacques R O U B A U D : La fleur inverse. Essai sur l'artformet des troubadours. Ramsay, Paris, 
1986. 116.) A lista ugyanebből a cansóból még bővíthető: gensorni meillor(sem nemesebbet, sem jobbat), 
s még egy oppozíciós kéttagú csoport: iratzegauzens (borús és boldog). 
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megtalálható Arnaut Daniel vidájában is (a teljesen azonos szavakat dőlt betűkkel 
emelem ki): 

(Rigaut de Barbezieux:) „... masanc nonfo crezutqe'eIIa lifezesamor de la persona"; 
(Arnaut Daniel:) „... mas non fo cregut que la domna li fezes piaiser en dreit d'amor". 

A vida másik, a többitől teljesen elkülönülő passzusa a költői produktumok jellem-
zése. Eszerint „Énekeiben nagy gyönyörűséggel hozott létre hasonlításokat vadál-
latokhoz, madarakhoz és emberekhez, napsütéshez és a csillagokhoz", és mindezt 
új, novel módon. A mondat globálisan jellemzi Rigaut költeményeit, és a legjel-
lemzőbb, a legegyedibb vonást emeli ki. Ahogyan Jaufre Rudelt a vidája a távoli 
szerelem költőjeként definiálja, úgy definiálja Rigaut de Barbezieux-t az ő életrajza a 
hasonlítások költőjeként. Nem a metaforikus beszédmódról van szó, hanem a simili-
tudines-ről, és arról a leleményről, hogy Rigaut korábban elképzelhetetlen hasonlítá-
sokat kreált, hiszen mások is beszélnek csillagokról, madarakról és napsütésről, de 
így, hasonlításokban nem. Rigaut e dolgokhoz saját magát hasonlítja. Atressi con 
Persavaus (Olyan vagyok, mint Perlesvaus), hasonlította magát a Graal-történet Per-
cevaljához. Vagy azt mondja: Atressi con l'orifanz: olyan vagyok, mint egy elefánt. 
A razo „magyarázza" meg, hogy miért. 

(Az övé jelei, 2: a razo) 

Rigaut de Barbezieux razójának bemutatása előtt meg kell említeni azt a „szabályt", 
amit a fin'amors a diszkréció törvényének nevez. A szerelemnek titkosnak kell 
lennie, ezért a szeretett hölgy nevét kötelező elhallgatni, s helyette sen hallal, titkos 
névvel kell emlegetni. így lesz Rigaut hölgyének senhalja a Meillz-de-Domna, a 
Hölgyek-Legjobbja. Szeretném, ha az Olvasó erre, a névelrejtésre és a szerelem 
titkosságára figyelne az itt következő razóban. A történet Rigaut de Barbezieux Atressi 
con l'orifanz (Olyan vagyok, mint az elefánt) kezdetű cansójának „magyarázata". 

Richart de Berbezill, Razo 
Jól hallottátok, ki volt Rigaut de Barbezieux, és miként szeretett bele Geoffroy de 
Tonnay feleségébe, aki szép volt és nemes és fiatal. Mértéken felül a javát kívánta, és 
a Hölgyek Legjobbjának nevezte; és a hölgy is részesíteni kívánta őt a jóból, udvari 
módon. És Rigaut szerelmi örömöt kért tőle, és a kegyére várt. A hölgy azt válaszolta 
neki, hogy igen szívesen részesíti örömben, (de) csak abban a mértékben, amennyire 
tisztességes; ha Rigaut jót akar neki, amint mondotta, csak annyit szabad, mondta a 
hölgy, akarnia, amennyit ő [a hölgy] beszélt, és ne tegyen többet annál, amit a hölgy 
nem tesz és mond. 

Szerelmük így folytatódott és tartott tovább, [mígnem] a vidék egyik hölgye, egy 
hatalmas kastély úrhölgye magához nem hívatta Rigaut-t. Rigaut elment hozzá, s a 
hölgy elmondta, hogy igen ámult azon, amit [Rigaut] tett, ő, aki oly soká szerette 
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hölgyét anélkül, hogy bármilyen örömöt kapott volna a szerelmi szabályok szerint. 
Hozzátette, hogy Rigaut a személyében olyan és annyira értékes, hogy valamennyi 
érdemes hölgy szívesen részesítené örömben; a maga részéről, ha Rigaut megfogadja, 
hogy hölgyét elhagyja, ő minden örömöt megad neki, amit csak parancsol; azt is 
mondta, hogy ő szebb és nemesebb hölgy annál, aki körül Rigaut gondolatai forog-
nak. 

És az történt, hogy Rigaut, a nagy ígéretekért, melyeket a hölgy tett, azt mondta 
neki, hogy elhagyja [a másikat]. És a hölgy úgy rendelkezett, hogy menjen el, vegyen 
búcsút tőle, hozzátéve, hogy semmilyen örömben nem részesíti addig, míg meg nem 
tudja, hogy elhagyta [az első hölgyet], Rigaut elment, s odament a hölgyhöz, akinek 
korábban udvarolt; és elmondta neki, hogy miként szerette volt jobban, mint bárki 
hölgyet a világon, és jobban mint önnönmagát; azt is, hogy mivel visszautasította, 
hogy bármilyen szerelmi örömben részesítse, el kívánja hagyni. És a hölgy szomorú 
lett, és kérni kezdte Rigaut-t, hogy ne hagyja el; és [hozzátette] ha semmi örömöt nem 
is adott a múltban, mostantól fogva adni kíván. És Rigaut azt válaszolta, hogy 
mihamarabb el kíván menni; és így történt, hogy elhagyta. 

És azután, hogy elhagyta, visszament ahhoz a hölgyhöz, aki a szétválást okozta, és 
elmondta neki, hogy miként teljesítette parancsát, kérve őt, hogy immár teljesítse 
mindazt, amit megígért. Ő azt válaszolta, hogy a hölgyeknek nem kötelességük senki 
férfi örömére szólni vagy tenni; ráadásul ő [Rigaut] a világon a leghitványabb férfi, 
mivel csupán egy másik [hölgy] szavára elhagyta hölgyét, aki oly szép volt, oly vidám, 
és aki annyira jót akart neki; és ahogyan elhagyta őt, elhagyná úgy a másikat is. 
Amikor meghallotta, Rigaut a legszomorúbb férfi lett, és a fájdalom úgy átjárta, mint 
soha senkit. Elment, és vissza akart térni a legjobb hölgyhöz; de az elutasította a 
viszontlátást. így [Rigaut] szomorúságában egy erdőbe vetette magát, kunyhót épített 
és bezárkózott, mondván, nem jön ki addig onnan, míg hölgye kegyét el nem nyeri; 
ezért mondja egyik énekében: 

„Hölgyek Legjobbja", kit két éve hagytam el... 

E vidék lovagjai és érdemes hölgyei, látván Rigaut nagy elveszettségét, aki eltűnt 
előlük, elmentek arra a helyre, ahová elzárkózott, és kérlelték, hogy lépjen elő és 
menjen velük. És Rigaut azt válaszolta, hogy addig nem indul el, míg a hölgy meg 
nem bocsát neki. És a hölgyek a lovagokkal együtt elmentek a hölgyhöz, hogy a 
megbocsájtásra biztassák, de ő azt válaszolta nekik, hogy addig nem tesz semmit, míg 
száz hölgy és száz lovag, valamennyien szerelemmel szeretők, nem jönnek el együtt 
elébe, térdepelve és összekulcsolt kézzel, kegyelemért kiáltozva és megbocsájtásért 
könyörögve. Ha így lesz, akkor megbocsájt. A hír eljutott Rigaut-hoz, s erről írta azt 
az énekét, amelyik ezt mondja: 

Mint az elefánt, aki 
eldőlt s nem tud felállni, 
csak ha rákiált a többi, 
mozdítja meg a lárma, 
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kívánom, így álljak lábra; 
Mert vétkem súlyos, nehéz, s ha a puy-i 
udvar, szeretők könyörgései 
nem jönnek segíteni, hát sosem 
fogok már állni szálegyenesen, 
kiáltsanak hozzá kegyelemért, 
bár irgalom híján semmit sem ért. 

És amikor a hölgyek és a lovagok meghallották, hogy Rigaut kegyelmet kaphat 
hölgyétől, ha száz hölgy és száz lovag, szerelemmel szeretők, elmennek hozzá 
kegyelemért kiáltozni és megbocsátásért könyörögni, s akkor a hölgy majd megbo-
csájt - akkor a hölgyek és a lovagok mind összegyűltek, és elmentek kegyelemért 
kiáltozni Rigaut megsegítésére. Et la dompna li perdonet. És a hölgy megbocsájtott 
neki. 

E razo azzal az előfeltételezéssel indul, hogy a hallgatóság ismeri Rigaut vidáját, tehát 
tudja, hogy ki ő, milyen származású, milyen karakterű, hol élt és mit csinált, azaz 
rámutat „életmagyarázat" és „költeménymagyarázat" összetartozására. A razo a vidá-
ból már ismert irodalmi és életrajzi azonosítási adatokat tehát nem ismétli meg. 
Megismétli viszont a hölgy, a Meillz-de-Domna azonosítási adatait (kinek a lánya volt, 
kinek a felesége volt). 

Évekkel ezelőtt elkezdtem - mire nem jó a személyi számítógép! - egy listát 
összeállítani a vidákban és razókban szereplő senhalokról, a magam gyönyörűségére, 
pontosabban szánalmas filoszos bogarászási szenvedélyem kielégítésére. Össze is állt 
a Legkitűnőbb Okszitán Hölgyek Galériája, egy ábécé-rendbe állított senhal-lista. De 
igen könnyen nyithattam még két rovatot: az 1. adat a kigyűjtött senhal volt, a 2. a 
hölgy valódi (nem költészetbeli) neve, s a 3- tartalmazta az egyéb életrajzi azonosítási 
adatokat (a férj nevét, az atya nevét stb.) Mindezt a vidákból és a razókból! És ekkor, 
még munka közben felmerült néhány kérdés, valamint adódott néhány megállapítás. 
Igaz-e az a tankönyvekben és lexikoncikkekben olvasható meghatározás, amely 
szerint a senhal a hölgy álneve, olyan név, amely arra szolgál, hogy elfedje, eltakarja 
a hölgy valódi nevét? Igaz-e, hogy a senhalban mint elnevezésben a szerelmi diszk-
réció kötelezősége jelenik meg? Hiszen ha valóban kötelező a szerelmi diszkréció s 
ha a senhal valóban betölti neki szánt hivatását, nekem tudnom sem lenne szabad, 
ki is volt valójában Rigaut Meillz-de-Domnája! Többszempontú katalógusom miért 
tartalmazza, pontosabban miként tartalmazhatja a Megudvarolt Hölgyek Férjeinek 
Listáját? Ilyen 14. századi közállapotok mellett beszélhetünk-e a szerelmi diszkréció-
ról? 

Végezetül néhány meggondolásomat adnám közre. Talán megkockáztatható, hogy 
a senhal nem álnévként, fedőnévként fogható fel, tehát olyan névként, amely mintegy 
eltakarja az igazi nevet, hanem - kratüliánus módon - úgy, mint a hölgy valódi neve, 
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egy olyan megjelölés, amely a hölgy leglényegét adja vissza. Talán a senhal nem más, 
mint kratüliánus névadásos játék. 

Úgy gondolom, a vida és a razo a szerelmi indiszkréció prózai két műfaja. A szöve-
gek minden esetben drasztikusan áthágják a szerelem titkosságának törvényét azzal, 
hogy a senhalt - nem tudok másként fogalmazni: kötelezően - feloldják, ki-kicsoda 
alapon azonosítják azt a hölgyet, aki a cansőkban szerepel. Pontosan - és itt a pontosság 
maga a riasztó: e pontosság miatt kell nem egy, hanem több életrajzi azonosító adat -
adják meg a kapcsolatot, a köteléket a Dame Poétique és a Dame Réelle között. Akit a 
költő a névadással is elemelt a földtől, azt a vidák és a razók visszaláncolják eredendő 
közegébe. Tudjuk, e prózai szövegek nem kortársiak. így talán felvethető lenne, hogy a 
diszkréció a damesdu temps jadis, a tűnt idők asszonyai esetében feloldható, e feloldás-
sal szorgalmazva a 14. századi jeles hölgyeinek körében azt a vágyat, hogy ők is 
érdemes, azaz megírott, megénekelt hölgyekké váljanak. Tessék belépni a hölgyek 
galériájába! hiszen hercegnők, őrgrófnők mellé lehet belépni. (Kétségtelen tény, hogy a 
hölgy értékét igen megnöveli a megénekeltsége, hiszen hatalmas szakadék tátong a 
megírott és a meg nem írott hölgyek értéke között; ez azonban eléggé valószínűtlen 
magyarázat a diszkréció semmibevételére, szerintem.) 

Ráadásul: nem csak a poszt-trobar utókor, tehát nem csak a 14. század indiszkrét. 
Hiszen tudjuk, hogy a vidák és a razók az egyes költők halála után ötven, száz, 
százötven évvel később keletkeztek. Ez viszont azt jelenti, hogy az indiszkrét infor-
mációkat - mint a cansókat - orális és kvázi-orális szinten ötven, száz, százötven éven 
keresztül gondosan megőrizték! A. 14. századig pontosan tárolták, hogy a 12. századi 
Meillz-de-Domna Geoffroy de Tonnay felesége volt, egyébként Rudel-lány. És ezt 
még én is tudom! Botrány. 

Visszatérve az eredeti kérdésre, diszkréció és senhal összefüggésének kérdésére, 
úgy gondolom, a diszkréciót a senhalon keresztül nem társadalmi hanem poétikai 
konvenciónak kell tekintenünk, tehát érvényét a költészetre, azon belül pedig egy 
még kisebb, bár a legkifinomultabb tartományra kell leszűkítenünk. A diszkréció a 
senhalon keresztül mindig működik a cansóban, a szerelmi énekben, a költészet 
legkifinomultabb tartományában. Nem működik viszont a populáris regiszter műfa-
jaiban és nem működik a vidák és a razók prózáján an. Valószínűleg nem udvari, 
hanem udvarló konvenció, hiszen például Rigaut de Barbezieux iménti razójából 
világosan kiderül, hogy minimum száz hölgy és száz lovag tudta, kihez és miért kell 
menni könyörögni. Ez egyáltalán nem meglepő. Például Guillem de Sain Leidier egyik 
razója elmondja, hogy miként kötött ki az ő saját ágyában (s miért kellett neki másutt 
aludnia) egyik éjjel comtesse Rossillon egy kollégával, egy bizonyos Uc Maréchal 
nevű trubadúrral, természetesen Guillem beleegyezésével. „E la nueit se colgua N'Uc 
Manescalc ab si el leit d'En Guilem. La novelafo saubudaper tota la encontrada (...)", 
azaz: És az éjszaka Uc Maréchal vele [a hölggyel] együtt hált Guillem ágyában. És a 
hír szertefutott az egész vidéken." 

Ami pedig a 14. századi, a vidákban és a razókban megtestesült poszt-trobar 
hagyományt illeti, ennek szemlélete világosan kimondja, hogy a gyönyörű cansók, a 
Művek mellé nem pusztán a költő nevét rendelték, hanem annak megkonstruált 
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életrajzát, a Történetét is. Az Én talán nem más, mint a Művem és a Történetem, e 
kettő és a viszonyuk. (És ezt, szemben a KuKuCs-csal, kultusz nélkül is gondolom. 
A kultusz csak „ráadás" minderre, az idő és az emlékezet ráadása.) A költő élete 
legalább annyira irodalmi tény, poétikai tény, mint a műve, az életéről kialakított 
diszkurzus (az életrajzai) pedig legalább annyira része az irodalmi beszédmódnak, 
mint a művéről kialakított diszkurzus (az értelmezései), ráadásul e kettő nem két 
egymástól független beszéd. Miért mondanánk le bármelyikről is? 



Szabics Imre 

SZERELEM ÉS LOVAGI VITÉZSÉG CHRÉTIEN DE TROYES 
ARTHUR-REGÉNYEIBEN 

Chrétien de Troyes és az udvari regény 

Az 1150-es évektől kezdve a gondolkodás- és magatartásformáló udvari szellemiség, 
a courtoisie a hagyományosan udvari regénynek nevezett új elbeszélő műfajban 
teljesedett ki Észak-Franciaországban. 

A courtoisieé s a „tökéletes szerelem", a fin 'amor eszméi még 1150 előtt eljutottak 
Dél-Franciaországból, a trubadúrok hazájából az északfrancia területekre, amikor 
Aquitániai Eleonóra, IX. Vilmos „trubadúr-herceg" unokája feleségül ment előbb 
VII. Lajos francia királyhoz, majd - miután ez utóbbi elvált tőle - Plantagenet Henrik 
normandiai herceghez, a későbbi angol királyhoz. A művelt, költészetkedvelő angol 
uralkodó és hitvese, valamint Eleonóra első házasságából született leányai, Mária 
champagne-i és Aélis blois-i grófné pártfogolták az udvari szellemiséget, s az б 
intellektuális légkörű udvaraikban alakult ki a trubadúrszerelem északi változata, az 
udvari szerelem (amour courtois), melynek téziseit Mária grófné - később Fülöp 
Ágost francia király - udvari káplánja, André le Chapelain (Andreas Capellanus) 
fektette le DeAmore című traktátusában.1 

Chrétien de Troyes, az udvari regény megteremtője és legnagyobb tehetségű 
alkotója utolérhetetlen művészi érzékkel ötvözte egybe a fin 'amor északi változatát 
és az ún. matiére de Bretagne-t, az ősi kelta mítoszokra visszamenő breton és walesi 
legendákat, történeteket és meséket. Miként a korabeli klerikus költők többsége, ő is 
antik auktorok, főként Vergilius és Ovidius műveinek utánzásával és adaptálásával 
sajátította el a költői mesterség alapjait: „a cselekmény és a párbeszédek felépítését, 
a leírás és a jellemzés módszereit, valamint képek és hasonlatok, a stíluseszközök 
használatát".2 Chrétien Ovidius Metamorphoses-ében találta meg a szerelmi költészet 
szimbolikáját és stílusformáit, jóllehet a római költő szabadossága igen távol esett a 
trubadúrok és a trouvere-eк nőidealizálásától és szerelmi áhítatától. A champagne-i 
regényköltő szerelemfelfogását a trubadúrlíra közvetlen hatása határozta meg, melyet 
jól ismerhetett. Elsősorban Bemart de Ventadorn szerelmi lírája hatott rá, akivel 

1 André Le CHAPELAIN: Traité de l'amour courtois. Fordította és bevezette C L BURIDANT. Klincksieck, 
Paris 1979. 

2J . FRAPPIER: Chrétien de Troyes. Hatier, Paris 1973. 15 
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személyesen is találkozott Aquitániai Eleonóra és Plantagenet Henrik londoni kézfo-
góján. E hatásról ifjúkorában szerzett lírai költeményeinek „trubadúr" szellemisége 
tanúskodik.3 

Chrétien művészetében sorsdöntő változást hozott a kelta mondavilággal való 
megismerkedése: Cligés című művének kivételével mindegyik verses regénye Arthur 
király csodás birodalmában játszódik. Ha elbeszélő költészetének összetevőit elemez-
zük, azt állapíthatjuk meg, hogy formakészségében, stíluseszközeiben elsősorban az 
antik (latin) költészet hatása mutatkozik, eszmevilágát és szerelemfelfogását a sajáto-
san értelmezett fin'amor-koncepció határozta meg, témáit (a különös kalandok 
motívumait és helyszíneit) viszont egyértelműen a matiére de Bretagne-ból merítette. 
A kelta (ír, walesi, breton, armoricai) meséket és csodás történeteket két forrásból 
ismerhette meg Chrétien. Az egyiket, az ún. „tudós" hagyományt walesi és breton 
krónikások latin nyelvű, a fantázia és az ősi mítoszok elemeivel erősen feldúsított 
„történetírásai" alkotják, amelyek az angliai normann eredetű uralkodóház megren-
delésére az angolszász hódítás előtti időkből vagy a hódítókkal vívott küzdelmek 
korából fennmaradt kora középkori walesi mondákat dolgozták fel.4 A „tudós" ha-
gyomány leghíresebb alkotásai Geoffroy de Monmouth História Regum Britanniae 
című „történetírása" (1136) és annak ófrancia változata, Wace bayeux-i kanonok 
Roman de Brut című verses adaptációja (1155). A másik forrás azokból az ír, walesi, 
breton mondákból és mesékből tevődik össze, amelyek a normann hódítás után 
breton énekmondók és jongleur-ök közvetítésével kerültek át a brit szigetekről a 
kontinensre. A kelta eredetű mondák és mesék annál is könnyebben elterjedhettek 
Franciaországban, minthogy II. (Plantagenet) Henrik angol király birtokainak jelentős 
része ott terült el, s a breton és walesi énekmondók akadálytalanul eljuthattak az egyik 
országrészből a másikba.5 

A 12-13. századi walesi folklór legértékesebb alkotásai, az ún. Mabinogik (csodás 
témájú rövid elbeszélések) közül három mutat meglepő hasonlóságot Chrétien regé-
nyeinek témájával: a Gereint, amely az Erec és Enide-nek, az Owein és Lunet, amely 
az Oroszlános Lovagnak (Chevalier au Lion), és a Peredur ab Evrawc, amely a Grál 
történetének (Contedu Graal) felel meg. E walesi Mabigonik azonban, mint kiderült, 
nem közvetlen forrásai a champagne-i költő műveinek. A legvalószínűbb az, hogy 
mind a szóban forgó walesi történetek, mind Chrétien verses regényei közös kelta 
hagyományokra nyúlnak vissza.6 

Noha Chrétien mindegyik regényében lényeges szerepet szánt a mesés kalandok-
nak és a transzcendencia csodás elemeinek, a courtoisie eszméivel összhangban 
alapvetően átértelmezte a krónikaszerzők műveit, valamint a walesi és breton mon-
dákat, melyeket az udvari szerelem és a lovagi vitézség szolgálatába állítva, fejlett 

3 Lásd J. D U F O U R N E T : Anthologie de lapoésie lyrique frantyaise des Xlf et Xllf siécles. Gallimard, Paris 
1989. II., 84-87. 

4 J. FRAPPIER: i. m. 19-27. s köv.; lásd még E. FARAL: La legende arthurienne. Etudes et documents L-IIL. 
Paris, 1929.; R . S. LOOMIS: Arthurian Tradition and Chrétien de Troyes. New York 1949. 

5 LásdJ. FRAPPIER: i. m. 53-54. 
6 Uo. 48-49. 
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művészi tudatossággal egy antropocentrikus valóságszemlélet és -ábrázolás érdeké-
ben használt fel. Nem véletlen, hogy verses regényeiben Arthur király misztikummal 
övezett alakja némiképpen háttérbe szorul a Kerek Asztal többi lovagjának árnyaltabb 
és elmélyültebb megjelenítéséhez képest (Arthur leginkább igazságtevő, de az ese-
ményekben közvetlenül részt nem vevő uralkodóként jelenik meg). Chrétiennél 
Guinevra királyné is - aki Geoffroy de Monmouth krónikájában és a kelta folklór 
alkotásaiban legtöbbször ösztöneinek engedelmeskedik és gyakran elárulja férjét -
Arthurral egyenrangú, udvari szellemiségű hölgy, s csak a későbbi Lancelot-próza-
regényekben lesz ismét szerelmi szenvedélyének áldozata; Merlin varázsló pedig már 
egyáltalán nem szerepel az udvari regényekben. 

Harmóniára és teljességre törekvő alkotói szemléletéből következően, a cham-
pagne-i szerző közös nevezőt keresett a szerelem és a lovagi kötelességek között, 
másrészt - a trubadúrlíra felfogásától eltérően - megkísérelte összeegyeztetni az 
udvari szerelmet a társadalmilag intézményesített házassággal. A szerelem és a házas-
ság, illetve az ideális lovagi magatartásforma, a chevalerie elkerülhetetlen konfliktu-
sainak feloldására a walesi és breton csodás történeteket idéző kalandok nyújtottak 
tág lehetőséget. A mindennapi létből a mesék és csodák világába emelő kalandok 
kiváltó oka s éltető forrása a Szerelem, éspedig az udvari szerelem volt. Az inspiráló 
szenvedély és a lovagi tettekben realizálódó kaland, az amour courtois és a chevalerie 
szoros összefüggésben, egységben valósul meg Chrétien de Troyes udvari regényei-
ben. Lovaghősei veszélyes kalandok során keresztül, nehezebbnél nehezebb próbá-
kat teljesítve jutnak el az egyéni és erkölcsi tökéletesedésnek arra a szintjére, amely 
érdemessé teszi őket az igazi szerelemre és hölgyük elismerésére. Ugyanakkor a 
kiválasztottságot és a kiválóságot bizonyító hőstettek véghezvitelére csak az amour 
courtois teszi képessé a chrétieni hősöket.7 A lovagi vitézség ihletője, a szerelem 
egyben a lovagi kalandok causafinalisa is Chrétien udvari regényeiben. 

Ha elfogadjuk, hogy Arthur-regényeiben Chrétien de Troyes-nak sikerült megterem-
tenie kora valósága és a matiere de Bretagne csodás motívumainak a szintézisét, 
akkor azzal is egyetérthetünk, hogy szerelemkoncepciója egy új összetevővel egészült 
ki. „Ez az új komponens a tündér szerelme, amely megkettőzte a hölgy szerelmét vagy 
inkább összeolvadt vele; ez a szerelem tündérisége, a szerelem bűvöleté' - állapítja 
meg J. Frappier.8 Az udvari szerelem és a breton „ féerie" egybeolvadása könnyen 
létrejöhetett a 12. századi udvari regényekben és elbeszélésekben (/шкЬеп), mint-
hogy egyfelől feltűnő hasonlóság mutatkozott a kelta eredetű mesék és történetek 
tündéreinek s az udvari narratív költemények hölgyeinek szerelmi magatartásában, 
másfelől pedig a Szerelem és a Kaland elválaszthatatlanul összekapcsolódott mind a 

7 Vö. E . K Ö H L E R : Ideal und Wirklichkeit in der höfischen Epik. Niemeyer Verlag, Tübingen 1 9 5 6 . 6 8 . 
8 J. FRAPPIER: Le concept de l'amour dans les romans arthuriens. In: uő: Amour Courtois et Table Ronde. 

Droz, Geneve 1973. 45. (A kiemelés tőlem - Sz. I.) 
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breton történetekben, mind Chrétien de Troyes vagy Marie de France udvari költe-
ményeiben.9 A kelta folklór csodáinak és az udvari szerelem elveinek a keveredése 
igen bonyolult és sokszínű poétikai valóságot hozott létre. Ha egyrészt azt figyelhet-
jük meg, hogy az Arthur-regényekben a szeretett nő (függetlenül attól, hogy a 
szerző egyéni erkölcsi felfogása szerint hitves vagy házasságon kívüli kedves-e) 
egyszerre tündér, vagy tündéri eredetű személy, és az udvari szerelem hölgye",111 nem 
kevésbé igaz, hogy a 12-13. századi breton laiket többé-kevésbé áthatja egyfajta 
udvari szellemiség, minek következtében hőseik, úgy tetszik, az ideális udvari lova-
gok magatartásával azonosulnak. 

Úgy véljük, hogy a „szerelem bűvölete vagy tündérisége" Chrétien mindegyik 
regényében jelen van, s feltétlenül gazdagította és árnyalta a főszereplők szerelmi 
magatartását, s befolyásolta szerelmi érzéseik változását és fejlődését. 

A szerelem és a vitézség első krízise: Erec és Enide 

A champagne-i szerző első regénye, az Erec és Enide szinte úgy kezdődik, mint egy 
valóságos tündérmese... 

Arthur király elhatározza, hogy felújítja a Fehér Szarvas vadászatának szokását: az a 
lovag, akinek sikerül elejtenie az állatot, megcsókolhatja az udvar legszebb kisasszo-
nyát. Erec, a Kerek Asztal egyik lovagja, nem vesz részt a vadászaton, minthogy 
Guinevra királynét kíséri, akit megsért egy idegen lovag. A fegyvertelen Erec egy 
távoli városig üldözi az udvariatlan vitézt, s a városban megszállva, szerelemre lobban 
házigazdája, egy elszegényedett nemesúr szépséges leánya iránt. A nemesúr vértjében 
és fegyvereivel sorompóba lép azon a lovagi tornán, melynek díja egy karvaly. Miután 
a tornán legyőzi a királynét megsértő lovagot, elnyeri a karvalyt szerelmese, Enide 
számára, akinek megkéri a kezét s akit Arthur udvarába visz. A leány szépségét Arthur 
király, a Fehér Szarvas elejtője csókjával „ismeri el", Guinevra királyné pedig ragyogó 
ruhákba öltözteti. Erec ezután feleségül veszi Enide-et, s az ifjú pár átadja magát a 
házasság örömeinek. Erecet azonban hamarosan „gyávasággal" vádolja háza népe, 
amiért szerelmi boldogságában elhanyagolja lovagi kötelességeit. Minthogy Enide 
közli vele a szóbeszédet, az ifjú lovag kalandkeresésre indul, ahová feleségét is 
magával viszi, s megtiltja neki, hogy figyelmeztesse a leselkedő veszélyekre. (Erec ily 
módon óhajt bizonyságot szerezni hitvese igazi érzelmeiről.) Útjuk során Enide 
felkelti a kóbor lovagok érdeklődését, s elöl lovagolva, mindannyiszor figyelmezteti 
Erecet a készülő támadásokról, megszegve ezáltal férje tilalmát. Erec egyre veszélye-
sebb támadásokat ver vissza; egy ízben súlyos sebesüléssel ájultan fekszik, amikor 
Limors grófja halottnak vélve a kastélyába viszi, valójában azért, hogy feleségül vegye 
az „özvegyét", akit hol szép szavakkal, hol erőszakkal igyekszik „meghódítani". Az 

9 Uo. 49. 
1(1 Uo. 48. 
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utolsó pillanatban azonban Erec magához tér, és megmenti hitvesét a tolakodó és 
durva gróftól. A legnehezebb próbatétel ezután következik. Erecnek meg kell szaba-
dítania egy lovagot terhes kötelezettségétől, aki szerelmese kedvéért Evrain király 
csodás kertjét őrzi. Erec legyőzi a lovagot, ami által megtörik a varázslás utóbbi 
visszanyeri a szabadságát. A szerelmesek megpróbáltatásai nem voltak hiábavalók: 
szerelmük elmélyült, és komoly tapasztalatokat szerezve, dicsőséggel térhetnek meg 
Arthur udvarába. A regény Erec megkoronázásával zárul, aki atyja halálával Bretagne 
királya, Enide pedig királynéja lesz. 

A Fehér Szarvas vadászatának szokása, amely a kelta folklórból átvett mitikus és 
szimbolikus motívum,11 közvetve juttatja a szerelmet és a lovagi dicsőséget még nem 
ismerő ifjú hőst első és sorsdöntő kalandjához, amelyből kivételes lovagi képességei-
nek és feddhetetlen udvari magatartásának köszönhetően győztesen kerül ki. 

Míg azonban a mesék túlnyomó többségében a szegény ember legkisebb fia vagy 
egy nincstelen lovag próbál szerencsét, hogy elnyerje a királykisasszony vagy a tündér 
kezét, Chrétien verses regényének első harmada egy előkelő származású ifjú lovag-
nak, Lac király fiának és egy elszegényedett kurtanemes (vavasseur) leányának 
találkozásáról és szerelméről szól. Jóllehet Chrétien látszólag igencsak eltávolodott a 
trubadúrlíra hagyományos „z/owma-felsőbbségének" elvétől, amikor lovaghősét egy 
nála alacsonyabb rangú és szegény sorsban élő ifjú hajadonnal ismerteti meg, valójá-
ban mégsem tagadta meg a fin 'amor alapvető értékeit. Abból következően, hogy 
Erec szerelmi érzéseit Enide belső, lelki értékei, intelligenciája és természetes szépsé-
ge ébresztik fel, a champagne-i költő nemcsak poétikai szempontból aknázza ki a 
leány szegényes és kopott ruházatával is jelzett pillanatnyi helyzetének és feltűnő 
szépségének kontrasztjait: 

un blanc cheinse ot vestu desus, 
n'avoit robe ne mains ne plus, 
et tant estoit li chainses viez 
que as costez estoit perciez: 
povre estoit la robe dehors, 
mes desoz estoit biax li cors. 

Molt estoit la pucele gente, 
car tote i ot mise s'antante 
Nature qui fete l'avoit. (405-413)12 

11 A régi breton elbeszélésekben és mesékben rendszerint fehérszínű állat (őz, szarvas vagy vaddisznó) 
vezeti el az evilági lovagot a földöntúli világból érkezett tündérhez, azaz a szerelemhez; néha maga az állat 
alakul át egy szép ifjú hölggyé. (Lásd Szibilla királynőédene. Válogatta és fordította SZABICS Imre. Európa, 
Bp. 1987.) 

12 Les Romans de Chrétien de Troyes. I. Erec et Enide. Éd. M. ROQUES. H. Champion, Paris 1973-
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(Egy fehér tunikát viselt felsőruhaként, más ruházata nem is volt. S a tunikája olyan 
nagyon viseltes volt, hogy ki volt szakadva könyöktájon: szegényes volt ez a ruha 
külsőleg, de alatta szép test rejtőzött. Nagyon bájos volt a leány, mert a Természet, 
amely alkotta, minden tudását belé helyezte.) 

Amikor a költő szuggesztív és valós értékekkel teljes „női portrét" rajzol a szép 
Enide-ről, valójában egy retorikai fokozással későbbre, Arthur udvarába, a courtoisie 
„székhelyére" teszi át veleszületett értékeinek és erényeinek elismerését, ami két 
fázisban valósul meg. Először „mitikus" szinten, Arthur csókja által, melyet a Fehér 
Szarvas vadászatának végkifejleteként a király az udvar legszebb kisasszonyának ad, 
másodszor pedig a díszes és drága ruhák által, amelyekbe Guinevra királyné öltözteti 
a „vavasseur"leányát. E kettős jelenetben hatásosan érvényesül a királyi pár cseleke-
detének mélyen szimbolikus értelme.13 

A regény „bevezető" részéből az is egyértelműen kiderül, hogy Chrétien már 
kiindulási pontként meg tudta teremteni a Kaland és Szerelem egységét, ami egész 
költi tevékenysége során intenzíven foglalkoztatta. Erec első kalandja nemcsak első 
lovagi próbájának sikeres teljesítésével végződik, de ezalatt megismeri a szerelmet is, 
amely értelmet ad első fegyvertényeinek s lovagi létének. Később azt is megfigyel-
hetjük, hogy a szerelmesek boldogságában bekövetkező törés a „ recreantise "epizód-
ban szorosan összefügg Erec lovagi erényeinek krízisével. Ha úgy tűnik fel, hogy Erec 
szerelmi boldogságában lemond a lovagi tettekről és dicsőségről, ezért Enide önma-
gát okolja, és őszinteségével s attól való félelmében, hogy egy „recreant", egy 
„elgyávult" lovag szerelmese és felesége lett, akarata ellenére felborítja kölcsönös 
érzelmeik harmóniáját. 

Korábban egyes kutatók úgy vélték, hogy Chrétien első regényének fő témája a 
házastársi szerelem dicsőítése, valamint Erec kétsége Enide szerelmét illetően.14 R. R. 
Bezzola többször is cáfolta a házastársi szerelem tézisét és André le Chapelainre, 
valamint a 12. századi „antik regényekre" (Enéas) és az Aucassin és Nicolette-ve 
hivatkozva kimutatta, hogy a „házassági szerelem" („amour-mariage") egyáltalán nem 
volt e korszak általánosan elterjedt és kedvelt irodalmi témája.15 

Abélard és Héloi'se levelezéséből szintén arról értesülhetünk, hogy Héloi'se kitar-
tóan igyekezett lebeszélni szerelmesét a házasságról, amitől szerelmük boldogságát 
féltette. Az Erec és Enide figyelmes elolvasása ugyancsak arról győzhet meg, hogy a 
házastársi szerelem dicsőítése nem lehetett Chrétien elsődleges célja. Az udvari 
szerelem fogalmának a házasság intézményével való kiegészítésével - véleményünk 
szerint - bizonyságot tett arról a szándékáról, hogy összeegyeztesse a szerelmet a 

13 Természetes szépsége ellenére Enide nemcsak azért nem viselhet hozzá méltó ruhát, mert szegény-
ségben él. Ha jobb körülmények között élne, akkor sem volna joga, lévén még hajadon leány, egy férjes 
asszony díszes öltözékéhez. Mindez szorosan összefüggött a középkori ruházatok és díszek szimbolikus 
értékeivel. (Vö. R . R . BEZZOLA: Le sens de VAventure et de l'Amour (Chrétien de Troyes). H . Champion, Paris 
1968.122-123.) 

1 4 M . ROQUES: i. kiad. X X I V . ; E . HOEPFFNER: Matiére et sens dans le román d'Hrec et Enide. Archívum 
Romanicum X V I I I (1934). 433-450. 

15 I. m. 78. s köv. 
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társadalmi konvenciókkal, s ezáltal „törvényes" kereteket biztosítson a szerelem 
kiteljesedéséhez. Amikor - Erec első lovagi kalandja és Enide iránti szerelmének 
kibontakozása után - a házasság „boldog révébe" vezeti hőseit, ez nem azt jelenti, 
hogy a házasságot a szerelemnél magasabb rendű állapotnak vagy egyfajta végcélnak 
tekintette. (Erec alattvalói éppen amiatt hibáztatják urukat, hogy lovagi kötelességeit 
elhanyagolva, továbbra is ugyanúgy „udvarol" a feleségének, mintha az még mindig 
a szerelmese vagy a kedvese volna.)16 

Erec „elgyávulása", a szerelem és a lovagi vitézség kényes egyensúlyának pillanatnyi 
megingása elégséges oka volt a szerelmesek együttes kalandkeresésének - Chrétien 
egyedülálló megoldást talált arra, hogy Enide mindvégig szemtanúja legyen Erec hőstet-
teinek - , amely az „ Udvar Öröme "epizód után, az önző szerelem és a hölgy „kizárólagos 
szolgálata"17 által kétségessé tett udvari szerelem és lovagi hősiesség értékeinek teljes 
helyreállításával végződik. „Ily módon a kaland egyszerre próbatétel és bizonyságkere-
sés lesz. Egy látszólagos paradoxon folytán Erec kíméletlensége szerelmének erejét és 
minőségét bizonyítja" - írja találóanj. Frappier.18 Éppen ez a „kétszemélyes kalandkere-
sés", a mindkettőjükre egyformán váró fizikai erőfeszítések és lelki megpróbáltatások 
mélyítik el kölcsönös érzéseiket, s emelik magasabb és tökéletesebb szintre szerelmü-
ket. Enide mindannyiszor bizonyíthatja, hogy egyszer sem ingott meg férje iránti odaadó 
szeretete, s Erec a próbára tevő kalandok során tanúsított bátorságával és vitézségével 
méltóvá válik hitvese még teljesebb szerelmére. 

Az utolsó, döntő próbatétellel, amely a szimbolikus értelmű „ Udvar Öröme" (Joie de 
la Cort) nevet viseli, Chrétien határozottan szembeállítja Erec és Enide kölcsönös és 
„értelmes" szerelmét a kedvese szeszélyes akaratának és egyfajta vak, irracionális 
hűségnek engedelmeskedő Mabonagrain lovag szerelmi szolgálatával. Az udvari szere-
lem által ihletett lovagi kiválóságával Erec nem csak a „szerelmi rabságban" élő lovagot 
szabadítja meg kényszerű és megalázó kötelességétől, hanem őt legyőzve, egy rossz és 
kellemetlen szokáson is győzedelmeskedik, s visszaadja mind a szerelmeseknek, mind 
Evrain király udvarának az igazi „Örömöt", az értelmes és boldog élet lehetőségét.19 

Chrétien „ Trisztán és Izoldája": Cligés 

Általános vélemény, hogy Chrétien de Troyes az udvari szerelemmel összeegyeztet-
hetetlennek ítélt Trisztán és Izolda elleni válasznak szánta a harmonikus szerelmi 
kapcsolatot és a konvenciók tiszteletben tartását példázó Cligés című második regé-

16 N'avoit mes soing de tornoier: 
a sa fame volt dosnoier, 
si an fist s'amie et sa drue; (2433-2435, i. kiad. 74-75.) 

17 Lásd B . N E L S O N S A R G E N T - B A U R : Erec's Enide. „safame ou s'amie"?Romance Philology X X X I I I ( 1 9 8 0 ) . 

383. s köv. 
18 Chrétien de Troyes. 98. 
19 Vö. S. S T U R M - M A D D O X : The ,Joie de la Con": Thematic Unity in Chretien's „Erec et Enide ". Romania 

CHI (1982). 526-528. 
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nyét (1170 körül), amelyben „a Trisztántól eltérően, a szerelem-szenvedélyt az udvari 
szerelem koncepciója helyesbíti".20 A Cligés abban is különbözik Chrétien többi 
regényétől, hogy ez az egyetlen, amely nem Arthur király armoricai birodalmában, 
hanem a bizánci udvarban (s részben Angliában és Németföldön) játszódik, s amely-
nek nem annyira egy kalandra vágyó lovag, hanem egy gyűlölt házasság és az áhított 
szerelem között gyötrődő nő a főhőse. 

A bizánci császárnak két fia van, Alexandre és Alis. Az idősebbik, Alexandre Arthur 
király udvarába megy, hogy alaposan megismerje a lovagi szokásokat és a fegyverfor-
gatást. Arthur és Guinevra királyné szeretettel fogadja a messzi földről érkezett ifjú 
herceget, aki hamarosan szerelemre lobban a királyné egyik udvarhölgye, a szép 
Soredamor iránt, akinek szintén megtetszik a daliás görög ifjú. A tapasztalatlan szerel-
mesek azonban nem merik megvallani egymásnak érzelmeiket. Alexandre rövidesen 
csatába indul, s akkor a királyné biztatására Soredamor mégis „felfedi" szerelmét: 
aranyszőke hajszálait belehímezi abba az ingbe, amelyet Guinevra ajándékoz az ifjú 
lovagnak. A dicsőséggel visszatérő Alexandre előtt megvilágosodik az arany hajszálak 
rejtélye, és Soredamorral kölcsönösen megvallják szerelmüket, melyet Guinevra tanácsá-
ra hamarosan házassággal pecsételnek meg. Fiuk születik, akit Cligésnek neveznek el. 

Eközben a bizánci udvarban maradt Alis atyja halála után császárrá koronáztatja 
magát, elhitetve alattvalóival, hogy Alexandre a tengerbe veszett. Ő azonban váratlanul 
visszatér Bizáncba, és a két fivér egyezséget köt: Alis megtarthatja császári címét, de 
ténylegesen Alexandre gyakorolja a hatalmat. Ezenfelül Alis nem házasodhat meg, hogy 
Cliges örökölhesse a trónt. Alexandre és Soredamor korai halála után azonban Alis 
megszegi ígéretét, s miniszterei tanácsára úgy dönt, hogy feleségül veszi a német császár 
leányát. El is küldi követeit a német császári udvarba, s a német uralkodó beleegyezik a 
házasságba, melynek csupán az az akadálya, hogy a kiszemelt ara, Fénice már a szász 
herceg jegyese. Alis fegyverrel óhajt érvényt szerezni házassági szándékának, és sereg-
gel indul a német császárságba, ahová Cligést is magával viszi. Fénice és Cligés találko-
zik, és szenvedélyes szerelemre gyulladnak egymás iránt. Cligés kitünteti magát a szász 
herceg elleni csatában, miközben Fénice megvallja bizalmasának, Thessalának az ifjú 
bizánci herceg iránti szerelmét, s azt, hogy nem kíván Alis császár hitvese lenni. A 
házasság azonban megköttetik, ám Fénice elhatározza, hogy „nem osztja meg magát" -
Izolda módjára - férje és szerelmese között. Ehhez Thessala nyújt neki segítséget, bűvös 
italt készítve Alisnak, melynek hatására a császár azt képzeli, hogy a feleségével hál, s ily 
módon Fénice megőrizheti magát Cligésnek. 

Utóbbi - apja példáját követve - szintén felkeresi Arthur udvarát, és számos 
ütközetben és párviadalban tesz bizonyságot vitézségéről. Visszatérése után a szerel-
mesek megvallják egymásnak érzelmeiket, s keresik a módját, hogyan élhetnének 
szerelmüknek. Cligés meg akarja szöktetni Fénice-t, aki ezt megfutamodásnak tekinti, 
és más megoldást javasol. Thessala segítségével tetszhalott állapotba kerül, s miután 

2 0 M . LAZAR: Amour Courtois et „Fin Amors" dans la littérature du Xlf siécle. Klincksieck, Paris 1 9 6 4 . 

213. 
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koporsóba helyezik, éjjel Cligés kiszabadítja. A szerelmesek boldogan élnek együtt 
egy toronyszobában mindaddig, amíg egy bizánci lovag fel nem fedezi őket. Alis 
megtudja az igazságot Fénice „haláláról" és a szerelmespárnak menekülnie kell. 
Arthur udvarában lelnek menedéket, s ott értesülnek róla, hogy Alis császár meghalt 
haragjában. Cligés és Fénice boldogan tér vissza Bizáncba, ahol császárrá, illetve 
császárnévá koronázzák őket. 

A Clige.sben a lovagi tetteket kétségkívül háttérbe szorítják a hősök szerelmi 
érzéseinek és lelki küzdelmeinek meglepően modern és elmélyült pszichológiai 
elemzései. A „kettős" szerelem, a szülők és a gyermekek szerelmének részletes 
bemutatása nemcsak Trisztán és Izolda szerelmi történetének „tökéletesített újjáte-
remtését" tette lehetővé Chrétien számára, hanem a házassággal végződő és a házas-
ságban folytatódó udvari szerelemről vallott nézeteinek lehető legteljesebb kifejtését 
is. Az udvari regény sajátos műfaji feltételei között André le Chapelain udvari szerelem 
elméletét és kazuisztikáját a „gyakorlatban" érvényesítve, a champagne-i szerző 
valójában művének szereplőivel - Soredamorral és Alexandre-ral, valamint Fénice-
szel és Cligésszel - mint saját szószólóival elemezteti a szerelem bonyolult érzésvilágát 
annak születésétől a várakozás bizonytalanságán és feszültségén keresztül a kölcsö-
nös érzelmek megvallásának pillanatáig. 

A szerelmi érzések tudatosítására az Erec és Enide-ben is kipróbált belső monoló-
gok nyújtanak jó lehetőséget, amelyeket már az Enéas és a Trisztán és Izolda udvari 
változatának szerzője is hatásosan alkalmazott. Az első monológ a tengeri átkelés alatt 
Soredamor szájából hangzik el, aki Ovidius nyomán a klasszikus szerelemkép felépí-
tését követve tekinti át a szerelem születését a szemek pillantásától a szerelmi 
érzésnek a szívbe költözéséig. Chrétien kifinomult érzékenységgel s szinte a skolasz-
tika módszereivel ábrázolja az érzelmek hullámzását Soredamor lelkében a szerelem-
nek való ellenszegülés kísérletétől a szerelem mindennél erősebb hatalmának való 
engedelmeskedésig: 

„Cuide moi Amors metre en veie, 
Qui les autres sialt desveier? 
Autrui li covient aveier, 
Car je ne sui de rien a lui, 
Ja n'i serai n'onques n'i fui, 
Ne ja n'amerai s'acointance." 
Ensi a soi meismes tance, 
Une ore aimme, et autre het. 
Tant se dote qu'ele ne set 
Le quel li vaille mialz a prandre. 
Vers Amors se cuide desfandre, 
Mes ne li a mestier desfanse. (510-521)21 

21 Les Romans de Chrétien de Troyes. II. Cligés. Éd. A. MICHA. H. Champion, Paris 1975. 
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Második, hosszabb monológjában - szintén a skolasztikus érvelés módszerét követve 
- pro és contra érveket szegezve egymásnak, Soredamor döntésre jut: egyetlen 
akaratnak, a Szerelem akaratának fog engedelmeskedni, ami által saját akaratát is 
érvényesítheti. Nevének „etimológiai" elemzése is arról győzi meg, hogy szerelemre 
ítéltetett, tehát szeretnie kell: 

„Por neant n'ai ge pas cest non 
Que Soredamors sui clamee. 
Amer doi, si doi estre amee, 
Si le vuelpar топ non prover, 
Qu 'amors doi an топ non trover, 
Aucune chose senefie 
Ce que la premiere partie 
En mon non est de color d'or, 
Et Ii meillor sont li plus sor. 

Et autant dit Soredamors 
Come sororee d'amors." (954-972) 

(„Nem ok nélkül hívnak engem Soredamornak. Szeretnem kell, s kell, hogy engem 
is szeressenek. Ezt a saját nevemmel bizonyíthatom, mert ebben a névben nincs más, 
csak Szerelem. Nevem első fele aranyszínt jelent, minthogy a legszőkébbek a legjob-
bak. (...) Soredamor tehát azt jelenti, mintha azt mondanák: Szerelemmel Aranyo-
zott.") 

Soredamor nevének értelmezésével Chrétien a középkori névmágia hagyományát 
s azt a szimbolikus gondolkodásmódot követi, mely szerint a tulajdonnevek explicit 
módon képesek kifejezésre juttatni a nevek viselőinek rejtett, belső tulajdonságait, a 
csak rájuk érvényes megkülönböztető jegyeket.22 Ugyanebben a monológban a 
névszimbolikai értelmezést harmonikusan egészíti ki egy színszimbolikai jelentés is: 
a szőke hajszín hagyományosan az udvari szerelem hölgyeinek megkülönböztetett 
hajszíne volt, s erkölcsi tisztaságukat, feddhetetlenségüket jelképezte. („Et li meillor 
sont li plus sor.") 

Soredamor azonban csak a regény oivasói előtt fedte fel Alexandre iránti érzelmeit. 
Az udvari szerelem íratlan törvényei szerint meg kellett várnia, amíg Alexandre vallja 
meg neki elsőként szerelmét. A párhuzamos szerkesztésmód alkalmazásával Chrétien 
az ő érzéseit is önmagával elemezteti; monológja azonban kevésbé eleven és 
meggyőző, sokkal több benne a mesterkéltség, retorikai szólam és a metaforikus 
elvontság. Ettől eltekintve, Alexandre is hasonló következtetésre jut, mint szerelme, 
Soredamor: a Szerelem erejének ő sem kíván ellenállni. 

22 Vö. J . RIBARD: Le moyen áge. Littérature et symbolisme. H . Champion, Paris 1984.73. s köv.; J. FRAPPIER: 

Chrétien de Troyes. 118.; SZABICS I.: A nevek szimbolikus jelentései a középkorban. Helikon 1992/3-4. 
362-368. 
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Fénice monológja nem egyszerű megismétlése Soredamor kétségeinek szerelmi 
érzéseit illetően, még ha formailag ugyanazt az érvelési módszert és szerelmi kazu-
isztikát követi is, mint a regény első részének hősnője. J. Frappier jól vette észre, hogy 
érvelésének dialektikája a „szív dialektikájával" egyezik meg, amely a kétségtől a 
reménykedésig, majd a reménytől ismét a kételkedésig űzi a hősnőt.23 Akárcsak 
Soredamor, ő is tökéletesen tudatában van nevének rejtett szimbolikus értelmével. 
Soredamortól eltérően és Izoldához hasonlóan Fénice a szenvedést is kész vállalni a 
szerelméért, sőt, ez a szenvedés ugyanolyan „édes" számára, mint a trubadúrlíra 
fin'amant-jai számára. E tekintetben a fin'amor, a trubadúrszerelem hű követőjének 
bizonyul, még akkor is, ha egyébként az igazi szerelmet csak házasságban tudja 
elképzelni. Határozottan szembehelyezkedik Izolda fatális szenvedélyével és mély-
ségesen elítéli, amiért „megosztja magát" Márk király és Trisztán között. 

J a ne m'i porroie acorder 
A la vie qu'Isolz mena. 
Amors an li trop vilena, 
Que ses cuers fu a un entiers, 
Etses corsfu a deus rentiers. "(3110-3114) 

(„Nem tudnám elfogadni azt az életet, melyet Izolda élt. Túlontúl lealacsonyította a 
Szerelmet, mert testének két haszonélvezője volt, miközben szívét csak az egyik 
birtokolta.") 

S Fénice kimondja a regény kulcsmotívumának tekinthető, legfontosabb gondola-
tát: „Akié a szív, azé a test is" {„Qui a le euer, eil a le cors", 3123). Igaz, hogy ő is csak 
ravaszsággal, Thessala bűbájossága és a „hamis halál" által tudja megőrizni magát 
Cligesnek, ő sem képes elkerülni, hogy házasságban éljen azzal a férfival, akit nem 
szeret. M. Lazarnak - aki egyébként túlságosan szigorúan ítéli meg Cligés és Fénice 
magatartását, vagyis Chrétiennek e művében érvényesített szerelemfelfogását - abban 
a tekintetben igaza van, hogy a champagne-i költő nem nyújt valódi alternatívát 
Trisztán és Izolda elítélt szerelme helyett, mert a „hamis halál" végeredményben 
túlságosan mesterkélt és regényes megoldás, s valójában Cligesnek és Fénice-nek 
ugyanúgy menekülniük kell tettük következményei elől, mint a comwalli szerel-
meseknek. Fénice csak a chrétieni udvari szerelem szelleme és erkölcse szerint nem 
hibáztatható, egyházi és jogi értelemben vétkes, hiszen megcsalja törvényes házastár-
sát, Alis császárt, függetlenül attól, hogy milyen házasságban él vele.24 

Mindezek ellenére Fénice bátorságot és állhatatosságot tanúsít érzelmei vállalásá-
ban, s kezdeményező készségével, akaraterejével és életszeretetével a regény legvon-
zóbb, leghitelesebb alakja. Találóan állapítja meg róla J. Frappier: „Fénice a belső 
szabadság hősnőjét testesíü meg. A szerelem lelkiismerete, jogai és kötelességei 

23 Chrétien de Troyes. 120. 
2 4 M . LAZAR: i . m . 2 2 8 . s k ö v . 
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kelnek életre benne. Hamis halála egy hamis élettől szabadítja meg. Meghal, hogy 
igazi életre szülessen, hogy újjászülessen, mint a főnix, amelyre neve is emlékeztet."25 

Noha kétségtelen, hogy a Cligés legeredetibb sajátossága a szerelem születésének 
és „fejlődésének" lélektanilag is hiteles bemutatása és elemzése, s így a lovagi tettek 
némileg alárendelt szerepet játszanak benne, mégsem állítható, hogy az udvari-lovagi 
vitézséget teljesen kiszorította volna a regényben az „uralkodó" Szerelem. Chrétien, 
ha halványabban, de e művében is érvényesítette a szerelmi érzések és a lovagi 
magatartás harmóniáját, amikor mind Alexandre-nak, mind Cligesnek előbb nehéz, 
próbára tevő ütközetekben kell bizonyítaniuk, hogy méltók a vitézségüket és lovagi 
erényeiket elismerő választottaik szerelmére. 

„A királyasszony lovagja": Lancelot, a Kordés Lovag (Le Chevalier de la charrette) 

A Cligés után alkotott Lancelot-ban Chrétien a trubadúrlíra idealizált szerelemábrázo-
lásához tért vissza, megteremtve a fin 'amant regénybeli megtestesítőjét, a tökéletes 
udvari lovagot Lancelot alakjában. A fin 'amor eredeti szellemiségét ebben a regényé-
ben valósította meg a legkövetkezetesebben, igaz, művének témáját és gondolatisá-
gát pártfogója, a champagne-i grófné sugallta neki. A Chevalier de la charrette-ben 
az „amour-amitié"-vel és az „amour-mariage"-zsal szemben a végletekig fokozott 
„атоиг-vénération''-t26 jeleníti meg Chrétien Guinevra királyné és önfeláldozó lovagja 
szerelmi kapcsolatában. 

Az ebben a regényben kissé „gyámoltalannak" mutatkozó Arthur király beleegyezik, 
hogy egy idegen földről érkezett lovag párviadalt vívjon Guinevra királynéért a Kerek 
Asztal egyik lovagjával. Arthur szerencsétlenségére Keu udvarmester küzd meg az 
idegen vitézzel, aki könnyűszerrel legyőzi a hivalkodó és elbizakodott udvarmestert, 
s Guinevrával együtt fogolyként magával viszi. Gauvain, Arthur unokaöccse és Lan-
celot (akinek nevét még nem fedi fel a költő) ered a nőrabló lovag nyomába. Lancelot 
egy kordét húzó törpével találkozik, aki felszólítja, hogy szálljon fel a szégyentaligára, 
amelyen a bűnösöket szokás a pellengérhez vinni. Lancelot gondolkodóba esik, mert 
lovagi volta és az Értelem visszatartja e szégyenletes lépéstől, ám a Szerelem, amit 
Guinevra iránt érez, legyőzi szégyenérzetét, és felszáll a kordéra. A lovagra más 
megpróbáltatások is várnak. Útja során elbűvölő hajadonok látják vendégül, és 
megkísérlik szerelemre csábítani, eltéríteni az egyetlen Szerelemtől, amely egész 
lényét áthatja. 

Lancelot megtudja, hogy Guinevrát Gorre királyságba vitte Méléagant, a nőrabló 
lovag, s a Másik Világban található országba két, egyaránt veszélyes hídon keresztül 
vezet az út. Az egyik híd víz alatt húzódik, a másik pedig éles kardokkal van 

2 5 J . FRAPPIER: Chrétien de Troyes. 1 1 3 . 
2 6 H . KELLERMANN találó terminusait kölcsönvéve: Les typespsychologiques de l'amourdans les rumans 

de Chretiens de Troyes. Marche Romane XX (1970). 31-41. 
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teletűzdelve. Gauvain a víz alatti hidat választja, míg Lancelot a veszélyesebb „Kard-
hídon" kel át, melyet még két oroszlán is őriz. Gorre királyságba érkezve, Arthur 
lovagjának meg kell küzdenie Méléagant-nal, s a kemény, ádáz párviadal közben a 
vár ablakában megpillantja a királynét, aki a nevén szólítja. Nevének hallatán Lancelot 
kettőzött erővel folytatja a küzdelmet. Méléagant-t csak atyja, a idős Baudemagu király 
közbelépése menti meg a megalázó vereségtől, amikor Guinevra által kegyelmet kér 
fia számára. Lancelot teljesíti a királyné kívánságát, ám amikor elébe járul, megdöb-
benésére Guinevra hűvösen fogadja, s a lovag kétségbeesetten hagyja el az udvart, 
hogy felkutassa barátját, Gauvaint. 

Hamarosan a halálhíre érkezik Baudemagu udvarába, s Guinevra lelkifurdalástól 
gyötörve szintén a halálra gondol. Végül mégis találkozik a királyné és lovagja, s 
Lancelot megtudja, Guinevra neheztelésének az volt az oka, hogy „két lépésnyit" 
habozott, mielőtt felszállt a szégyenkordéra. A királyasszony azonban megbocsát 
neki, és egy titkos éjszakai együttlét során szerelmük beteljesedik. Ezután Guinevra, 
Gauvain és Keu udvarmester visszaindul Arthur udvarába, Lancelot-t azonban az 
álnok Méléagant foglyul ejti, s egy magas toronyba záratja. Arthur lovagjának sikerül 
elhagynia tömlöcét - ígéretet téve, hogy visszatér oda - és részt vesz egy lovagi 
tornán, amelyen Guinevra is jelen van. A tornán kétszer is „gyáván" küzd, mert az 
hölgye kívánsága, de amikor a királyné azt parancsolja neki, hogy a legjobban vívjon, 
mindegyik ellenfelét legyőzi. A küzdelem után Lancelot visszamegy fogságába. (In-
nentől Chrétien egyik tanítványa, Godefroi de Lagny folytatta a regény írását.) Lance-
lot végül egy várkisasszony segítségével kiszabadul a toronyból, s visszatérhet Arthur 
udvarába. Egy végső párviadalt vív még Méléagant-nal, aki visszaköveteli foglyát, ám 
Lancelot legyőzi a „sötétség lovagját" és a fejét veszi. 

Lancelot feddhetetlen udvari lovagként egész személyiségét alárendeli az eksztatikus 
és abszolutizált szerelemnek, amit egy olyan hölgy iránt érez, aki ugyanolyan meg-
közelíthetetlennek és elérhetetlennek tűnik fel számára, mint a „távoli szerelem" 
hercegnője Jaufré Rudel számára. Szerelmi eksztázisa megszünteti a regénybeli való-
ságos és irreális világ határait, és egyazon szintre helyezi a szerelmi „őrület" való-
színűtlenségét és az értelem irányította cselekedeteket. A mindenható Szerelemnek 
való engedelmeskedése olyan „abszurd" tettekben nyilvánul meg, mint a szégyenkor-
déra történő felszállás: még lovagi becsületérzetét is kész kockára tenni szerelméért, 
amit Gauvain magától értetődően visszautasít, mert azt egy igazi udvari lovaghoz 
méltatlan tettnek ítéli. Lancelot döntése ezzel szemben azt mutatja, hogy - az Értelem 
intései ellenére - még lovagi hírnevét is hajlandó alárendelni a Szerelem akaratának 
és „törvényének": 

mes Reisons, qui d'Amors se part, 
li dit que del monter se gart, 
si li chastie et si l'anseigne 
que rien ne face ne anpreigne 
dorn il ait honte ne reproche. 
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N'est pas el euer, mes an la boche, 
Reisons qui се dire li ose; 
mes Amors est el euer anclose 
qui li comande et semont 
que tost an la charrete mont. 
Amors le vialt et il i saut, 
que de la honte ne li chaut 
puis qu Amors le comande et vialt. (365-377)27 

(De Értelem, Szerelemmel ellentétben, arra figyelmezteti, hogy óvakodjék felszállni 
[a kordéra]: jól a fejébe vési, hogy semmi olyat ne tegyen, ami miatt szégyenkeznie 
kellene. Értelem nem jut el szívéig, amikor így beszél hozzá. Szerelem viszont a 
szívéig hatol, s azt parancsolja és arra szólítja, hogy tüstént szálljon fel a kordéra. 
Minthogy Szerelemnek ez az óhaja, a lovag felugrik a kocsira. Mi számít neki a 
szégyen, ha ez Szerelem parancsa.) 

Az udvari regény egy másik híres jelenete szintén azt bizonyítja, hogy a szerelmes 
hős abszolút és abszurd módon rendeli alá személyiségét a követelőző és a lovagi 
tetteken eluralkodó Szerelemnek. Lancelot gondolkodás nélkül engedelmeskedik, 
amikor Guinevra azt parancsolja neki, hogy a „legrosszabbul küzdjön és mutatkozzék 
gyávának" a noauz-i lovagi tornán, ám ugyanott a legjobb tudása szerint küzd, amint 
a királyné erre szólitja fel: 

„qu'il n'est riens nule qui me griet 
a feire des que il li siet; 
que quan que li plest m'atalante." (5891-5893) 

(„Semmilyen tett nem kellemetlen számomra attól a pillanattól, hogy kedve szerint 
cselekszem, mert minden, ami neki tetszik, örömmel tölti el szívemet.") 

Figyelemre méltón határozta meg a mindenható szerelemnek a lovagi tetteket 
irányító szerepét E. Köhler: „[...] a szerelem parancsai abszolút igazságának és 
helyességének tézise sorsszerűen vezet el ahhoz az eszméhez, hogy minden, a 
szerelem által elkövetett cselekedet a priori helyes és jó."28 

Mindazonáltal helytelen volna Lancelot „szabadon választott meghódolását" az 
Erec és Enide-ben szereplő Mabonagrain szerelmi alávetettségével azonosítani. Ez 
utóbbi a tévesen értelmezett szerelmi szolgálat foglya lett, Lancelot, a Kordés Lovag 
viszont mindvégig az idealizált szerelemnek szentelve magát, e szerelem morális és 
üdvözítő funkcióját is érvényesíti, amikor nem csak az elrabolt királyné „visszaszer-
zéséért", hanem az arthuri királyságból elhurcolt foglyok kiszabadításáért is küzd. 

27 Les Romans de Chrétien de Troyes. III. Le Chevalier de la Charrete. Éd. M. ROQUES. H. Champion, Paris 
1965. 

2 8 E. KÖHLER: L 'Aventure chevaleresque. Idéal et réalité dans le román courtois. Gallimard, Paris 1984. 
192. 
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Ily módon a lovagi erények és az abszolutizált szerelem látens konfliktusa ebben az 
udvari regényben is megoldódik,29 amelyben a szenvedély uralkodó természete a 
leginkább fenyegeti a lovagi vitézséget. 

A szerelmi eksztázis pillanatain kívül Lancelot az egyik legtisztább elméjű, s az 
egyik legkövetkezetesebb és legegyenesebb jellemű chrétieni regényhős.30 Szerelmi 
szenvedélye nem ragadja meggondolatlan tettekre: mindvégig megőrzi lelki és fizikai 
erejét Guinevra kiszabadítására és a szerelem feltétel nélküli szolgálatára. Kitartó 
fáradozása, önfeláldozó hősiessége és rendíthetetlen szerelmi hűsége el tudja halvá-
nyítani s feledtetni személyiségének bizonyos negatív vonásait, időnkénti elvakultsá-
gát, naivitását és „donquijotizmusát". Minden gondolatát és tettét, emberfeletti erőfe-
szítéseit a „legtisztább" szerelem s a számára legtökéletesebb hölgy inspirálja, hogy -
a legkiemelkedőbb trubadúrokhoz hasonlóan - megvalósíthassa a fin 'amor, az ud-
vari szerelem lényegét: személyiség- és jellemformáló képességét s erkölcsi tökélete-
sedésre ösztönző hatását. 

A szerelem és a lovagi vitézség viszonya Lancelot Méléagant feletti első győzelméig 
rendkívül labilis és képlékeny a Chevalier de la charrette-ben. Az önfeláldozó lovag 
nemcsak személyiségét, hanem, ha úgy tetszik, lovagi képességeit is teljesen aláren-
deli a metafizikai jellegű szerelemnek, amit már a „keresés" előtt Guinevra iránt érez. 
Igaz, hogy a királyné kiszabadítására tett erőfeszítései egyúttal a logres-i foglyok 
visszatérését is lehetővé teszik, ez a „jótéteménye" azonban mégiscsak következmé-
nye a Guinevra kiszabadítására irányuló quete-nek. Paradox módon éppen Lancelot 
lovagi küzdelmei fedik fel, milyen mértékben kerültek lovagi tettei alárendelt viszony-
ba a mindenható szerelemmel. Amikor első párviadaluk során, ereje fogytán már-már 
alulmaradt Méléagant-nal szemben, elegendő, hogy megpillantsa a vár ablakában 
Guinevrát, s hogy annak udvarhölgye a nevén szólítsa, kimerültségéről és sebeiről 
megfeledkezve újult erővel támad ellenfelére, akit le is győzne, ha Baudemagu király 
nem avatkozna közbe. 

Mindazonáltal az udvari szerelem etikai értékrendje és morális tartalma igazolja és 
elfogadhatóvá teszi Lancelot lovagi tetteinek „egyirányultságát". Szerelmi kiszolgálta-
tottsága is megszűnik, amikor a lovag állhatatosságát többször is próbára tevő királyné 
a megközelíthetetlen „dame sans merci" magatartást elvetve, kegyével jutalmazza a 
fáradhatatlan szerelmes áldozatvállalását szerelmük beteljesülésének éjjelén. A sze-
relmesek boldogsága azonban - Chrétien szándéka szerint - egyszerinek és megis-
mételhetetlennek tűnik a regényben. A szerző minden valószínűség szerint el akarta 
kerülni, hogy verses regénye szokványos „házasságtörési históriává" váljék, lerom-
bolva a főszereplők tudatossággal és művészi gonddal megteremtett lelki és morális 
értékrendjét. Ezért is tekinthető a regény szerkezeti és dramaturgiai csúcspontjának 
Guinevra és Lancelot titkos éjszakai együttléte. 

29 Vö. G . M O R G A N : The Conflict ofLove and Chivalry in Le Chevalier de la Charrete. Romania C I I ( 1 9 8 1 ) . 

1 9 1 - 1 9 3 . 
311 Vö. J . FRAPPIER: Chrétien de Troyes. 1 3 9 . 
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Guinevra királyné minden emelkedettsége és méltóságteljes, szuverén magatartása 
ellenére ambivalens vonásokat is hordoz személyiségében.3' Chrétien regényének 
legtöbb elemzője avval magyarázza a királyné alig leplezett gőgösségét és érzéket-
lenségét Lancelot áldozathozatala és szenvedései iránt, hogy az arthuri udvar le-
gelőkelőbb hölgye olyan „courtois"magatartást tanúsít, amelyet Marie de Champagne 
sugallt volna Chrétiennek. Kétségtelen, hogy a szerelmi együttléttől eltekintve aszim-
metria figyelhető meg Lancelot és Guinevra érzelmi állapotában és szerelmi viselke-
désében. A champagne-i költő többi nőalakjától eltérően Guinevra sokkal passzívabb 
és diszkrétebb szerepet tölt be (a regény vége felé teljesen háttérbe is szorul, illetve 
eltűnik), s ennélfogva a regény túlnyomó részében sokkal inkább a trubadúrok 
elvontabb és konvencionálisabb vonásokkal megrajzolt domnáira emlékeztet, mint-
sem a kalandok és a szerelem viszontagságaiban is osztozó Enide-re vagy Fénice-re. 
Anélkül, hogy bizonyítottnak látnánk a champagne-i grófné sugalmazásának tézisét, 
nem zárhatjuk ki, hogy a kifinomult művészi érzékenységgel megáldott Chrétien 
bizonyos távolságtartással és iróniával érzékeltette Guinevra magatartásában az ud-
vari szerelem „ortodox" felfogásának egyoldalúságát és diszharmóniáját, amely nem 
kevés szenvedést okozott az érzelmileg kiszolgáltatott Lancelot-nak. Valószínű, hogy 
ezért jelennek meg a királyné viselkedésében a breton folklór szeszélyes és kiszámít-
hatatlan tündéreire jellemző tulajdonságok és személyiségjegyek. 

A breton mesék és történetek bizonyos motívumai egyébként nemcsak a Lancelot-t 
segítő vagy akadályozó „dameisele"-eк tünékeny alakjaiban ismerhetők fel, hanem 
olyan kitüntetett jelenetekben is, mint a forrás mellett talált fésű és Guinevra hajszá-
lainak epizódja, mely a lovag szerelmi eksztázisához és „önfelejtéséhez" vezet. A 
szeretett hölgy metonimikus megjelenítése egyszerre idézi fel a forrás tündérének 
folklorisztikus hagyományát32 és Chrétien ama szándékát, hogy „racionalizálja" a 
breton (walesi) történetek és elbeszélések irreális csodáit, s ilyképpen bontsa ki a 
távol lévő kedves jelképes felidézésének lírai motívumát. 

Yvain, az Oroszlános Lovag (Le Chevalier au lion) 

A Lancelot-va\ valószínűleg egyidejűleg alkotott Oroszlános lovag című verses regé-
nyében - bizonyos epizódok összefüggéséből és néhány szerzői megjegyzésből arra 
lehet következtetni, hogy e két regényt párhuzamosan, 1177 és 1181 között szerezte 
a troyes-i költő33 - Chrétien visszatér az Erec és Enide-ben felvetett alapproblémákhoz: 
a szerelem és a házasság viszonyához, s főként a szerelem és a lovagiság elkerülhe-
tetlen konfliktusához. 

31 Erről bővebben lásd M.-N. L E F A Y - T O U R Y : Roman breton et mythes courtois. Cahiers de Civilisation 
Médiévale XV (1972), 3. 196-198., 202-203. 

32 Vö. E. BAUMGARTNER: Yvain, Lancelot, la charrette et le lion. P. U. F., Paris 1992. 49-50. 
33 A két regény kronológiai összefüggéséről lásd A. FOURRIER: Encore la Chronologie des oeuvres de 

Chrétien de Troyes. Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne 2 (1950). 69-88. 



262 Szabics Imre 

Az Yvain három nagyobb tartalmi egységre osztható. 

A mű több mint egyharmadát kitevő expozíció a kiválasztott hős első „bizonyító" 
kalandját mutatja be, amelyre Yvain, unokafivérének, Calogrenant-nak az elbeszélése 
nyomán vállalkozik. Egy csodálatos forrás vizét a forrás melletti kőre öntve hatalmas 
vihart támaszt, amely vad pusztítást okoz a környező erdőben. S ami nem sikerült 
Calogrenant-nak, Yvain megvív a forrást és az erdőt védő lovaggal: ellenfelét halálo-
san megsebesíti és kastélyáig üldözi. A kaland záróakkordjaként Arthur lovagja 
megismeri Laudine-t, a párviadal vesztesének özvegyét, ki iránt ellenállhatatlan sze-
relemre lobban, és hamarosan feleségül veszi. 

A szerelem (házasság) és a lovagiság konfliktusa. Gauvain, Arthur unokaöccse, a 
tökéletes udvari lovag figyelmezteti Yvaint, ha méltó akar lenni Laudine szerelmére, 
nem hanyagolhatja el lovagi kötelességet, s párviadalokon „kell növelnie értékét". 
Laudine azzal a feltétellel egyezik bele férje távozásába, ha pontosan egy év múlva 
visszatér hozzá. A két barát a lovagi tornák hőse lesz, ám a bajvívások közepette Yvain 
megfeledkezik a hitvesének tett ígéretéről: elfelejti a szerelmet. Laudine ekkor hallani 
sem akar a méltatlanná vált szerelmes visszatéréséről. 

Yvain küzdelmes kalandjai és jótéteményei elvesztett szerelme visszaszerzéséért. 
A kétségbeesett lovag az eszét veszti, s az erdőben bujdosik, ahol egy remete viseli 
gondját. Őrületéből egy jóindulatú hölgy - aki egy tündér hiposztázisa - gyógyítja ki, 
s attól fogva a bajba jutottak megsegítését tartja legfőbb feladatának. Legyőzi az őt 
meggyógyító hölgy ellenségét; megment egy kígyótól megtámadott oroszlánt, amely 
hűséges kísérője és segítőtársa lesz; az igazságtalanságot szenvedett nők védel-
mezőjeként megöli azt az óriást, aki Gauvain unokahúgát fenyegeti, s megmenti a 
máglyahaláltól Laudine bizalmasát, Lunette-et, akit úrnője árulással vádol. A Leg-
rosszabb Kaland kastélyában kiszabadít háromszáz rabságban tartott és szövésre 
kényszerített leányt, majd elvállalja egy ifjú hölgy lovagi védelmét, akit nővére 
kisemmizett örökségéből. Az igazságtevő párviadalt tudta nélkül Gauvainnel kell 
megvívnia, akit az idősebb nővér nyert meg védőlovagjának. Minthogy egyik lovag 
sem tud a másik fölé kerekedni, végül Arthur király szolgáltat igazságot a fiatalabb-
nak. E hősi kalandok és nemes cselekedetek után Yvain elnyeri Laudine bocsánatát, 
s a megpróbáltatásokért az újból megtalált szerelem kárpótolja. 

A Guinevra által megtestesített fin 'amor Lancelot számára ellenállhatatlan metafizikai 
erőként jelenik meg, amely összes kalandját meghatározza, s mindvégig a hatalmában 
tartja. 

A kaland és dicsőség keresésére induló Yvain szinte véletlenül, a csodálatos forrás 
révén találkozik a fatális szerelemmel. 

Lancelot soha nem gondol arra, hogy kivonja magát az udvari szerelem hatása alól; 
Yvain, vele szemben, áthágja a szerelem „törvényeit" és a „női szuverenitás" önké-
nyességét, amikor megfeledkezik a visszatérés Laudine által megszabott időpontjáról. 

Laudine büszke és önérzetes alakjában Chrétien felülmúlhatatlan szintézisteremtő 
képességével egyesítette a breton folklór elbeszéléseinek szeszélyes tündérét és a 
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trubadúrok szuverén alkatú hölgyét, aki, érvényesítve a szerelem „mindenhatóságát", 
rá tudja kényszeríteni akaratát szerelmesére.34 Mindazonáltal Laudine Yvain iránti 
érzelmeinek alakulása „reális, emberi" pszichikai magatartást fed fel. Lunette ügyes 
és meggyőző érvelésének hatására a gyűlölettől eljut a szerelemig, majd a „házassági 
szerelem" boldogsága után ismét a gyűlölet keríti hatalmába, amikor megtudja, hogy 
férje és szerelmese megfeledkezett a visszatérés időpontjáról, azaz elfelejtette a 
szerelmet.35 

Kétségtelen, hogy Laudine némileg önkényes természete nem hasonlítható sem 
Enide, sem Soredamor vagy Fénice egyértelműbb karakteréhez. Mintha Chrétien 
bizonyos szubtilis iróniával ábrázolta volna a Chavalierau lion hősnőjét, teret enged-
ve az antikvitás idején és a középkorban igen elterjedt nézeteknek a női természet 
változékonyságáról és állhatatlanságáról.36 Olyan kétértelmű állításokat mondat ki 
ugyanis Yvainnel - aki az alighogy özveggyé lett Laudine érzelmeinek gyors megvál-
tozásában reménykedik - , amelyek, noha általánosságban vonatkoznak a női termé-
szetre, kevéssé hízelgőek a hősnő személyére nézve: 

„que fame a plus de cent corages. 
Celui corage qu'ele a ore, 
espoir, changera ele ancore;" (1140-1442)37 

(„...mert a nőnek száznál is több érzelme van. E mostani érzelmét is, remélhetőleg, 
megváltoztatja majd egy napon;") 

Ennek ellenére mégsem lehet nyílt nőellenességet feltételezni Chrétien gondolko-
dásában. Éppen kifinomult iróniája és humora tesz kétségessé minden ilyen sarkított 
megállapítást. 

Ami a Szerelem és a Gyűlölet „együttélését" illeti, a champagne-i szerző feltehetően 
az antik költészetből ismeri Odi et amo antitetikus toposzát keltette új életre regényé-
ben, s hogy milyen mélységig foglalkoztatta e két, egymástól elválaszthatatlan érze-
lem kapcsolata, azt jól mutatja, hogy Yvain és Gauvain igazságtevő párviadala előtt 
egy hosszú eszmefuttatásban még egyszer visszatér a két ellentétes érzés dialektiká-
jára.38 

3 4 J . FRAPPIER: Amour courtois et Table Ronde. Droz, Geneve 1 9 7 3 . 4 7 - 4 8 . A tündér szerepéről az 
Arthur-regényekben lásd még Ph. WALTER: Canicule. Essai de Mythologie surYvain" de Chrétien de Troyes. 
SEDES, Paris 1 9 8 8 . 1 0 . ; 4 2 - 4 5 . ; A GUERREAU-JALABERT: Romans de Chrétien de Troyes et contesfolkloriques. 
Romania CIV ( 1 9 8 3 ) . 1 - 4 8 . ; L . HARF-LANCNER: Lesfées auMoyenAge, Morgane et Melusine. La naissancedes 
fées. H. Champion, Paris 1984. 11., 12. és 14. fejezetek. 

35 Vö. J . FRAPPIER: Chrétien de Troyes. 1 6 5 - ; uő. Étudesur Yvain ou le Chevalier au lion de Chrétien de 
Troyes. SEDES, Paris 1 9 6 9 . 1 9 4 - 1 9 8 . 

36 Uo. (Étudesur Yvain) 150. 
37 Les Romans de Chrétien de Troyes. TV. Le Chevalier au lion (Yvain). Éd. M . R O Q U E S . H . Champion, 

Paris I960. Legújabb kiadása Chrétien de TROYES: Yvain ou le Chevalier au Lion. Trad. M. ROUSSE. 

Flammarion, Paris 1990. 
3 8 5 9 9 8 - 6 1 0 5 . verssorok. Lásd erről R . GIRARD: Love and Hate in „Yvain". In: B . CAZELLES et Ch. MÉLA 

(éd.): ModemitéauMoyen Age: ledéfidupassé. Droz, Geneve 1 9 9 0 . 2 4 9 - 2 6 2 . 
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Noha kétségtelen, hogy a szerelem és a lovagi vitézség kényes és labilis viszonya 
áll az Oroszlános Lovag kalandjainak a középpontjában, mégis úgy tűnik fel - miként 
Tony Hunt kimutatta39 - , hogy a szerelem és a lovagiság gyakran elválik egymástól 
ebben az Arthur-regényben. Míg ugyanis Erec elsősorban Enide szerelmének elnye-
rése végett száll sorompóba a „karvaly lovagjával", Yvain első, forrás menti kalandját 
nem a szerelem érzése, hanem az unokatestvérét ért szégyen megbosszulásának 
szándéka és saját dicsőségvágya inspirálja. További lovagi kalandjaira sem a boldog 
szerelem reményében, hanem ellenkezőleg, a szerelmi reményvesztettség és a „fizikai 
és morális tévelygés" állapotában vállalkozik. S a végső kibékülés előtt - paradox 
módon - ismét a vihartámasztás „rossz szokásához" folyamodik, jelképesen és átté-
telesen hölgye személyét és birtokát fenyegetve, hogy újból elnyerje annak szerelmét. 
Végső soron azonban, jóllehet a szerelem és a vitézség között több ízben aszinkron 
viszony keletkezik a költeményben, jótéteménnyel felérő lovagi tetteivel, a bajba 
jutott nők védelmezésével és megsegítésével Yvain helyrehozza a szerelem és hölgye 
ellen elkövetett vétkét, s a mű végére, még ha némileg önkényes és kevéssé 
meggyőző megoldással is,40 helyreáll az ihlető szerelem és a lovagi erények megbom-
lott egyensúlya. „A lovag hősiessége helyrehozta a szerelmes vétkét."41 

Szerelmesi és lovagi magatartását illetően, Yvaint joggal tekinthetjük Lancelot 
szimmetrikus ellenpontjának. Igaz, hogy amikor első ízben pillantja meg a szép 
özvegyet, aki a párviadalban megölt férjét siratja és gyászolja, a Szerelem oly elemen-
táris erővel tör rá, hogy képtelen ellenállni neki, képtelen ellenszegülni a Szerelem 
akaratának. (Érosz és Thanatosz Chrétien verses regényében is ugyanolyan elválaszt-
hatatlan egységben jelenik meg, mint számos trubadúr cansójában.) 

„Qui Amor en gré ne requialt 
des que ele an tor li l'atret, 
felenie et traison fet; 
et je dis, qui se vialt sí l'oie, 
que eil n'a droit en nule joie. 
Mes por се ne perdrai je mie, 
toz jorz amerai m'anemie, 
que je ne la doi pas hair 
se je ne voel Amor trair. 
Ce qu 'Amors vialt doi je amer." ( 1 4 4 8 - 1 4 5 7 ) 

(„Aki nem fogadja szívesen Ámort, amikor hívó szavát hallja, az hitványságot és 
árulást követ el; s kimondom - hallja meg, aki akarja - , hogy az ilyen [ember] nem 
érdemel semmilyen örömet. Én viszont nem veszíthetek semmit, mert örökké szeretni 

39 Chrétien de Troyes, „ Yvain". Grand and Cutler, London 1986. 33-36. 
4 0 E. BAUMGARTNER: i. m. 66. Lásd még M . - F . N O T Z : Le dénouement d'„Yvain": le seuil et le signe. In: 

PRIS-MA, Ш, 2, 1987. 145-152. 
4 1 J . FRAPPIER: Étudesur Yvain... 198. 
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fogom ellenségemet, hiszen nem szabad őt gyűlölnöm, ha nem akarom elárulni a 
Szerelmet. Ha a Szerelem azt parancsolja, szeretnem kell őt.") 

Azonban minthogy nem kétséges, hogy Laudine alakjában Chrétien egyesítette a 
Szerelmet és a Hölgyet, Yvain megbékítő szándéka - ama hölgy jóindulatának 
megszerzése, akinek férjét igazságos párviadalában ölte meg - azt jelentheti, hogy a 
Kerek Asztal lovagja az ügyes és találékony Lunette közvetítésével megkísérli befo-
lyásolni a hölgy szuverenitását és az udvari szerelem időnként önkényes természetét. 
Yvain ama törekvése, hogy kivonja magát a szerelem elkerülhetetlennek látszó 
fatalitása és mindenhatósága alól, még nyilvánvalóbb lesz a „Boldogság" elvesztése 
után, ami amiatt következik be, hogy nem tartja meg a Laudine-nal kötött „szerelmi 
egyezséget" Сcovant).'[2 

Az Oroszlános Lovagnak, aki, úgy tűnik fel, egyszerre áldozata és győztese a 
Szerelemnek, nemcsak felesége (hölgye) bocsánatát kell elnyernie, hanem a szenve-
dély és a lovagi hősiesség konfliktusát is meg kell szüntetnie, amely „őrületét" s kis 
híján a pusztulását okozta. Ezt egyfajta humanizált cselekedetekkel, a már említett, 
nemes célokat szolgáló lovagi tettekkel éri el. Yvain lovagi tudatának megváltozását 
a katartikus „őrület" után és tettei morális átlényegülésének kezdetét az oroszlánnal 
való találkozás jelképes mozzanata érzékelteti. Yvain választása az „erények orosz-
lánja és a diabolikus világ kígyója között"43 döntő fontosságúnak bizonyul további 
kalandjai és lovagi cselekedetei szempontjából. A főhős lovagi attitűdjének átalaku-
lását új, szimbolikus értelmű nevével is kifejezésre juttatja Chrétien. A hűséget és 
odaadó szolgálatot magába foglaló Oroszlános Lovag név ugyanis - az oroszlánt nem 
csak az erő és a hatalom, hanem hűség és lojalitás, valamint az újjászületés szimbó-
lumállatának is tekintették a középkorban44 - Yvain személyiségének megváltozását 
és kiteljesedését jelzi, amit a társául szegődő vadállattal való találkozása utáni két, 
egymást követő jótéteménye is bizonyít. 

Yvain egy kastélyhoz érkezik, melynek urát s annak fiait egy gonosz óriás halállal 
fenyegeti. Hősünk kész megvívni az óriással, azzal a feltétellel, ha megmentheti 
Lunette-et is, akire miatta máglyahalál vár, s akinek korábban már segítséget ígért. 
Miután legyőzte az óriást, a kastély népe a nevét kérdezi, hogy megmondhassák 
rokonuknak, Gauvainnek, ki mentette meg őket. 

Et il respont: „tant li porroiz 
dire, qant devant lui vanroiz, 
que li Chevaliers au lyon 
vos dis que je avoie non"' (4283-4286) 

4 2 V ö . E . KÖHLER: i. m . 2 0 0 . 
43 J. D U F Ö U R N E T : Le lion d'Yvain. In: uő (éd.): Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes. Approches 

d'un chef-d'oeuvre. H. Champion, Paris 1988. 98. 
44 Vö. J. C H E V A L I E R - A . GHEERBRANT: Dictionnaire des symboles. R. Laffont, Paris 1993. 576-577. 
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(S ő azt válaszolja nekik: „Annyit megmondhattok neki, amikor majd elébe járultok, 
hogy az Oroszlános lovagként mutatkoztam be;") 

Miután Lunette megmentéséért is sikeres párviadalt vívott, Yvaint felesége (és 
hölgye), Laudine elé vezetik, aki, nem ismerve fel a páncélt viselő lovagot, a nevét 
kérdi. Yvain ez alkalommal is „Oroszlános lovag"-nak nevezi meg magát: 

„ne por quant en vos doi celer 
comant je me faz apeler: 
ja del Chevalier au lyon 
n'orroiz parier se de moi non; 
par cest non vuel que l'en m'apiaut." (4605-4609) 

(„Nem titkolhatom azonban kegyed előtt, hogyan hívatom magam: amikor az Orosz-
lános lovagról hall, rólam beszélnek majd; azt akarom, hogy így nevezzenek.") 

A két jelenetet egy lényeges, közös vonás teszi párhuzamossá. Yvain mindkét 
esetben azután nevezi magát Oroszlános lovagnak, miután nemes önfeláldozással 
megment a biztos haláltól egy jogtalan támadás áldozatául esett családot (a kastély 
urát és utóbbi fiait) és egy igazságtalanul vádolt hajadont (Lunette-et). Nem kétséges, 
hogy a motivált név nyomatékos ismétlésével a főhős újonnan felvett nevének 
jelképes értelmét kívánta hangsúlyozni Chrétien de Troyes. 

Chrétien utolsó s egyben legkülönösebb, legmélyebb értelmű regényében, A Grál 
történetében (Li Conte du Graal) „a szerelem mitizálását a lovageszmény spiritualizá-
lása váltja fel". A tudatlanság állapotából a szellemi-erkölcsi tökéletesedés és kifino-
multság magaslatába emelkedő Perceval kalandjainak mozgatója ezúttal nem a sze-
relem, hanem a legmagasabb rendű emberi értékek és tulajdonságok elérésére 
ösztönző, szimbolikus jelentésű Grál, amely később is sokat foglalkoztatta a közép-
kori szerzők képzeletét. 

Utolsó regényének tanúsága szerint Chrétien kimerítette az amour courtois le-
hetőségeit: a Percevalban a szerelem már nem képes betölteni azt a személyiség- és 
magatartásformáló szerepet, melyet a korábbi lovagregényekben játszott. A szerelem, 
igaz, e műben is megjelenik, de csak mint egyetlen epizód a főhős számos, más 
természetű kalandja között; Perceval és Blancheflor természetes, nem udvari szerelme 
nem tud kiteljesedni a verses regényben, nem válhat a lovagi cselekedetek kiinduló-
pontjává és eszmei alapjává, minthogy a szerző alkotói koncepciójának megújhodása 
következtében egy új motivum, a titokzatos és misztikus Grál lesz az emberi teljes-
ségnek s az erkölcsi tökéletességnek az az erőforrása és szimbóluma, ami az előző 
művekben még egyértelműen a szerelem volt. „Dans Perceval, l'amour est subordon-
né ä la quéte du Graal."45 Chrétien befejezetlenül maradt regényében mindenesetre 

4 5 E . K Ö H L E R : L'aventurechevaleresque. 2 1 1 . 
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már nem képes olyan hősi, lovagi tettekre ösztönözni Percevalt, mint Erecet, Lance-
lot-t vagy Yvaint, s Blancheflor alakja is halványabb és erőtlenebb Guinevránál vagy 
Laudine-nál: „elveszítette ama képességét, hogy az ideális lovag legmélyebb vágyait 
és törekvéseit testesítse meg.'"16 Chrétien szerelemfelfogásának megváltozását az is 
mutatja, hogy Perceval társa és „ellenpontja", Gauvain, a tökéletes lovag mintaképe, 
megtagadja az amour courtois igazi értékeit, amikor a vérző hegyű lándzsa „keresése" 
közben könnyelmű és gyakran érzelemmentes szerelmi kalandokba bocsátkozik. 

A Grál-keresés motívuma összefüggésbe hozható az udvari lovagság presztízsének 
a 12. század végén bekövetkezett meggyengülésével, az elérhetetlen courtois eszmé-
nyek és a valóság tényei között feszülő ellentmondással. Chrétien de Troyes kivételes 
művészi érzékel transzponálta a poétikum szintjére a funkcióját és udvari értékeit 
elveszni látó lovagi réteg elbizonytalanodását és útkeresését, s az akaratlanul „vét-
kező" Perceval alakjában olyan hőst teremtett meg, akit minden eddiginél nemesebb 
és tisztább cél vezérel az erkölcsi tökéletesedésben és felemelkedésben. 

46 Uo. 262. 
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KÖLTEMÉNY „DA SEME" ÉS „DA" SÉMA: FRANCESCO PATRIZI POÉTIKA]A 

A költészetről való gondolkodás nemcsak azonos perspektívából, de azonos tárgyról 
való gondolkodást sem jelent. Ez minden olyan gondolatrendszerről elmondható, 
amelynek tárgya megengedi, hogy több absztrakciós szinten közelítsük meg. A köl-
tészetről gondolkodni, ha a két szélső esetet nézzük, lehetséges valamely filozófiai 
rendszerből levezetett mű-fogalom alapján, amikor is a művészet rendszerbeli pozí-
ciója konstituálja a vizsgálat tárgyát. Ez se a költészettel, se a művészet szó megszokott 
használatával nem feltétlenül azonos, de magába foglalja ezeket is. Másrészt lehetsé-
ges a vers építkezésének vizsgálatából kiindulva csak nyelvi szinteken artikulálni azt 
a struktúrát, amelyben a költészet működik. A második teória alapulhat egy speciális, 
elméleti szempontok által meghatározott versolvasási gyakorlaton, az első kialakulása 
azonban nem világos, és a 18. század előtt nem is igen találkozunk vele. Az esztétikát 
filozófiai szükséglet hozta létre, és semmi köze a poétikákban kialakult struktúrához, 
mégha használ is egyes, poétikákból adaptált fogalmakat. Dolgozatunk tárgya, egy 
16. századi neoplatonista, F. Patrizi poétikája1 azonban cáfolni látszik mindezt. 

Ez a poétika egy 20. századi olvasó számára olyan módon inkoherens, ahogyan a 
l6. századi természettudósok művei, amelyekben a matematikai érvelés jól megfér a 
szférák zenéjére vonatkozó koncepcióval. A poétika megírásának körülményei2 ma-
gyarázzák ugyan a nézetek változásából adódó természetes inkonzisztenciát, de a 
heterogenitás rendszeresen van a szövegbe építve. Azt mondhatjuk, Patrizi két nyel-
vet használ: egy technikai-logikai nyelvet, amely mellett ott van egy platonista-meta-
fizikai apparátus is. Mellette, mert nem tárgya, de nem is megalapozása. Az, hogy ez 
a két nyelv jelen van a Deila Poeticában, azt jelenti, hogy nem tisztán poétika, az 
pedig, hogy a viszonyuk nem levezetettség, azt, hogy nem is valami korai esztétika-
kezdemény. Inkább ugyanannak a dolognak a két formulasorral való leírására szolgál 
ez a két nyelv, amennyire lehetséges az ilyen körülírást azonos dologra vonatkozónak 
tekinteni. Bár nem gondoljuk, hogy minden koherens leíráshoz külön, általa konst-
ruált tárgyat kellene rendelni, itt bizonyos fokig mégis így van. Ennek a két nyelvnek 
egyik fontos különbsége az, hogy különböző mértékben absztrakt a velük leírható 
tárgy: egy költemény, költemények egy csoportja, illetve a költészet mint olyan. 

1 Modern kiadása: Deila Poetica I-III. a cura di D. Aguzzi Barbagli. Firenze, 1969-71. La deca istoriale 
(DI), La deca disputata (DD), La deca ammirabile (DA), La deca plastica (DP), La deca dogmatica universale 
(DDU), La deca sacra (DS), La deca semisacra (DSA). A szöveg nagyobb része ebben jelent meg először. 
(DA, DP, DDU, DS, DSS) A DIés a DD első kiadása: Ferrara 1586. 

2 Több évtizedes szünetekkel írta. 
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A Patrizi által alkalmazott metafizika olyan területeket is képes körüljárni, amit logikai 
nyelve nem, és fordítva: ilyenkor retorikai eszközökkel kapcsolja össze a két formulát, 
és ezáltal a két területet is. Erre szolgál a szöveg egyik alap-metaforája, a mag-hason-
lat, amely a költemény, a természeti dolgok, vagy a világ mint egész létrejöttét 
egyaránt leírja. Ez az azonosság nem pusztán Patrizi organikus versfelfogására utal, 
hanem, mint később pontosabban is látni fogjuk, ez a szemlélet adja a lehetőségét 
ennek a különös - egymástól olyan távol álló elemeket, mint egy topika, és a 
neoplatonikus kozmogónia egyesítő - költészetteóriának.3 Ugyanez a helyzet 'az 
érthető-nem érthető', világos-sötét' jelzőpárnak4 a 'hihető-hihetetlen' párossal való 
azonosításával:' ezzel Patrizi a „költészet az istenek nyelve"- elképzelést és bizonyos 
logikai operációkat kapcsol egybe. (E két esetről később lesz szó.) Szélsőséges 
esetben a homonímia ez az eszköz: a DA egyik könyvének „A költő, a csodálatos 
készítője"6 a következőnek pedig „A költő, a csodálatos készítő"7 a címe. Az előbbi a 
költészet, a költemény logikai formalizálását készíü elő: a „csodálatos", mint Patrizi 
egyik legfontosabb terminus technicusa szerepel a címben. A második esetben a 
könyv a költő isteni tudásáról, a furoreról szól: a csodálatos ennek a milyenségét 
szemlélteti. A két teoretikus nyelv hatáskörének összekapcsolására irányuló szándé-
kot a mondatszerkesztés párhuzamossága is jelzi. A retorikailag teremtett kapcsolat 
azonban nem pótolhatja a tényleges összefüggéseket - bár nem állítjuk, hogy ilyenek 
egyáltalán nincsenek - a szöveg ebből a szempontból heterogén marad. Az, hogy 
Patrizi az egyik nyelvének terminusait nem a másikéiból vezeti le, és így végső soron 
különbözőképpen kezeli a költészetet és az egyes költeményt, mint rendszeres 
anomália fedetlenül hagyja a két nyelv külön teoretikus struktúráját, s az ezek közti 
viszonyt. Patrizi egybedolgozatlan két nyelvének vizsgálata talán segíthet abban, 
hogy az a közhely, miszerint az esztétikának, mint teoretikus struktúrának a kialaku-
lásában szerepet játszik a platonizmus, pontosabban leírható legyen. 

Patrizi a saját korában majdnem egyedülálló módon azt állítja, hogy a költészet 
nem imitáció. A tézis polemikus oldalát poétikájának első két, egymást támogató 
dekádja (a poétika hat nagyobb egységre, „deca"-ra8 oszlik, amelyek egyenként 10-10 
könyvből állnak) fejti ki. A költészet történetét tárgyaló DI-bő\ rajzolódik ki a költé-
szetnek az a korpusza, amely rivális kánonnal alapozza meg a DD Arisztotelész elleni 
érvelését, részben konkrét történeti adatok, részben épp olyan konkréttá konstruált 
irodalmi tények segítségével. Mindkettőnek a hermetikus tradíció a forrása, illetve 

3 Patrizi olyan sok és olyan különböző diszciplínákat használ föl, hogy e tekintetben méltán beszél-
hetünk univerzalizmusról. (Erről vö.E. B O L Z O N I : Patrizi, Roma, 1980. 97-98.) Sőt, absztrakciós szint helyett 
diszciplináris szintekről is beszélhetnénk, hiszen a költészetről, a műfajokról, és az egyes költeményekről 
nem egy deduktív eljárás eredményeképpen beszél a különböző módon: például a költemény formalizá-
lásában alkalmazott terminusok nem a költészet fogalmából vannak levezetve, hanem logikai eljárásokból 
származnak. A tárgyalásukhoz mintegy más-más tudományt vesz igénybe. 

4 Lásd például DA L2., 250. 
5 A manierizmus. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp., 1982. 283. 
6 DA L4: Come il poéta é facitore del mirabile 
7 DA L5: Come il poéta é mirabile facitore 
8 Négy ugyanis megíratlan maradt. 
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olyan szerzők, mint Strabón. Vázát olyan nézetekkel jelezhetjük, mint hogy az istenek 
versben beszélnek, az első költemények az orákulumok voltak, az első filozófusok, 
sőt szaktudósok pedig a költők. Patrizi nóvuma, hogy levonja a tradíció költészetké-
pének poétikai következményeit: a cselekményes műfajok elvesztik azt a teoretikus 
dominanciájukat, amelyek Arisztotelész, illetve követői juttatnak nekik azzal, hogy a 
költészetet mint emberi cselekedetek imitációját definiálják. Patrizinál a költészet 
fogalma tágasabb: a mai értelemben vett líra, a tanköltemény, tulajdonképpen bár-
mely verses szöveg belefér. Mivel a cselekményes műfajokra épülő rendszerezés az 
imitáció-elmélethez kötődik, így annak arisztoteliánus formája sem lehet helyes. DD 
imitáció ellen irányított érvmenete az „az imitáció, mint a költészet genusa" állítást 
cáfoló érvekbe ágyazza be azt az általánosabb gondolatot, hogy a költemény nem 
imitáció. 

Az érvelés a DD L2-től hasonlóan indul, mint egy átlagos Arisztotelész-fordítás és 
kommentár: Patrizi közöl egy rövid görög szöveget, leforditja, majd értelmezi. Az 
értelmezés olyan szerzőknél, mint például Castelvetro, generikus alapstruktúrán 
belüli szisztematizálást jelent. Ilyen módszerrel mutatja be Patrizi is a Poétika bizonyos 
részeinek „nem igaz, nem elégséges stb." voltát. 

Patrizi a bizonyításban négy argumentumcsoportot használ. A kezelhetőség ked-
véért nevezzük ezeket rendre genus-, divisio-, equivocitas-, illetve exemplum-argu-
mentumnak. A genus-érv9 a Poet 1448b ellen irányul. Első része szerint Arisztotelész 
nem bizonyítja, hogy a költészet genusa az imitáció. A Poétika szövegét Patrizi a 
következőképp hozza szillogisztikus formára: 

1. Az imitáció természetes az embereknek. 
2. A költemény imitáció. 
3. A költemény természetes az embereknek. 

A következtetés az adott premisszák igaz volta esetén érvényes lenne, de Patrizi 
szerint ezek nem igazak. Az érv második része, a tulajdonképpeni cáfolat - reductio 
ad absurdum alakban - ezt mondja ki: ha a genus tulajdonsága természetes volta, és 
a költészet az imitáció speciese, akkor minden ember költő. (Arisztotelész nem is áll 
távol egy ilyen nézettől: szerinte a költői tehetség - az imitációra való hajlam -
tekintetében az emberek közt csak fokozati különbségek vannak.10) 

A második a divisio-érv. Arisztotelész az imitáció (részben Platóntól öröklött) 
fogalma alapján mereven egymáshoz rendeli a költő természetét," az utánzott cse-
lekvés típusát,12 a költemény műfaját13 és a benne használatos versmértéket. Patrizi 
minden ponton cáfolja ezt a szisztémát. Vegyük az első esetet: itt nyílttá teszi, hogy 

9 DD12. 38-41. 
10 Poet 1448b 
11 Poet 1448b 
12 Nálunk rosszabbak, hozzánk hasonlók, vagy jobbak cselekedetei (Poet 1448a). 
13 Uo. 



Költemény „da seme" és „da" séma: Francesco Patrizi Poétikába. 2 7 1 

Arisztotelésznél nem a költésre való hajlam - az imitáció, mint inklináció - az alapja 
a költő cselekvésfajtákhoz és műfajokhoz való hozzárendelésének, hanem szerzett 
diszpozíció, szokás: nem az, amiben különbözik a többi embertől, hanem, amiben 
megegyezik velük, amiben megegyezik az imitáció tárgyával. Ki írja akkor az iste-
nekről szóló verseket - kérdi Patrizi - , vagy talán azok nem tekinthetők költészetnek? 
Hogyan lehetséges, hogy ugyanaz az adott jellemű költő komoly és közönséges 
tárgyról is irjon, hogy ugyanaz lehessen az Iliász és a Margitész szerzője? A második 
kapcsolódási ponton az eposzhősök jellemének magasztos voltát vonja kétsége, és 
így tovább. A második érvcsoport megerősíti az elsőt: megmutatja, hogy a nem 
megfelelő genus alaptulajdonságát - a tárgyhoz való hasonlóságot - használva osz-
tályozóelvként, melléosztályozunk. 

A harmadik érvcsoportban'4 az imitáció terminus egységes használatát kéri számon 
Arisztotelészen. Patrizi szerint nála ez hat különböző jelentésben szerepel,15 és abszur-
ditás nélkül egyik sem cserélhető fel egymással. A megadott „jelentésekből" kiderül, 
hogy Patrizi nem is igazán a jelentésre gondol. (Egyébként elég triviális is lenne akkor 
az érvelése.) Mivel az imitáció szó használatára olyan példákat keres, amelyek a 
költészetre, mint különböző mértékben absztrakt tárgyra vonatkoznak (az egész be-
széd, a költészet mint olyan, költemények egyes csoportjai - például műfajok - szintjén 
is aktív a szó) úgy tűnik, inkább a terminus teoretikus pozíciójának a tisztázatlanságát 
akarja demonstrálni: az „imitáció" egységes vagy összehangolt használatának, azaz a 
teoretikus pozícióból adódó jelentésének hiányát. Ez alátámasztja a bevezetésben 
mondottakat, hogy Patrizi különböző absztrakciós szinteken különböző nyelvet akar. 

Másrészt, mivel a költészet imitáció, mind a hat jelentés meghatároz egy-egy 
költészet-korpuszt, de ezek egyike sem esik egybe a költészet szó szokásos alkalma-
zási területével. Emeljük ki e jelentések közül például az „evidenza"-t. Az evidenza 
szavakkal történő megjelenítés, az, hogy leírás vagy metafora segítségével látvány-
szerű hatást ér el a költő. Ha az evidenzát az imitációval, és így a költészettel 
azonosnak tekintjük, akkor a - bármely szövegben előforduló - leírások és a meta-
forák összességét kell költészetnek tekintenünk. Az érvelés sémája hasonló a többi 
jelentés esetében is. 

Az utolsó itt kiemelt érv, az exemplum-argumentum16 egy gyenge imitációfogalom 
(amely szerint a költő gondolatai leképezik a költemény tárgyát, és ez biztosítja a 
költemény imitativ jellegét) ellen irányul, ugyanakkor azonban megmutat egy, az erős 
fogalom (leképezés 'a valóságos cselekedetek ábrázolása' - megszorítással) alkalma-
zásából adódó paradoxont is. Különlegessége, hogy itt Patrizi hajlandó megérteni, 
milyen módon szokás az „imitáció"-t használni. Az érvelés abból indul ki, hogy az 
imitáció tartalmaz olyan mozzanatot, amely minden használatában közös - ez a 

14 DD L3., 61-62. 
15 Imitációnak tekintendők Arisztotelész szerint: a szavak (Ret 1404a), az enargeia (Poet 1462a), azaz a 

megmutatás, (itt Patrizi - kortársai is - tévednek a szöveg olvasásakor: ahol mimésziszt értenek, ott modern 
kiadásokban kinészisz van) a cselekmény (Poet 1450a), a tragédia (Poci 1449b) az eposz és a dithirambosz 
(Poet 1447), és zenei műfajokban, mint az auloszjáték vagy a kitharázás (Poet 1448a). 

16 DD 65. 
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hasonlítás, a költemény hasonmás mivolta. Ám ha hasonmás a költemény, kell hogy 
legyen eredetije, egy exemplum, aminek a másolata. Mivel ő maga cselekmény, a 
mintának valamilyen cselekvésnek kell lennie. A cselekmény lehet valós (vero), nem 
valóságos (falso), illetve ezek keveréke. Imitációról a szó tulajdonképpeni értelmében 
csak az első esetben beszélhetünk: a másik kettőben nincs mit utánozzon a költe-
mény. Ő maga az exemplum és az utánzat is. Ha mégis feltennénk, hogy van 
valamilyen minta, az vagy más szövegben, vagy a költő elméjében található. Ezek 
egyike sem költészet-specifikus, a második ráadásul nem is imitáció, hanem kifejezés 
(espressione). Patrizi ezután már nem is folytatja az érvelést - úgy fejezhetnénk be, 
hogy mivel a lélek fogalmai és a szavak közt a kapcsolat konvencionális, nem lehet 
hasonlóságon alapuló viszonynak, imitációnak nevezni. 

Az egyetlen, imitációnak elismert esettel - mikor valóságos cselekvés a minta - van 
a legnagyobb baj. Ekkor az imitáció - ha drámai előadásról van szó - tükörszerűen, 
akár egy-az-egyben is történhetne. Arisztotelész azonban azt írja, a költészet abban 
különbözik a történetírástól, hogy amíg ez különös emberi cselekedeteket ábrázol, a 
költészet általános nézőpontból teszi ugyanezt. („Ezért filozofikusabb és mélyebb a 
költészet a történetírásnál, mert a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig 
az egyedi eseteket mondja el.17) Nevezhetnénk ezt imitáció-paradoxonnak: a költé-
szet hasonmás, és minél jobban hasonlít a mintájára, annál kevésbé költészet, minél 
inkább költészet, annál kevésbé imitáció. 

A kor stílusának megfelelően szofisztikáit érvelés kettős célra irányul: megmutatni, 
hogy az „imitáció"-nak nincs korrekt jelentése, nincs speciális alkalmazási területe. 
(Kivéve a drámákat, amelyek esetén a látvány, az előadás miatt Patrizi elismeri az 
imitativ jelleget, bár ha nem verses művek, nem tartja őket költészetnek.) Se a 
költészet egészéről, se egyes műnemeiről, se egy költemény egészéről nem állítható 
azonos értelemben. Patrizi egyik, később is gyakran kijátszott ellenvetése arra épül, 
hogy Arisztotelész - Platón nyomán - maga is megkülönbözteti a narrációt a sze-
replők szövegétől, amit szűkebb értelemben tekint imitációnak. Ha a költészet, mint 
olyan imitáció, és nem imitáció a költemény narratív része, akkor ad abszurdum, a 
narratív részek nem tekinthetők költeménynek, és a szöveg, amelyben ilyenek van-
nak, részben költemény, más része meg nem. Ha két különböző teoretikus pozícóiba 
azonos terminust teszünk, megvan a lehetőség a homonímia efféle kijátszására. 

Az érvek közös eleme, hogy ha elfogadjuk az imitáció adott fogalmát, annak 
lefedési területe nem fog egybeesni a költészetével, ha pedig az imitáció gyönge - a 
hasonlóság/leképezés segítségével definiálható - fogalmát használnánk, ennek alap-
ján a szövegfajták nem különíthetőek el. Arisztotelész maga is tesz olyan megjegyzé-
seket, amelyek a szónoki beszédnek a költemények nyelvéhez, illetve a költemények 
nyelvének a köznapi nyelvhasználathoz való közeledésére utalnak.18 Arról is ír, hogy 
egy szöveg nem veszti el költemény mivoltát, ha prózába írjuk át.19 

17 Poet 1451b 
18 Ret 1404b 
19 Poet 1451b 
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A költészetnek, mint imitációnak a fogalma a nyelv referenciális funkciójára épül, 
amelyet magával a nyelvvel tekint azonosnak, és ez is ássa alá. Nemcsak az Augusz-
tinusz nevéhez köthető nyelvfelfogásra20 gondolunk, aki a beszélést a rámutató 
definíció technikájával véli megtanulhatónak,21 hanem Arisztotelész Rétorikájának 
olyan mondataira is, mint hogy „A szavak ugyanis utánzatok".22 A nem drámai - nem 
előadott, a szavakkal szavakat, cselekvéssel cselekvést utánzó - költészetnek, mint 
imitációnak a felfogása, mint reflektálatlan alapelvet feltételezi ezt: a költészetet 
imitációnak tekintő poétikákban a reprezentáció mikéntje nem merül fel probléma-
ként. A nyelvnek, mint a reprezentáció közegének a felfogása viszont lehetetlenné 
teszi az imitáció hatáskörének a költészetre szűkítését. 

Az imitáció, úgy tűnik, legkevesebb három transzformációt foglal magába: az első 
a látvány szavakká alakítása, a második a költeménybe kerülő valóságelemek szelek-
ciója, a harmadik a valóságos történésekhez hasonló sor kialakítása. (A két utolsót a 
'valószínűség' irányítja.) Ha az első átalakítása automatikusan együttjár a nyelv min-
den használatával, akkor ebből az imitáció-fogalomból nem adódik olyan szempont, 
ahonnan nézve a beszéd- vagy szövegfajták23 elkülöníthetők lennének, ahonnan a 
költészetnek lehetne differencia specifikája. 

Eszerint az elmélet szerint a megformálás költőisége még csak nem is a szavakká 
alakítás különös módjából származik: Arisztotelész, mint láttuk, egyrészt nagyra 
értékeli a költő köznapi szóhasználatát, másrészt a verselésnél - ami a költemény 
nyelvének evidensen olyan vonása, ami nem reprezentál semmit - fontosabbnak 
tartja a cselekményt.24 

Az utolsó, a sorozat-szabály diskurzusfajták megkülönböztetésére való alkalmat-
lanságát az imitáció-paradoxon mutatta be: a valószínűség fogalma a költészetnek 
főleg a történetírástól való elkülönítésére alkalmatlan. Patrizi kortársai azonban szük-
ségesnek látták a szövegfajták megkülönböztetését: ezt a második, a szelekciós 
szabállyal összefüggésben kísérelték meg. 

Castelvetro, Patrizi egyik fontos vitapartnere így határolja be a költészet anyagát: 

„Mivel tehát a tudományok és a művészetek anyagát a köznép nem érti, azt nem 
csupán mint a költemény általános tárgyát kell kerülni és mellőzni, de még attól is 
óvakodni kell, hogy ne használjuk fel azoknak a[z általában vett] tudományoknak és 
művészeteknek valamely részét sem a költemény egyik helyén. "25 

„Ugyanígy a történet valóban megtörtént emlékezetes emberi tettek előadása, a 
költészet viszont valószerű elbeszélése a jövőben lehetséges emberi cselekvéseknek. '2b 

20 Vallomások. I., VIII. Gondolat, Bp. 1982. 35. 
21 Erről WITTGEINSTEIN: Filozófiai vizsgálódások. 1. 1-38. Atlantisz. 1992. 17-37. 
22 Ret 1404b 
23 Patrizi például nem tesz a kettő közt különbséget. 
24 Poet 1451b. („Világos tehát, hogy a költőnek inkább a történet, mint a versforma mesterének kell 

lennie...") 
2 5 KOLTAY-KASTNER Jenő: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Akadémiai, Bp. 1970. 296. 
26 I. m. 297. 



274 Dobolán Katalin 

„A történelem dolgait, akár a természet folyása szerint vagy annak ellenére adód-
nak, vagy esetlegesek akár a véletlen, akár az akarat révén, még akkor is, ha csak 
megtörténésükneklehetőségeforog fenn, soha nem tekintik úgy, mintamik megtörtén-
hetnek, hanem mindig mint olyanokat, amelyek már megtörténtek. Mivel pedig 
megtörténtekként és ama személyekhez rögzítettekként kezeljük őket, akikhez az esetet 
egyénileg kötjük, csak konkrét adottságaiban vizsgálhatjuk őket. Innen van, hogy ezek 
általában a történetírás, és nem a költészet tárgyát alkotják, kivéve egyes részeiket, 
amelyekről később lesz szó, másrészt pedig a megtörténhető, de még meg nem történt 
dolgok általában a költészet, és nem a történetírás anyagát teszik. "27 

Ez a rendszerezés tárgyterületbeli különbségekre épül. Mivel a lehetséges exemplu-
mok körét határolja be, az imitációtól nem független, de a behatárolás elve nem ebből 
adódik. Ha viszont az imitációt a költészet fogalmában további jelzővel pontosítjuk 
(Castelvetronál: 'jövőbeli cselekedetek' imitációja), ha az valóban tárgyszelektív, nem 
vesszük tekintetbe, hogy a költészet anyagában univerzális. Ez azt jelenti, hogy a 
második transzformáció, a szelekciós szabály is elégtelen: a költeménybe kerülő 
elemeket nem lehet nem-nyelvi entitások tulajdonságai alapján válogatni. 

Annak a szempontnak, amely valóban képes a költészet és az egyéb szövegfajták 
közt különbséget tenni, nyelvileg kell jellemzettnek lennie, vagy inkább alkalmazá-
sának nyelvi következményekkel kell járnia. Nem véletlen, hogy a költészetet nem 
imitációnak tekintő elméletek olyan korokban jönnek létre, amikor van olyan nyelvi 
reflexió, amely a nyelvet nem mint egyfunkciós eszközt, mint egyenként referáló 
szavak összességét tekinti, illetve a nagyobb egységeket, mint például egy mondat, 
nemcsak úgy, mint amelyek a szavak referenciáját konkretizálják,28 hanem mint 
amiknek ezen túl is saját funkciójuk van.29 Ez lehetőséget adhatna mondatoknál 
nagyobb egységek - akár a referálás módjának szempontjából - eltérő szerkezetének 
megmutatására. 

A költészet nyelvéről szóló reflexióhoz a középkorban és a reneszánsz idején is az 
antik retorikák nyújtottak kereteket. A három stílusnemhez a decorum alapján műfa-
jokat, és bizonyos szókincset rendelnek. Dante nyelvében, példaanyagában, tárgyke-
zelésében is középkorias De Vulgari Eloquentiá)a szerint a vulgáris nyelvek egyfajta 
raktárkészletül szolgálnak a költészet nyelve, a fiktív udvari nyelv számára, amelybe 
stiláris-hangzásbeli - számunkra intuitív - kritériumok alapján kerülhet be az adott 
kifejezés. A nyelvi eszközöknek ez a raktárkészlet jellege a későbbi retorikakoncep-
ciókban is megmarad: Fracastoronál a Retorika, mint a beszédtudományok királynője, 
osztja ki az egyes beszédfajtáknak, mint például a történetírás, a filozófia, vagy a 
költészet, a céljukhoz illő eszközöket, az általuk használható kifejezéseket, a nyelvi 

27 Uo. 
28 Ez volt a consequentia terminorumra vonatkozó középkori álláspont. Vö. M. és W. K N E A L E : A logika 

története. Bp. 1987. 243-296. és AETRICHTER Ferenc: Buridán, és a név-reláció antinómiája. In: Észérvek. 
Atlantisz, 1993. 

29 Ilyen típusú nyelvfelfogásból sem következik feltétlenül: eltűnhet az az igény, hogy a beszédfajtákat 
- tág értelemben vett műfajokat - egyáltalán elkülönítsük. 
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eszközök általa ismert és rendezett nagy raktárából. A nyelv ilyen raktárkészletszerű 
felfogása ölt testet a szerzőimitáció humanista eszményében, illetve a petrarkisták 
költői gyakorlatában, ahol a használható kifejezések tárát az adott szerzők vagy a 
klasszikus szövegek összessége jelenti. 

Ezt tulajdonképpen a második, a szelekciós szabály nyelvi variánsának tekinthet-
jük. A költészettel, mint imitációval az elsőre vonatkozó nyelvi reflexió nem férne 
össze. Patrizi így ír a Lambertőoan, a beszéd fogalmának30 disputációja során: 

„ Strozza: Vajon mit jelenthet az a kifejezés, hogy jelentéssel bíró? / Patrizi: Nem 
tudom. /Str.: Talán azt, hogy a tagoltan kiejtett emberi szón érteni lehet valamit?/Pa.: 
Talán azt. / Str.: És ez az értett dolog kívül van a szón, vagy pedig azonos vele?/Pa.: 
Nekem úgy tűnik, hogy se nem azonos vele, se pedig rajta kívül nincs. / Str.: Hogy 
mondja ezt?/Pa.: A szó ugyanis magában hordja a dolgot./Str.: Talán úgy érti ezt, 
hogyezaszó 'kő'követ hord magában, ésaz, hogy 'ég' magában hordja az eget? / Pa.: 
Ezt nem gondolnám. Mert akkor túl nagy hasuknak kellene lenni. "31 

Patrizi a szó és a dolog kapcsolatát a fogalom által közvetettnek gondolja. (A szó jelt 
ad valaki lelkében levő fogalomról.)32 Ebben az esetben a kapcsolat nem alapulhat 
hasonlóságon, mert ezek különböző státuszú dolgok: testiek (szó, dolog,) illetve 
lelkiek (fogalom). A kapcsolat - a jelölés - a fogalom és a szó közt áll fenn: a dolog 
és a fogalom kapcsolata nincs értelmezve. Ez a kapcsolat lehetne a reprezentáció 
valamely formája, vagy egyszerűen konvencionális viszony. Ha a fogalom reprezen-
tálná a dolgot, akkor ezáltal a szónak is reprezentálnia kellene a fogalmat (és a 
dolgot), mivel a 'fogalom' közvetíti a dolog-szó kapcsolatot. Ekkor a dolog, a szó és 
a fogalom tulajdonképpen egybeesnek, természetes a referencia. 

„Beszél tehát az isten, és beszélnek az összes teremtmények, óPatrizio, megtörtén-
hetik tehát, hogy beszédük az ember számára érthetetlen." 

„De nemcsak erről van szó, hanem arról is, hogy az ő\ü. a dolgok] beszédjük sokkal 
hatékonyabb és csodálatosabb az emberi beszédnél. Mert azok rejtett befolyásokkal és 
nyílt csodákkal hajtják végre mindazokat a csodálatos hatásokat, amelyeket látunk, 
és amelyeket nem látunk. És ezért az ő beszédük a mienkhez viszonyítva igazabb, 
minthogy nem téved soha működésében. "33 

Valamely dolog beszéde saját lényegének kifejezése,34 ez azonban nem fordítható le 
emberi nyelvre. Patrizi a beomlott Föld mítoszában adja meg ennek okát. 

30 A vitatott fogalom: a beszéd az ember tagolt, jelentéssel bíró hangja. 
3 1 KOLTAY-KASTNER: i . m . 3 1 9 . 
32 A szó-fogalom-dolog tárgyalásában Patrizi Porphüriosz Eiszagógqát követi, vagy annak iskolai 

oktatásba került formáját (sőt, egy helyen Arisztotelészt is nagy mesternek nevezi). 
3 3 KOLTAY-KASTNER: I. m . 3 2 9 . 
34 Mivel a dolog, a fogalma és a neki megfelelő, őt kimondó beszéd egybeesik. 
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Ez egy katasztrófa-mítosz, egy hajdani aranykor leírásával indul: az ősi időkben a 
Föld üreges volt, mint egy szivacs, és összeért az éggel. Ember, állat az üregeiben 
lakott, és „szeretet, közös nyelv, és testvériség volt mindnyájuk között". Mivel „bizal-
masan beszélgettek és társalogtak az állatokkal, a madarakkal, a növényekkel és a 
szellemekkel, értették egymást az összes dolgok, és az összes emberek [...]Érzékeik igen 
tiszták voltak, minthogy a legtisztább éterrel táplálkoztak. Ezért volt birtokukban 
minden dolgok, mind az égiek, mind az elemiek ismerete". Ezzel a tudással csodákat 
vittek végbe: amit kimondták, megtörtént, vagy létrejött. Az emberek azonban elbi-
zakodottságukkal, megharagították Szaturnuszt, és ezzel előidézték a Föld magába 
omlását, és a nyelv nagy pusztulását. Szaturnusz ellen támadtak, aki átadta az uralmat 
Jupiternek és Plútónak. A kiegyensúlyozott egység helyére egy agresszív dualitás 
lépett. A két testvér alulról és felülről támadva magába omlasztotta a Földet, amely 
így végtelen távolságra kerül az égtől. A kataklizma túlélői egyfajta amnéziát éltek át: 
„a zuhanás következtében sok napon át ájultan hevertek, még a szívverésük is elállt. 
Később is, mikor magukhoz tértek, örökre kábultak maradtak, és szörnyű félelemmel 
voltak eltelve." A kábulat az ősi tudás, azaz a nyelv elvesztését jelentette, a félelem 
pedig fajok, azaz immár nyelvek szerinti elkülönülést, társadalomba szerveződést 
hozott magával. A félelem a katasztrófában átélteken túl annak okától, a régi tudástól, 
az igazságtól való félelem is, a társadalom önvédelme. Ezért aki emlékezett is valami-
re, eltitkolta.35 

Ez a beszédmítosz egy historizált Kratülosz: az aranykor természetes referencián 
alapuló, isten és minden teremtmény számára érthető36 nyelvét az ember számára a 
romlott, konvencionális jelviszonyon alapuló nyelvek, a mai nyelvek váltják fel. Bár 
ki tudjuk mondani, hogy alma, de elfelejtettük azt a szót, amit kimondva almát 
beszélnénk. Elveszett a nyelv mágikus-tárgycsináló ereje - ami az ember ősi hatalmá-
ból megmaradt, az egy nyelv, a beszéd létrehozásának képessége: a régihez képest 
korlátozott, de azért generatív képesség. Patrizi a beszéd leképező jellege helyére a 
maga generálására vonatkozó képességét állítja: a beszéd ugyanúgy jön létre a 
beszélő fogalmainak kicsiny magvacskáiból, ahogy isten bizonyos ideák segítségével 
a világiélekben, majd a testi anyagban, a dolgok természetének láthatatlan magjaiból 
teremti az egyes dolgokat.37 

Az a beszéd, ami ezt a képességet az analógiánál jobban kifejti, a költői beszéd.38 

Szükséges, hogy nem csak a nyelv generativitásának direkt kifejtésében, hanem 
egyéb módon is eltérjen a normál, vagyis a megromlott beszédtől, és lehetőleg az 
olvasót is eltérítse. Ha a közvetlenül a katasztrófa után élő emberek az amnézia, vagy 
az emlékezésért járó retorziók ellenére mégis megpróbálták felfedni az igazságot, 

3 5 K O L T A Y - K A S T N E R : I. M . 3 2 9 - 3 3 6 . 
36 Szó szerint 'egymást' értették meg. 
37 Vö. RimediM. Luca Contile. 24-24v. 
38 Patrizi Arisztotelész elleni érvelésének egyik stratégiája, hogy annak elméletéből a költeményt 

költemény-mivolta szempontjából különböző részekre osztó következményeket vezessen le. Ez a mutatós 
retorikán túl a költeménynek, mint egészként generáltnak, mintegy „dolognak" a szemléletével is össze-
függ-
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emlékezet-töredékekre támaszkodva, „rejtélyekben, mesékben, képes beszédekben" és 
egyéb burkolt módokon, a hallgatóság félelmének legyőzése érdekében örömöt 
keltve beszéltek. Épp ezek a költői beszéd Patrizi által felsorolt tulajdonságai: az 
enigma, varieta, aggrandimento, dolcezza, lingua straniera, verso.39 A költészet ennek 
az ősi tudásnak a lehetőség szerinti felidézése, részleges anamnézis, értéke a beszéd-
nek az ősi nyelvhez való közelítésében van. Csodákat nem tesz ez a nyelv, de 
differencia specifikája a csodálatosság. Részleges közelítés, és azon túl, hogy a normál 
nyelvtől - amely egyformán használatos a beszélt nyelvben, és a prózában, amelyek 
közt Patrizi egyáltalán nem tesz különbséget - nincs más, nincs pozitív kritériuma a 
sikernek. Patrizi „kettős befogadás"-elve szerint az is legitim, ha az olvasó a minden-
napi nyelv és tapasztalat mintájára, mondhatni a valóság-érzéke segítségével értelmez 
egy költeményt, de az igazi megértés akkor következik be, ha különbözőségében 
látjuk. A költemény maga ezt megértésnehezítő technikákkal adja tudtunkra.40 

Amikor Patrizi a költeményt logikailag formalizálja, egy, referenciális vonatkozá-
saitól nem megfosztott, de nem is ennek a szempontjából kezelt rendet hoz létre. 
A látvány-szó kapcsolat helyére a versben egy kereszt-referencia kerül: egyrészt 
működik a normál beszéd, az egyes szavak konvencionális referenciájával, másrészt 
megjelenik egy más típusú referencia is. Ez a nyelvfelfogás, ez a költői nyelvvel 
szemben állított követelmény teszi lehetővé, hogy Patrizi teóriájának egyik nyelve 
beékelődhessen a másikba: platonista metafizikája ennek segítségével képes 
nézőpontot adni az általában vett beszéd logikájának - topikájának - módosításához, 
és formális módon is beépül a költészet topikájába. Ezt pontosabban csak a két 
teoretikus nyelv áttekintése után fogalmazhatjuk meg. 

A topika a tradicionális logika értelmében sem tisztán logika, hanem a valószínű 
érvelések eszköze, módszer, amivel egyes állításainkat más, általánosan elfogadott 
állításokra visszavezetve bizonyítjuk. Ez az oka, hogy Cicerónál és más retorikaíróknál 
is találkozunk vele. Az egyes, emlékeztetőül szolgáló locusok egy kijelentés terminu-
saira vonatkozó legáltalánosabb állításokat - maxima propositiones - tartalmazzák. 
Ha azt a konklúziót akarnám elérni, hogy „az ember élőlény", azt kell bizonyítani, 
hogy a genus vonatkozik a speciesre. A genus locusa szerint úgy járhatok el, hogy 
első premisszaként az adott genusról állítok egy tulajdonságot, másodikként a spe-
ciesről állítom ugyanazt, például: 

1. Minden élőlény lelkes valami. 
2. Az ember lelkes valami. 
3. Minden ember élőlény. 
A topika egyszerű gép, premisszák előállítására képes, amelyekkel érvényes kö-

vetkeztetésre juthatunk. Nem lehet vele hosszabb szöveget előállítani - ehhez locus-
sorozatszabályokra volna szükség. Ilyen azonban nincs: bár a locusok közt van 
kapcsolat, ez arra szolgál, hogy ugyanahhoz a konklúzióhoz más premisszákat - más 
terminussorrendet - választhassunk. 

39 DA LI—2. 
40 Vö. az enigma definíciója: DA L 3, 251. 
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Patrizi topikájában a locusok úgy vannak elrendezve, hogy az a belőlük származó 
„invenciók"41 sorrendjét is szabályozza (sortranszformációt ad), makroszinten, a disz-
pozíció elveként is. Tulajdonképpen kettős topika ez: az első, az általában vett 
beszédé, a második a költészeté. 

A beszéd és a költemény tárgya univerzális: bármi lehet, isteni, természeti vagy 
emberi dolog. Az alapvető locusok a következők: ok, lényeg, képesség, tudás, akarat, 
cselekvés, elszenvedés, hatás.42 A locusok viszonyának szemléltetésére Patrizi a nas-
cere (születni) igét használja: 

„e diciamo che tiell'ordine divino vi sono cagioni, essenza da quelleprovegnente, 
epotenza e conoscenza, e da questa nascente la volonta, vegnente l'azione, dall'azi-
oneper lopiupassione, e dall'una e dall'altra effetto.,Ai 

Ez oksági viszonyt jelent: a locus-sor két végpontja is ezt sugallja, de példái a cagione 
locusára44 is azt mutatják, hogy az okságot genealogikusan érti. (Ezért a későbbiekben 
a rövidség kedvéért cagione-sornak fogjuk nevezni). Ha például az almáról beszé-
lünk, optimális esetben az almamagtól a szánkban érzett üde ízig, esetleg az eredendő 
bűnig jutunk el. Ettől el lehet térni, a beszéd szituatív voltánál fogva nyilván el is tér, 
de egy költemény esetében Patrizi ezt hibának tartja: szerinte in medias res kezdeni, 
vagy a címben nem megjelölni a tárgyat, kárhoztatásra méltó hiba. 

A költészet topikája, a beleértett diszpozíciós szabályon túl azt a kiegészítést is 
tartalmazza, hogy 'a dolgoknak kettős rendje van: az egyik teljesen valószínű és ez 
hihető, a másik teljesen valószínűtlen, és ez hihetetlen is'.45 A költeménynek mind a 
kettőt magába kell foglalnia. Ezt úgy érhetjük el, hogy az egyes locusok e szempont-
ból nem egyszerűek: a költőnek, ha valami hihető, azt a költemény kontextusában 
hihetetlenné, és fordítva, ami hihetetlen, azt hihetővé kell tennie. Vegyük azt a 
retorikai vándorpéldát, hogy a terhes nő gyereket szül. Ez hihető. A költő tehát azt 
mondhatja, hogy kilencszáz gyereket vagy majmot szül. Ez már hihetetlen. Hogy 
hihetővé tegyük, hivatkozhatunk valamely isteni szózat tekintélyére vagy a szóbe-
szédre, hogy ilyesmi történt tavaly egy nemesasszonnyal Padovában. A beszéd kau-
zalitásából így pszeudo-kauzalitás lesz. 

Vegyük Patrizi egy rövid versre vonatkozó, ezért részletes és könnyen követhető 
példáját.46 A tárgyalt vers egy homéroszi himnusz (XXI Apollónhoz): 

41 Patrizi a kifejezést az anyag egyes tematikus egységeire, illetve ezek összességére, így a költemény 
teljes szövegére is használja. Tulajdonképp minden, ami a locusok használatából adódik, invenció. 

42 Cagione, essenza, potenza, conoscenza, volonta, azione, poassione, effetto. (Az összes locus táblá-
zata: DA L 7.) 

43 DA L 7 . 3 1 4 . 
44 DA L7. 313. 
45 Due ordini: del necessario, possibile, awenuto, vero, verosimile, e di non necessario, impossibile, 

non awenuto, falso, falsosimiie. 
46 DDU 213. 
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Phoibosz a hattyú is zeng téged, szárny ütemére 
fennen, az örvényes Péneiosz partja fölébe 
csapva le, és folyton zeng édes szóval a dalnok 
csengő lanton, először téged, s téged utolszor. 

Most pedig üdv, nagyuram, hozzád e dalommal esengelé1 

A himnusz - Patrizi szerint minden költemény - anyaga összefoglalható két terminus 
kapcsolataként.48 Ez itt a „himnusz Apollóhoz". Ez a költemény magva vagy gyökere. 
Mind a két terminusnak megvan a maga cagione-sora. Bár nincs kimondva, de 
ezekből az összes mondható dolog következne, hisz Apolló „okának" is megvan a 
maga „oka", vagy egy, a cselekedetei közt szereplő tárgynak is, és így tovább. Ahol 
a két terminus cagione-sora fedi egymást, onnan meríthet a költő. A példában a 
„himnusz"-ból származó „invenció" az éneklés, az Apollóéból szent madara, a hattyú, 
a lant, a költő, és maga az utolsó sorban megjelenő Homérosz, aki Patrizi szerint 
speciálisan Apollónak szentelt költő. A vers írása szó szerint anyagának inveniálása a 
mondható dolgok univerzumából. 

Patrizi példájából úgy tűnik, többről van szó, mint ami a topika leírásából kiderül. 
A hihető és a hihetetlen, a valószínű és a valószínűtlen kombinációján keresztül 
olyasmit ír le, amit a nyelv önálló jelentésteremtő képességének nevezhetnénk. 
A beszédrészek kauzalitásának eltüntetésével a köztük lévő kapcsolat meghatározat-
lanná válik, és ezen keresztül új referenciának ad helyet. Ebben az értelemben a 
hattyú, azon túl, hogy a madárra utal, egyben rövidítés is: Apolló cagione-sorából 
származásának röviditése. Szimbólumnak nem neveznénk: jelentése pontosan körül-
határolható mind egy lineáris, mind a terminusból „sugarasan"49 kiinduló, centrális 
olvasatban. Ha a többi „invenció"-val kapcsolatot teremt, azt az így meghatározott 
útvonalak mentén teszi. A két terminuson át folyik a játék, de az egyszerű szabályok 
lehetővé teszik - igénylik - egy tényleges pretextus - itt a mitológia - bevonását. 
A rövidítés fogalmát most úgy definiálhatjuk, mint egy már meglévő, nyilvános-tradi-
cionális kapcsolatrendszernek az adott költeménybe emelését.50 A költeményben két 
kapcsolatrendszer működik: a kazuális, és a mitológia által meghatározott. 

47 Homéroszi himnuszok. Európa, Bp., 1981. 110. 
4 8 la materia, о sia soggietto del poéma, é sempre di una compresa in poco giro di parole, é come 

é a dir una loical poroposizione formata, come i loici chiamano, di soggetto, e di predicato. Ma noi, per 
ischifare l'equivoco di questo loical soggetto e del nostra poetico materiale, chiamerem lo termino primo, 
о anteposto, e quello ch'essi dicono predicato noi direm aggiunto..." (DDUL6. 208.) A logikusok iránti 
ellenszenve ellenére a két terminus, illetve nevük is, a topika eredeti használatára utal. A költészet tudás, 
és mint egy tudománynak - a kor tudománymetodológiája szerint szillogisztikusan kell építkeznie. 

49 Patrizi szerint a „csodálatosának a vers minden részében ki kell nyújtania „szellemsugarait". 
50 Eredendően nem-nyelvi jelölt is beemelhető ilyen módon a versbe. Ez történik a trubadűrlíra 

senhalaiban, amelyek egy adott viselkedésmódot, mint egységet rövidítenek. Egy olyan formula, mint 
például „Kedves Várakozás", vagy a „Dous-Esgar" másképpen referál, mint egy név, vagy bármilyen más 
főnév: a viselkedésmódok egy adott körét jelöli ki, amelyek közül csak néhány kerülhet be a versbe. Ennek 
a körnek a határait természetesen az udvari szerelem elmélete húzza meg, tehát ez a kapcsolatrendszer 
sem nyelvfüggetlen. A költemény referenciális szerkezetében Patrizi által a mitológiának tulajdonított 
szerepet itt - bár nem a költemény egészére kiterjedő hatókörrel - a fin'amors játssza. 
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A konkrét példa egy szóbeli kultúrában született, de rövidsége miatt nem az ilyen 
költemények struktúrái szerint épülő írott szöveg. Az egyidejűség folytán joggal 
feltételezi a rövidítések feloldását lehetővé tevő ismeretek meglétét. Mivel a topikák 
maguk is feltételeznek egy, a sémájukat kitölteni képes (meghatározatlan) ismeret-
anyagot, a topikákból is adódhat ilyen, a versben működő kapcsolatrendszer. Nem 
tudjuk viszont, hogy ezt a másodikat hogyan ismernénk föl. Ennek is nyilvánosnak 
kell lennie: Patrizi sehol nem apellál a költő vagy az olvasó tudatára. Kérdés, hogy a 
nyelvére apellál-e - hiszen ilyen esetben a vers nyelve adhatna eligazítást. Az eddigi-
ekből azonban úgy tűnik, Patrizi szerint a nyelv eszköze, nem pedig alanya az 
anamnézisnek. 

Az azonban biztos, hogy a nyelv önreferáló képességére épít. Ezért lehetséges az 
imitációhoz szükséges három transzformációs szabályt nyelven belüli műveletekkel 
fölcserélni. Az elsőt, a látvány szavakká alakításának problémáját, Patrizi két módon 
küszöböli ki: a feltételezett ősnyelvben ez a kérdés értelmetlen, hiszen a kettő egybee-
sik. Másrészt, a mitológia fent leírt szerepe azt jelenü, hogy a referenciális viszony 
részben két eleve nyelvi entitás közt áll fönn, és ez megkülönbözteti a költeményt a 
többi szövegtől. Ezzel elhagytuk az imitáció-elméletek problématerét, amelyben elvileg 
mindig feltehető a Kratülosz megoldhatatlan, bár számukra tulajdonképpen illegitim 
kérdése. A szelekciós szabály is megfogalmazható nyelvi szelekcióként, amennyiben a 
válogatás bázisa az anyag két terminusának cagione-sora, illetve ezek egymást fedő 
része. Végül, a sorozatszabály is, mint a költemény mikrostruktúrájának alakítója, és 
mint ami a makrostruktúrát - mint diszpozíció - alakítja, a topikára épül. 

A topika ezeken kívül a „csodálatos" létrehozását, a fikcionálást is irányítja. A 'fik-
ció' alkalmazási területe kettős: egyrészt a költemény 'létadó formájának' létrehozása, 
ugyanakkor topikus, nyelvi műveletek neve. A fikció - és a csodálatos - az imitációval 
van szembeállítva, mint a költészet genusa, éppúgy, ahogy a nyelvi generálás szem-
beállítódik a reprezentációval. A fikció jelöli ki ugyanis azt a pretextust, amit a 
költemény megírásakor, vagy helyes értelmezésekor a szöveg alá csúsztatunk. Ennek 
a pretextusnak a meglétére figyelmeztet a terminus legprimerebb jelentése: a költe-
mény nyilvánvalóan nem reprezentáló vonása, a versben való beszéd, a „parlare 
finto". Mint láttuk, ez a pretextus más a költészetre, mint olyanra vonatkozó megva-
lósíthatatlan, ideális esetben, amely esettel kapcsolatban olyan állításokat tehetünk, 
hogy a költészet anamnézis, és más a gyakorlatban, amikor a költemény differencia 
specifikája, a 'csodálatos' végső soron nyelvének önreferáló voltára épül. Az első 
esetben ez egy tovább artikulálhatatlan deklaráció, a második adja a fikció 
működőképes, második jelentését. A fikció első jelentése a költészet egészének mind 
a jelölt nélküli puszta fantáziálástól, mind a konvencionális jelviszonyon alapuló 
beszédtől különböző, de üres szférát ajándékoz, második, technikai jelentése meg-
mutatja, hogyan töltik be ezt a szférát az egyes költemények. 

A 'fingere', a 'fictio' Patrizi szerint a 'plattein' 'formálni', 'alakítani' igéből származik. 
Technikailag egy szöveg esetében ez átalakítást jelent: a valóságosnak mondottak 
megkötését, vagy épp ellenkezőleg: kitalált dolognak is lehet fikciója, de akkor azt a 
kitalált dolgot - a DA LI. értelmében - hihetővé kell tenni. Ezért nem is esik egybe a 
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fikció a mesével, a puszta kitalációval.7' A költemény egyes részei - a valószínű-va-
lószínűtlen kötelező kombinációja miatt - e tekintetben különbözhetnek egymástól: 
egyes részek „a valóság alatt", mások mellette, fölötte, vele szemben52 stb. költődnek. 
Hésziodosz bevezetése, amely a Múzsákkal való találkozását írja le, és amit mi egy 
elbeszélés fiktív keretének neveznénk, az a valóság előtti fikció, a költeménye 
tartalma pedig a valóság fikciója, megköltése. A kész költemény azonban egységesen 
is fikció, mert a kettő - a valódi és a hamis - együttlétének lehetősége a topika 
előírásain túl a fikció definíciójában53 is adott. 

A fikció ezen túl tisztán nyelvi operáció is. Nemcsak a verselés, a metrum „fikció", 
„parlare finto",54 ugyancsak nem-reprezentatív vonatkozásaikból adódóan fikciónak 
tekinti a trópusokat, és az antik költeményekhez járuló éneket. A metaforákról adott 
leírása jól szemlélteti a fikcióval kapcsolatos elképzeléseit: 

„Ezek idegen, tulajdon jelentésüktől eltérőjelentést adnak a szavaknak, vagyis egy 
alakított, költött [finto] jelentést. Ezek a jelentésátvitelek ugyanazokból a topikus 
forásokból származnak, melyekről fentebb kimutattuk, hogy a csodálatosnak, a költői 
tárgyaknak, és minden költői leleménynek is a forrásai... "55 

Már láttuk, a jelentés a szót és a fogalmat köti össze. A metaforák, trópusok, képletes 
kifejezések: 

„a hihető hihetetlenből vannak megalkotva [...] A világos jelentés ugyanis a hi-
hetőhöz, a homályos pedig a hihetetlenhez kapcsolódik. 

A bevezetésben is említett chiaro-scuro, inteso-non inteso oppozíció a költészet 
metafizikai, isteni tudásra utaló vonását emelte ki. Az idézetben a költemény összes, 
általa a DA. Ll-2.-ben összegyűjtött és rendezett jellemzőjét a topikához - a hihető-
hihetetlen, a valószínű-valószínűtlen két rendjének egyesítéséhez - kapcsolja, vagyis, 
a közös jelzősoron át egyesíti a két teoretikus nyelvét. 

Patrizi költészetteóriáját a neoplatonista metafizika minimálnyelvén is megfogal-
mazza, olyan alapfogalmak használatával, mint az idea, az anamnézis, a furore vagy 
a csodálatos. Egyes műveiben látható az a tendencia, hogy a platonista fogalmakat, 

51 Hiszen a topika alapelőírása, hogy bármely locusból származó dolognak egyszerre kell való-
színűnek, valóságosnak (stb.) és valószínűtlennek, nem valóságosnak (stb.) lennie - a tiszta kitaláció, a 
mese erre alkalmatlan lenne. Az ilyen műveket (például Rabelais-ét) Patrizi otrombának és ízetlennek tartja. 
Ehhez még vö. A manierizmus. 272. 

52 A manierizmus. 262. 
53 „Mindenekelőtt kijelenthetjük, hogy e három terminus: valódi (vero), képzelt (finto), kitalált (falso) 

között a képzelt helyezkedik el középen, s ennélfogva mindkét másikhoz, a valódihoz és kitalálthoz 
egyaránt csatlakozhat - miként azt már bebizonyítottuk - , és szinte az őket magába foglaló kategóriává 
válik; ezért helyes így fogalmazni: képzelt valódi, képzelt kitalált." A manierizmus. 273. 

54 I. m. 279. 
35 I. m. 281-282. 
56 I. m. 283. 
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a világ létrejöttének logikailag artikulált rendjét realisztikusan fogja fel. A Nova de 
universis philosophia szerint például az Eggyel azonosított Fény a reális térben 
helyezkedik el. Az idea fogalmának is olyan elemeit emeli ki, amelyek erre lehetősé-
get adnak. 

Azt a problémamegoldó struktúrát, amelyben az idea szerepel, itt csak röviden, 
sematikusan foglalhatjuk össze. Platónnál az egy és a sok között teremt kapcsolatot, 
illetve a dolgok hasonló tulajdonságait magyarázza a közös forma létével. Az ideák 
és a dolgok szférája szeparált - még a matematikai entitások közbeeső szférájával 
együtt is - a homályos, részesedésnek nevezett kapcsolat sem egy dolog és egy idea, 
hanem tulajdonság és idea közt van. A neoplatonisták hozzájárulása az isten-idea-
dolog kapcsolat tekintetében a részesülésnek, mint genealogikus viszonynak, mint 
emanációnak a részletes artikulációja. A maga számára Patrizi az emanációt az ana-
lógia és a generativitás fogalmával fordítja le (osztja ketté): 

„ mert, hogy a legjobb filozófusok módján okoskodjunk, Isten saját magából- azaz 
legegyszerűbb egységéből - teremtette fiát, és az ideák lényegét, előbb az elmében, 
aztán mindezek hasonmását is megteremtette a világiélekben, és a testi anyagban is, 
a határtalan és a határ, a lényeg, az azonos és a más, a nyugalom és a mozgás révén. 
Másrészt a természetet- a mozgások, a meleg, az egek hatásai, a lenti testek mozgásai, 
érintkezései és minőségeik révén - minden nap létrehozza a fémek, a fák és az állatok 
kicsiny magvaiból. Mert ezekből a szinte érzékelhetetlen magvakból jönnek létre 
először a gyökerek, utána a törzs, végül az ágak. Á fákban előbb a lomb, a virágok, 
végül a gyümölcs. Az állatokban előbb a máj, aztán a szív, az agy (bár ebben eltérőek 
a vélemények) a csontok, az idegek, a hús. És a tagok, kezdeti kicsinységükből hasonló 
táplálkozással érik el azt a nagyságot, amit elérnek, és ami természetükhöz illő. 
Minden beszélő hasonlóképpen tesz, mert fogalmainak kicsiny magvaiból kezd növe-
kedni a beszéd... "57 

Az analógia az egyes szintek közt, a generálás az egyes szinteken belül működik, úgy, 
hogy a gondolati struktúra egyes pontjainak reális jelentést tulajdonít: minden dolog-
nak van isten által teremtett ideája, amely új rejlik benne, mint almában a mag, és 
napról napra újra teremtődik belőle. A kreáció e bázisai a dolgok természetének szinte 
láthatatlan magvacskái. Az idea szó szerint generatív, és eredetileg is voltak nyelvi 
vonatkozásai. Semmi akadálya, hogy Patrizi a beszédre is kiterjessze az analógiát. 
Ebben az értelemben a favellatore concettója, vagy a költemény anyagának két 
terminusa analóg az ideával. A bennük levő sémához képest a szöveg mint entelek-
heia lép föl. Ez az eset tulajdonképp az idea működésének egyetlen megfigyelhető, 
nemcsak puszta kontemplációval elérhető példája.58 

Probléma lesz, hogy a mi emberi nyelvünk hogyan utalhatna arra az ősi tudásra, 
ami az analógiát egykor azonossággá tette. Magától - magunktól - sehogy. Erre ad 

57 Rime diMLuca Contile, idézi: BOLZONI: i. m. 83. 
58 Ez lehet az egyik legfontosabb oka Patrizi költészet iránti érdeklődésének. 
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magyarázatot az anamnézis és a furore. Patrizi egyik fiatalkori művében59 a költő 
anamnézisét szó szerint érti: születése előtt lelke a különböző művészetistenek által 
uralt bolygópályák egyikéről indult le a földre, és itt emlékszik vissza az onnan hozott 
tudásra. A Poétika korábbi részeiben a furore, a később írottakban inkább az enthu-
ziazmus kifejezést használja. A DD LI. egésze furoréról, mint a költés nem-természeti 
okáról szól. A furore, mint isteni beavatkozás, itt is, mint a kor szerzőinél általában, 
az Ión vasgyűrű-hasonlatára megy vissza. A második, már enthuziazmust használó 
helyen a költésre való alapvető hajlamként szerepel, olyan más, költésre felhívó okok 
mellett, mint a vidámság, a szomorúság, vagy a gúnyolódó kedv. Egy harmadik 
helyen viszont azt mondja, hogy a költő költhet a furore szerint: ez semmiből való 
teremtés. Költhet a természet szerint, és ez valamilyen magból való generálás, végül 
költhet az ars szerint, amikor is keveset sokká alakít. Mivel az eredet problémája 
összetett: több absztrakciós szinten (a költészet, mint olyan eredete, az irodalom 
történeti kezdete, a költő költővé válása, az egyes költemény eredete) mozog, a Patrizi 
által kínált megoldás is összetett. Arisztotelész elleni érveiből (különösen a divisio- és 
equivocitás-érv) világosan kiolvasható volt az az igénye, hogy a teória különböző 
absztrakciós szintjeit ne teoretikus rímkényszer, ne egy bennük ugyanabban az 
értelemben nem használható terminus azonossága kösse össze, vagyis, hogy a termi-
nusnak mint olyannak a jelentése teoretikus pozíciójából adódjon. Erre szolgál ez az 
összetett eredet-teória. A furorét, mint a költészet eredetét: kezdetét (orákulumok), 
és okát (közvetlen isteni sugallat) pozícionálja. Az enthuziazmus mint inklináció 
ennek a pszichológiai változata: párhuzamukat Patrizi is jelzi, bár nem használja őket 
szinonimként. A költő pillanatnyi hangoltsága az egyes költemények járulékos, köz-
vetlen oka. A kreálás, a generálás vagy a nagyítás a vers anyagának megtalálására 
vonatkozik. Ez a bonyolultabb struktúra állítható a Patrizi által a divisio-argumentum-
ban rekonstruált arisztotelészi renddel szembe, úgy, hogy a furore a költészetnek nem 
természeti oka, a műfaj kiválasztása a költő „aktuális természetéből" adódik, a többi 
pedig a topika használatának a feltétele, amennyiben az ehhez szükséges kiinduló-
pontról gondoskodik. 

A következő fogalom, az ammirabile (a csodálatos) platonikus eredete nem evi-
dens. Ez Patrizi kvázi-poétikai minősége. Mint ilyennek, nem a szép a lehetséges 
riválisa: a szépség a költészeténél sokkal tágabb területen mozog. Kiemelt szerepét 
univerzálé-voltának köszönheti: 16. századi művészetteóriák, mint például a Zucca-
rié, Szent Tamástól veszik át.60 így szerepel olyan költészetelméletben is, mint Fracas-
toroé:61 a költőnek utánzása tárgyául a teremtő abszolút szép ideáit kell választania. 
Amikor azonban konkretizálja, hogyan történik ez, szinte minden szót visszavon: nem 
a tárgynak kell abszolút szépnek lennie (akkor csak hőseposzt lehetne írni), hanem 
a költőnek az abszolút jól szólás szabályai szerint kell alkotnia, amelyet ő is, mint a 
többi diskurzus szerzője, az Orátortól tanulhat meg. A többi diskurzus partikuláris, 

59 Discorso della diversita de ifuroripoetici (közli a Barbagli poétika függeléke). 
6 0 E . PANOFSKY: A „manierizmus". In: E . P . : A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat, Bp. 1 9 8 4 . 
6 1 G . FRACASTORO: IlNavagero owero dialogo sulla Poetica, a cura di A. G A N D O L F O , Bari, 1947. 
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ezért az orátor a lehetséges nyelvi eszközöknek csak céljukhoz illő részét engedélyezi 
nekik. Ezeknek az eszközöknek a korrekt használata jelenti a számukra a jólszólás 
eszményének megvalósítását. Mivel a költészet célja az ideák utánzása, amelyet 
Fracastoro az arisztotelészi „univerzálissal" azonosít, és mert bármilyen tárgyat feldol-
gozhat, ezért minden nyelvi eszközt használhat, azzal a megkötéssel, hogy az épp 
feldolgozott tárgyhoz illik. Ezt jelenti az abszolút szép beszéd. A Navagerchan meg-
van az a lehetőség, hogy „poétikai" minőség legyen a szép, de ez a metafizikai háttér 
megléte ellenére sem történik meg.62 Inkább poétikai „mennyiség" lesz: a költő, mint 
eminens tanítvány, minden eszközt igénybe vehet, egy megkötéssel. Ez a megkötés 
fogja aztán a mennyiséggel együtt definiálni a „szép"-et, nem pedig az ideára való 
hasonlítás. Az idea és az általános azonosítása alapot teremt arra, hogy ne tekintsük 
ellentmondásnak, hogy a „szép" egy régi retorikai fogalom szinonimája: tulajdonkép-
pen a decorummal azonos. 

A „szép" másik, sokkal elterjedtebb alkalmazási területe Ficino Lakó ma-kommen-
tárját követő a trattato d'amore-irodalom. De ahogy a Lakoma nem művészeti dialó-
gus, ezek sem azok. Inkább viselkedési előírás-gyűjtemények - Az udvari emberi 
esetleg illemtankönyvnek is nevezhetnénk. Hogy késői utódaiknak a 17-18. század-
ban nagy szerepük volt az esztétika kialakulásában, az valószínű, de ez az ízlés, mint 
nem diszkurzív megismerésmód fogalmán keresztül történik, nem az esztétikai 
minőségén. 

A művészet Platónnál nemcsak a széppel nem kapcsolódik össze, de mint a 
valóság harmadik kópiájának, ismeretértéke sincs. A lélek alantas részeit mozgatja 
meg: az indulatos lélekrészt, sőt, a Timaios2ban6> furcsamód a májat, a vegetatív 
lélekrésznek megfelelő testrészt nevezi a mimetikus hajlamok székhelyének. (Talán 
mert tükörfényes, és mérgekkel teli.) Még az Iónban is, ahol a rapszodosz végső soron 
istentől származó beszédéről ír, a tudat, az értelmes lélekrész kikapcsolt voltát 
hangsúlyozza a szöveg.64 Ez Patrizi költészetről vallott nézeteinek nem felel meg, és 
amint mondja, neki az igazság a fontos, amely nem platonizmus és nem arisztotelia-
nizmus. Ő kitalál egy külön „csodálkozó" lélekrészt, amely kizárólag a költemények 
megértésében működik, az indulatos és az értelmes lélekrész közt közvetítve: 

„Kimondhatjuk ezért, hogy a csodálkozóképesség e két másik közt amolyan Euri-
posz, amelyen át [a lélek mozgása] mint tengerár, az értelemtől az érzelemig előre és 
visszazúdulva folytonosan hullámzik mindaddig, míg az egyik rész, össszegyűjtve 
minden erejét, az árt egészen átzúdítja a másik részbe, miáltal a hullámzásban, 
mérlegelésben megnyilvánuló csodálkozóképesség, a két másikat érintve és súrolva, 
leszáll, megbújik, és szétomlik bennük, és szószólója, vagy hordozója lesz az egyik 

62 A mentális reprezentáció problémamentesként kezelt újrareprezentálhatósága tulajdonképpen 
ugyanúgy alkalmatlanná teszi az elméletet a diskurzusfajták megkülönböztetésére, mint bármely más 
imitáció-elmélet. Ezért aztán Fracastoro is kénytelen lesz egy pótlólagos szempontot felvenni, amely 
megszünteti költészetdefiníciójának biztatóan metafizikus karakterét. 

6 3 Tim 71b 
64 Ión 532-535a 
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parancsainak a másiknál. Nagy érdeme tehát, hogy mozgásait és saját magát 
elterjeszti lélekben, miként a tapintás terjed szét a testben. "65 

„Ebből nyilvánvaló, hogy a csodálkozás közvetítőeszköz az egyik vagy a másik élet 
választásánál. Egyetlen ember sincs, aki az egyik életből a másikba ne a csodálkozás 
segítségével ment volna, vagy menne át, és ennek során jobban magával ragadja az, 
amelyikbe átmegy, mint amelyiket elhagyja. "6б 

Az életformaváltás tehát a funkciója. Ebben a szerepében a lakomabeli Erószt helyet-
tesíti, bár nem biztos, hogy az általa előidézett mozgás „fölfelé" irányul. Ezt a 
lélekrészt, vagy a költői minőséget, a csodálatost sokféleképpen lehetne elnevezni: 
Patrizi választását a szó általa adott görög fordításából (thaumasztón) érthetjük meg. 
Ez az a szó, amelyet Platón akkor használ, mikor azt mondja, filozófus úgy lesz valaki, 
hogy észreveszi: nem tud, és csodálkozik. A költészet Patrizi szerint egy eredeti tudás 
rekreációja - ilyen értelemben adaptálja a kifejezést. 

Azzal, hogy Patrizi két teoretikus nyelvéről beszéltünk, nem arra akartunk utalni, 
hogy platonikus és arisztoteliánus tendenciákat egyesít a poétikájában. Ez termé-
szetesen így van, de a demarkációs vonal nem a topika és az egyéb részek közt 
húzódik. Nincs ilyen határ, és nemcsak Patrizinál, de általában a kortársaknál sincs. 
Fracastoro, akit inkább platonistának tartanak,6' mint már említettük, így ír: 

„a poéta viszont nem akarja ezt vagy amazt a dolgot úgy utánozni, ahogy van, 
hanem az egyetemlegesre és teremtőjük gyönyörű ideájára ügyelve csupán úgy ábrá-
zolja a dolgokat, amilyennek lenniük kellene... " 

kicsit később: 

„a poéta viszont nem a partikulárist ábrázolja, hanem az egyszerű eszmét [ideát] 
felruházva szépségeivel: azt, amit Arisztotelész az univerzálisnak nevez. 

Világos a szándék, nemcsak az idézett szerzőnél, hanem másoknál is, ha nem egy 
mondaton belül is, az ilyen egyesítő akciókra. De ha nincs is ilyen szándék, a szerzők 
kérdéseit az arisztotelészi tudományfelfogás határozza meg. Ezért szerintem nem 
igazán érdekes kérdés, hogy egy adott szerző miben arisztoteliánus, miben platonista. 
Ez a két, lavinaszerűen növekvő tradíció története folyamán sokszor és sokfélekép-
pen keveredett, már kiindulópontjában is. Patrizi topikáját szinkretikus kategóriatö-
mege miatt eleve nem is lehetne arisztoteliánus dolognak tekinteni: az egyes topikus 
„helyek" származása kinyomozhatatlan. A két nyelv - a technikai és a metafizikai -
egymásba ékelődésének bizonyos, az egyikben otthonos struktúrák másikba való 

65 A manierizmus. 259-260. 
66 A manierizmus. 258-259. 
67 Vö. C . VASOLI: A humanizmus és a reneszánsz esztétikája. Akadémiai, Bp. 1983. 102. 
6 8 KOLTAY-KASTNER: i . m . 2 4 5 . 
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átvitelét szeretnénk nevezni. Az első ilyen a topikában alkalmazott kombinatorikával 
kapcsolatos. A kombinációs szabály szerint a dolgok két rendje (a valószínű, a 
megtörtént, a lehetséges stb, illetve a valószínűtlen, a meg-nem történt, a lehetetlen 
stb.) sorra hozzárendelődik az egyes locusokhoz. 

A valószínű és valószínűtlen két rendje, az, hogy egyazon dolog esetében keve-
redniük kell egymással, Platón Szoflsta-beli gondolatsorára látszik utalni.69 Ő a 
későntanulók elleni érvelésének egy bizonyos pontján azt állítja, hogy a Létező és a 
Nemlétező, az Azonos és a Más, a Mozgás és a Nyugalom keveredhet, hogy egymásról 
állíthatók70 Egyes modern FHatón-kutatókÉ szerint itt a létige kopulativ funkciójáról 
van szó- számunkra most csak az ideák keveredése, mint egy kombinatorikai eljárás 
lehetséges alapja, illetve a két rend, mint a Létező és a Nemlétező bővebb kifejtése a 
fontos. 

Emlékezzünk vissza a Rime di Luca Contile-idézetre. így kezdődött: 

„... isten saját magából megteremtette fiát, és az ideák lényegét, előbb az elméjében 
[...] aztán a világiélekben és a testi anyagban is, a határtalan és a határ, a lényeg, az 
azonos és a más, a nyugalom és a mozgás révén [...]" 

Folytassuk most az eddigieknél tovább: 

„Non altrimentifa ciascun favellatore, percioche da piccioli semi del suo concetto 
incominciando sempre, о avertitamente о no, cresce il ragionamento, e dentro in lui, 
in su la lingua, e in su la penna per l'humore a lui somministrato da alcuno de due 
ordini topici, del vero, e del bene, trattoviper li rivi, о del necessario, о del giovevole, 
о del dovere. "72 

Minden beszélő hasonlóképpen tesz, minthogy akár ügyelünk rá, akár nem, fogal-
mának kicsiny magvaiból kezd nőni a beszéd. És a beszélőben - a nyelvén és a tollán 
- alkata szerint ezt a növekvést szolgálja a két topikus rend, az igaz és a jó egyike, 
táplálja vagy a szükségszerű, vagy az örömteli vagy a kötelező folyama. 

Lévén ez a poétikánál sokkal korábbi írása, érthető, hogy a topikus rendben más 
kategóriákat ad meg. Látható azonban a köztük és az Azonos, a Más stb. között a 
funcionális azonosság a maguk szintjén. A valószínű és a valószínűlet két rendjébe 
tartozó terminusok a költemény vonatkozásában úgy viselkednek, ahogy azt a tradi-
cionális platonista metafizika bizonyos ideák számára kidolgozta, a két rend eredeti-
leg csöppet sem metafizikai kategóriái egy metafizikailag artikulált struktúrába he-
lyeződnek bele. A „két rend"-del kötelező műveletek pedig a költészet számára 
nonszensz, kettős modalitást teremtenek, a reális világhoz minden más szövegfajtáé-

69 Platón: Soph. 251c-től 
70 I. m. 254e-259b 
71 Például Acrill. 
72 Idézi BOLZONI : i. m. 83-84. 
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tói különböző viszonyt írnak elő. Szférát kap a költészet, saját valóságviszonyt, saját 
lélekrésszel, ami észlelni tudja. 

A két nyelv viszonya nem egyirányú: az ammirabile, a csodálatos, platonikus 
vonatkozásai ellenére ugyanakkor a topika előírásszerű használatának automatikus 
eredménye. (A „da seme" kibomló költemény legalább annyira séma szerint íródjon.) 
A két nyelv közötti megfelelésre is idézzünk föl néhány példát: ilyennel az idea és az 
anyag két terminusa; az anamnézis (furore, enthuziazmus) és az invenció közt 
találkoztunk. Ebből a szempontból a fikció, mint terminus a legérdekesebb, amely 
kettős jelentése révén mindkét formulasorba beilleszthető, hiszen, mint láttuk Patrizi 
egyrészt mint 'létadó formát', másrészt mint tisztán nyelvi műveletek nevét értelmezi. 
Ezek az egyezések és a topika tradicionális formájától való eltérések arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a nyelvi generativitás leírásában szerepet játszik az idea fogalma. Ez 
mozdítja meg, alakítja át a topika eredetileg statikus, premisszaképző gépezetét a 
kiindulópontot jelentő két terminus és az idea funkcionális analógiája folytán. A be-
széd, és ennek eminens, generatív vonását leginkább kifejtő formája, a költemény 
létrejötte az emanáció képlete szerint íródik le. Ezzel az emanáció mint probléma-
megoldó struktúra, Patrizi beszédelméletének közvetítésével beemelődik a poétiká-
jába. 

Ez a lehetőség Patrizi beszédmítoszában alapozódik meg. A mitikus forma, mint 
narratív fikció lehetővé teszi, hogy Patrizi a maga, egyes költemények létrehozásáról 
és olvasásáról vallott technikai teóriájába a költészetről mint olyanról szóló, technikai 
nyelven nem megfogalmazható teóriát is beleillesszen, mivel azt az ősi állapotot, 
mikor a kettő - a természetes referencia, az ideanyelv megléte miatt egybeesett, a 
messzi múltba engedi helyezni, és a teoretikus kapcsolat létrehozását történettel 
helyettesíti. Egy ilyen kapcsolat hiánya ott látszik leginkább, ahol a költemény 
reprezentációs szerkezetének (amelyet a kereszt-referenciával, a lineáris és a centrális 
olvasattal, a rövidítés fogalmával, végső soron a nyelv önreflexív képességére való 
építéssel írtunk le) az ősi, elveszett nyelv „prezentációs" szerkezetére kellene vissza-
deformálódnia. F.zt a nyelvet jobb híján a beszéd generatív szerkesztése (a topikus 
kapcsolatrendszer), a verselés, illetve a mitológia pótolja. Ezt a nyelvileg preformált 
anyagot mégiscsak imitálja a költészet, mondhatnánk - de ez csak játék lenne a 
szavakkal. 

Valószínűleg nem is lehetséges a szó legszorosabb értelmében nem-imitatív költé-
szetelméletet írni, a nyelv kiiktathatatlan, akármennyi más közt, de meglévő referen-
ciális funkciója miatt. Patrizi azt a korában nem általános nézetet vallja, amit a mi 
nyelvünkön úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a költészet nem diszkurzív. Ennek két 
okát jelöli meg: technikai elméletében a mitológiát, metafizikai teóriájában peig egy 
idea-nyelvet gondol diszkurzív struktúrájába belerendezettnek, és azt költőivé átfor-
málónak. E kettő közös következménye, hogy a referálás vagy reprezentáció hatótá-
volsága megnövelhető: a tükröt olyan messzire vihetjük, hogy a világ, a világszellem 
vagy a végtelen is beleférjen. 



Molnár Gábor Tamás 

HATÁSTÖRTÉNETI JAVASLAT BORNEMISZA PÉTER ELEKTRÁJÁNAK EZREDVÉGI 
(ÚJRA)ÉRTELMEZÉSÉRE 

„Mert családja mindig fizetett, s a házat 
Úgy is hívták, az Átreidáké" 

(Ezra Pound: V I I I . Canto) 

„Az, ami volt, nem azért érdekel minket, mert 
volt, hanem mert bizonyos értelemben még 
van, amennyiben még hat, hiszen része a dol-
gok azon totális kontextusának, amelyet a tör-
ténelmi, ti. morális világnak, a morális kozmosz-
nak hívunk" 

J. G. Droysen1 

/. Bornemisza Péter Elektrájának 1923-mas újrafelfedezése2 óta bizonyos konszenzus 
figyelhető meg a mű jelentőségének tekintetében. Az első írástól, amely a hazai 
irodalmi közönség elé tárta Ferenczi Zoltán felfedezését (Móricz Nyugat-beli cikkétől) 
a dolgozatunkban idézett utolsó e tárgybeli tanulmányig (A magyar irodalom törté-
nete, 1964) megfigyelhető ez az egyetértés. Tény, hogy a Bornemisza-filológia a maga 
nézőpontjáról tekintve mintegy harminc év alatt parádés eredményeket ért el, feltár-
va a 16. századi prédikátor-író élettörténetét, a mű (ti. az Elektra) létrejöttének 
körülményeit. Talán ez magyarázza is, hogy miért nem született oly régen nemhogy 
könyv, de még nagyobb tanulmány sem Bornemisza Péter munkájáról a régi magyar 
irodalom kutatóitól. 

Móricz Zsigmond esszéjének egyik sarkos megjegyzése a következő: „[Bornemi-
sza] kikorrigálta Sophoclest, s erre oka volt. Erkölcsi tanúságot akart elsősorban adni 
a tragédiával [...] Ő tehát magyarul magyarán gondolta végig a dolgot, s írásaiban 
magyar emberek magyar tetteit akarta kifejezni. Az ő hősei inkább magyar kényurak 
és magyar szolgák s nem görögök, bár az eredeti neveket megtartva."3 Juhász Géza 
szerint Bornemisza „a reneszánsz szilaj magyar hőseit állítja a görög keretbe, minden 
alakja, jelenete hazai talajból nő elő".4 Schulek Tibor, aki feladatának az írói életrajz 

1 DROYSEN: Historík. 21b- Idézi Hans Róbert JAUSS: Art History and Pragmatic History. In: H. R. JAUSS: 

Toward an Aesthetic of Reception. Harvester Press. 1982. 59. A későbbiekben fontos lehet, hogyan inter-
pretálja Droysen tételét Jauß az esztétikai tárgyra. „Egy műalkotás jelentése csak befogadásának prog-
resszív folyamatában tárható föl, nem pedig egy misztikus egész, amely képes teljesen felfedni magát első 
megmutatkozásakor." Uo. 

2 Vö. M Ó R I C Z Zsigmond: Bornemisza Péter Electrája. Nyugat 1 9 3 0 . I I . 8 1 0 . 
3 M Ó R I C Z : i. M . 8 1 1 - 8 1 2 . 
4 JUHÁSZ Géza: Bornemisza Péter drámái. Protestáns Szemle 1 9 3 9 - 3 0 . 
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alapján rekonstruálható világszemlélet és személyiség feltárását, nem pedig a mű 
interpretációját tartja, csak Bornemisza ifjúkori humanizmusának dokumentumát látja 
a szophoklészi tragédia magyarításában.5 Koltay-Kastner Jenő tanulmányának; szin-
tén alapvető tézise: „ő [tudniillik Bornemisza - M. G. Т.], akinek oly nagy érzéke van 
a valóság és a maga korának erkölcsi problémái iránt, a görög klasszicizmus béklyói 
közt nem érzi jól magát. Meg is mondja előszavában, hogy nem fordít, hanem adaptál 
és modernizál".6 Klaniczay Tibor egy írásában: „az Elektra az antik téma és forrás 
ellenére, illetve annak segítségével, a gonosz fejedelem aktuális problémáját tárja 
elénk".7 De ugyanígy a Nemeskürty-féle, szintén életrajzi alapú monográfiában, 
melyben „az Elektrái nem mint különálló művet, hanem mint Bornemisza Péter 
életművének egy darabját vizsgáljuk,"8 az a Lukács-evangéliumi idézet,9 amely mind 
a magyar Elektra címlapján, mind a Foliopostillák egy darabjában (ott nyilvánvalóan 
aktuális vonatkozásban) szerepel, látszik bizonyítani Bornemisza antifeudális szándé-
kát az Elektra magyarításával. Borzsák István kitűnő elemzésének konklúziója: „a 
görög darab problematikájából Bornemisza tolla alatt XVII. századi politikai-etikai 
államrezon lesz, amely - különösen az utószó megvilágításában - a kor egészén kívül 
a sajátos magyar problémák egykorú megítélésének lehetőségét mutatja".1" A ma-
gyarirodalom története vonatkozó fejezete szerint „Bornemisza a kegyetlen zsarnok 
fejedelem szükségszerű bukását aktualizálta"." 

II. A magyar Elektra befogadástörténetére vonatkozó téziseinket az alábbi pontokban 
foglalhatjuk össze: 

1. A fenti megnyilvánulások mindegyike ahhoz a történeti-filológiai diskurzushoz 
köthető, amelyet Bókay Antal „premodern"12-ként aposztrofál. 

1.1. Ez a tudatforma nem a történeti distancia leküzdésére irányul, hanem az elmúlt 
kor szövegproduktumát lezárt, tőle (a mindenkori jelenbeli értelmezőtől) elválasztott, 
a maga egykori értelemtotalitásában rekonstruálandó entitásként értelmezi. 

5 SCHULEK Tibor: Bornemisza Péter. 1535-1584. А XVI. századi magyar művelődés és lelkiség törté-
netéből. Sopron-Budapest-Győr. Keresztyén Igazság, 1939. 15., 331. 

6 K O L T A I - K A S T N E R Jenő: Bornemisza Péter humanizmusa. Irodalomtörténet 1 9 5 3 . 1 - 2 . 9 9 . 
7 KLANICZAY Tibor: A magyar reformáció irodalma. Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 5 7 . 1 - 2 . 3 7 . 
8 NEMESKÜRTY István: Bornemisza Péter az emberes im. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1 9 5 9 . 5 4 . 
9 ,Jaj, kik nevettek, mert még sírtok." 

1 0 B O R Z S Á K István: Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok). Akadémai Kiadó, 
Budapest, I 9 6 0 . 7 0 - 7 1 . (lábjegyzet). 

11 A magyar irodalom története 1600-ig Szerk.: KLANICZAY Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1 9 6 4 . 

3 7 6 . (A Bornemisza-fejezet VARJAS Béla munkája). 
12 „(a premodern) az irodalmi értelem lényegét a szöveg keletkezésének kontextusaból rekonstruálja 

(...) Az értelem transzcendenciája egy kollektív értelemre vezet vissza, amely centrumában az európai 
emberiség etikai-morális és az adott nyelvet beszélő közösség nemzeti eszméi állnak. (...) Az irodalom 
funkciója is transzcendens, az irodalom alkalmazott pedagógia, feladata a felvilágosodás korában kialakult 
Bildung, a emberré képzés, az érzékek, az ízlés megformálása." B Ó K A Y Antal: Paradigmák az irodalomban 
és az irodalomtudományban. In: „de nem felelnek, úgy felelnek". A magyar líra a húszas-harmincas évek 
fordulóján. Szerk.: K A B D E B Ó Lóránt és KULCSÁR S Z A B Ó Ernő. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1 9 9 2 . 

2 2 7 . 
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1.2. Dolgozatunk meggyőződése, hogy az utolsó idézett Bornemisza-értelmezés 
kelte óta lezajlott legalább egy olyan szemléletváltás nemcsak az irodalomtudo-
mányban, de az esztétikai gyakorlat területén is, amely lehetetlenné teszi számunkra 
a régi, filológiai tradíció szerinti kérdésfeltevést. 

2. Gadamert követve kritika alá vonjuk ezt a tradíciót, mert nézetünk szerint 
„pontosan így semmisíti meg a hagyomány igazi értelmét az, aki kireflektálja magát 
a hagyományhozfűződő életviszonyból" P 

2.1. Ugyanakkor tisztában van dolgozatunk azzal is, hogy (az 1. lábjegyzetben 
idézett JauB-szövegrészlet szellemében) rá van utalva saját hatástörténeti előzményei-
re, a Bornemisza-mű értelemhorizontjának feltárásához megkerülhetetlen tapasz-
talatot kínál a mű eddigi értelmezéseinek sora. 

2.2. Az értelmezés során vagy felhasználjuk a Bornemisza-filológia korábbi ered-
ményeit, vagy - ideológiakritikai módon - azok antitetikus felszámolására és cáfola-
tára törekszünk. 

2.3. Ha azonban „a jószándék mindig fennáll, amikor a megértést tűzzük ki célul,"14 

ahogy szintén Gadamert idézhetjük, az ideológiakritikai eljárás nem lehet a tényleges 
megértés elősegítője csak a korábbi eredmények felhasználása és újrainterpretálása 
lehet a számunkra járható út. 

3. A valós történeti olvasat mindenkori parcialitásával azonban együtt jár az is, 
hogy ezen tanulmányok fogalmainak és szempontrendszerének felhasználását csak 
a „barkácsolás" technikájával képzelhetjük el: tudatosítania kell szövegünknek, hogy 
azok a kérdések egy másik kontextusban már nem lehetnek ugyanazok a kérdések 
többé. 

III. Az a megközelítés, amely a Bornemisza-féle Elektra esztétikai értékcentrumait 
kizárólag abban találja meg, hogy az 16. századi aktuális jelentéshorizontokat épít az 
antik mintába, nem ad választ arra a kérdésre, miért maradhat a mű később is a 
magyar humanizmus egyik kiemelkedő alkotása. Ezzel ugyanis a szöveg hatástör-
téneti folyamatának csak két dimenzióját közelíthetjük meg: a görögség tragikus 
korszakának és a reformáció kori magyar irodalmiságnak egyfajta horizont-összekap-
csolása lehetséges, ennek egyetlen vezérlő szempontja pedig a műalkotás létszerke-
zetében csak részösszetevőként jelenlévő társadalomkritikai aspektus. 

Feltehetőleg közelebb jutunk a mű esztéticitásának releváns és jelenleg is érvényes 
megragadásához, ha egy többdimenziós horizont-összekapcsolásra teszünk kísérle-
tet. Ez értelemszerűen magába foglalja nem csak a fent említett két korszak megérté-
sének a saját történeti előfeltevés-rendszerünk szerinti megalapozását, de a közbejövő 
idő tapasztalatának éppen az interpretációtörténet felhasználásával véghezvihető 
megragadását is. 

13 Hans-Georg G A D A M E R : Igazság és módszer. Gondolat, Budapest, 1984. 253. 
14 Hans-Georg G A D A M E R : Szöveg és interpretáció An: Szöveg és interpretáció. Szerk.: B A C S Ó Béla. Bp.é.n. 

[19911 27. 
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A Szophoklész- és a Bornemisza-szöveg összehasonlító elemzése számos választ 
adhat arra a kérdésre, hogyan változik meg a 16. századi magyar szövegben az 
Elektra-mítosz értelmezhetősége. Két példára is hivatkozhatunk, amely megkísérli a 
szövegstruktúra változásait elemezni a magyar Elektra és a Szophoklész-féle eredeti 
között: Borzsák István részletes és Nemeskürty István táblázatos összehasonlítására.15 

A szövegek tisztán strukturális-morfológiai elemeinek összevetése azonban bizo-
nyosan alkalmatlan a tényleges hatástörténeti kérdésfeltevés megvalósítására: „még az 
összehasonlítás legkidolgozottabb gyakorlata sem mondhatja meg nekünk, mi léphet 
be az összehasonlításba (és mi nem), semhogy mi végre. Az összehasonlítás érvényes-
sége és így szelekciója sem származhat az összehasonlított elemekből magukból: még 
ha végül jelentősége készen is 'pattan ki' magából, mindenképpen feltételez herme-
neutikailag egy előfeltevést (Vorgriff), még ha gyakran észrevétlenül is".16 Sőt, „a 
komparatív eljárás addig a fokig válik igazolttá, ameddig valaki észben tartja a kérdést 
vagy kérdések sorozatát, amely minden kontrollált összehasonlítást irányít".17 

Az eredeti kérdés visszanyerésének hermeneutikai igénye arra készteti elemzésün-
ket, hogy ne a konkrét aktualizáció, a zsarnokölés mozzanatának kiemelését tegye 
meg instanciának, hanem irányítsa figyelmét az ennél tágabb kontextusra, a bűn és a 
bosszú jogosságának kérdéseire, hiszen Aigiszthosz és Klütaimnésztra megölése része 
az Átreidák önmagát körkörösen újratermelő bosszúsorozatának. 

Péterfy Jenő brilliáns tanulmányában a szokhoklészi tragikumfelfogás alapjaira 
kérdez rá. Szerinte Szophoklész „azt énekelte, hogy nem születni a legnagyobb 
boldogság, vagy röviden élni, ha már élni kell".18 Szinte mondanunk sem kell, 
mennyire megtermékenyített ez a tragikumértelmezés a Nietzschéétől,19 így a maga 
korában a legkorszerűbb nézetekre reflektáló analízissel van dolgunk, amely -
A tragédia születésének utóéletét figyelembe véve - egészen a mai napig párbeszéd-
képesnek tűnik. Péterfy hosszan elemzi az aiszkhüloszi és a szophoklészi drámaszer-
kesztés és világszemlélet különbségeit: „Aeschylus az egész világ drámairodalmában 
az egyetlen, ki az emberi sorsot olyannyira szorosan egybekapcsolja az istenséggel s 
az istenség eszméjét az igazságossággal. [...] Nála minden bűn egyéni elhatározás 
cselekvénye, de minden bűn az istenséget is sérti s azért a bűnhődés is úgy érkezik 
az emberre, mint valami felsőbb hatalom nyomása, amely elől nincsen menekvés."20 

Szophoklész viszont „elejti a nemezis képzetét; nála a szenvedés nem bűnhődés, 

1 5 BORZSÁK István: i. m. 16-72.; NEMESKÜRTY István: i. m. 56-57. 
16 Hans Robert JAUSS: Goethe's and Valéry's Faust: On the Hermeneutics of Question and Answer. In: 

H. It. Jauss: i. ra. 110. 
17 Hans Robert JAUSS: i. m. 1 1 3 . 
1 8 PÉTERFY Jenő: Sophocles. In: A háromgörög tragédia-költő. Tanulmányok. Franklin-társulat, é.n. 2 7 . 
19 Nietzsche Szilénosznak, Dionüszosz szatír-kísérőjének szájába adja a következő szavakat: „Nyomo-

rúságos egy napig élő, a gond és a véletlen gyermeke, minek kényszerítesz arra, hogy megmondjam neked 
azt, amit nem hallanod volna a legüdvösebb? A legjobbat te el nem érheted: a legjobb neked meg sem 
születni, nem lenni, semminek lenni. A másodsorban legjobb azonban neked - mielőbb meghalni." 
Friedrich NIETZSCHE: A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1986. 37-38. 

2 0 PÉTERFY Jenő: i. m. 31. 
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hanem az emberi sors következménye, s ezt tüntetik föl tragédiáinak alakjai".21 

A poétikai formáitság eltérő rétegződésének elemzése bemutatja, hogy Szophoklész-
nél „a drámai forma tagoltabb, gazdagabb, részleteiben kiszámítottabb s jobban 
ellensúlyozott, mint Aeschylusnál: a cselekmény elrendezettségét tekintve egy fontos 
dologban mégis mögötte marad. Aeschylusnál az egész dráma menete Klytaemnestra 
halálára irányul, mint fődologra s ebben tetőződik a dráma. Sophocles talán tudatosan 
keresve az eltérést Aeschylustól, először Klytaemnestrát öleti meg s Aegistus halála 
csak ezután következik".22 Aigiszthosz becsapása a már megölt Klütaimnésztra leta-
kart holttestével, és csak azután bekövetkező halála fényt vet arra a különbségre, 
amely Aiszkhülosz és Szophoklész drámaszerkesztési technikájában feltárható. Nem 
csupán Szophoklész rafináltabb szerkesztésmódjáról beszélhetünk, de a mítosz kon-
zekvens szemantikumát megváltoztatni képes bátorságáról. A rossz fogalmáról szólva 
ugyanis „a kezdet szava nem a logosz, hanem a mítosz?.23 A metafizikai rossz mitikus-
szimbolikus (a szimbolikusságot itt jelölő—jelölt közveüen, nem ikonikus kapcsolat, 
hanem hagyományrendek vezérelte megfeleléseként értjük) értelmezésének felül-
vizsgálatáról is lehet szó, arról a folyamatról, ahogy az egyértelmű szemantizmus 
dianoiaf gondolat-)alapú tendenciáit felváltja a lexis (szó) dominanciája, ezzel jele-
nítve meg a kimondható és kimondhatatlan közti feszültség esztétikumát: „a dianoia 
és lexis közötti különbség összeköttetésben áll azzal a ténnyel, hogy az előző nem 
manifesztálódik önmagában. Most ez a manifesztáció, a beszélés aktusa, konstituálja 
a tragédia lényegét és tulajdonképpeni menetét. Ha nem lenne különbség dianoia 
és lexis között, nem volna hely a tragédia számára".24 A szó és gondolat megkülön-
böztetésén alapuló drámapoétika - némi egyszerűsítéssel - nevezhető metaforikus és 
szintaktikai meghatározottságúnak, szemben Aiszkhülosz Áldozatvivőkjének arche-
tipikus-szimbolikus alkotásmódjával. A metaforikusság nem csupán az egyes sze-
replők megnyilatkozásaiban, de magasabb absztrakciós szinten az egész szöveg 
megalkotottságában jelentkezhet: „a különbség nem korlátozott arra a lehetőségre, 
hogy egy szereplő gondolhat egy dolgot és mondhat egy másikat. Ő ugyanis csak 
azáltal létezik és cselekszik a tragédiában, hogy beszél".25 

A két tragédia utolsó mondatának összevetése kiválóan példázza a két görög 
tragédiaköltő darabjának eltérő szemléletét: Aiszkhülosz az Átreidák átkos sorsának 
folytatását jósolja: „alig hogy elpihent az átok dühe, újra ébred s hol fog végződni, 
hol?",26 míg Szophoklész Karának zárszava biztatóbb: „Ó, Átreusz-sarj, mily kínokon 
át / Törtél nehezen a szabadsághoz, / Mely e tettel végre tiéd lett". (Devecseri Gábor 
fordítása, 1508-1510.) 

2 1 PÉTERFY Jenő: i. m. 3 2 . 
2 2 PÉTERFY Jenő: i. m. 3 8 . 
2 3 TENGELYI László: A bűn mint sorsesemény. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1992. 15., 156. 
24 Jacques D E R R I D A : White Mythology. Metaphor in the Text of Philosophy. In: New Literary History. 

Volume VI. Autumn 1974. 32. (Az idézet Arisztotelész Poétikajának kommentárja) 
25 Jacques D E R R I D A : U O . 
26 Idézi PÉTERFY Jenő: i. m. 3 8 . 
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Aiszkhülosz nemezis-képzete és Szophoklész pragmatikusabb, mégis a pathei 
mathos tragikus hagyományába kapcsolódó alkotásmódja így rajzolja ki az Elektra-
mítosz folytathatóságát. A továbbiakban arra vagyunk kíváncsiak, hogyan kapcsoló-
dik ebbe a sorba Bornemisza Péter Elektráit. 

IV. Borzsák István és Nemeskürty István már hivatkozott szövegei útmutatást nyútj-
hatnak abban a kérdésben, hogyan módosította Bornemisza a szophoklészi mű 
szerkezetét. A legnyilvánvalóbb eltérés természetesen az, hogy a magyar szerző 
kibővíti a drámaszöveget olyan részletekkel, amelyek kommentálják a tragédiafordí-
tást: „Választám azért a bölcs Sophocles tragédiáját, melyet Electrának hínak. Mely 
Sophoclest, értem tudós emberek könyvéből, hogy az régi bölcs görögök között 
jelesbb ritkán volt volna, kinek minden írása csudálatos és minden tudósok között 
nagy kedves. Mert noha pogány nemzet volt, de mindazonáltal oly eszesen minden 
dolgába cselekedett, hogy az községnek előmenetelire lenne."27 Vonakodnánk a 
kommentár szerzőjét teljesen azonosítani a drámaszövegben konstituálódó szerzővel 
(aki, dialógusformáról lévén szó, nem is jelenik meg a narráció síkján), mégis a 
fordítás mikéntjére vonatkozólag adhat olyan információt, amely egyezhet a mi 
interpretációnkkal: „Azért ez játék is, (kit az bölcs jámbor gondolt és szerzett, én pedig 
csak magyarul fordítottam jobb részébe, jóllehet az játéknak szebb voltáért sokat 
hozzáadtam és más módon rendeltem, kit mindazonáltal neki tulajdonítok, mert az ő 
akaratját követtem) oly bölcsességgel vagyon őtűle, kiből nemcsak pogány, de 
minden jámbor keresztyén is örökkévaló példát vehet, hogy az Úristen noha halogatja 
az büntetést az bűnért, de azért el nem feledkezik róla." A fordítás ilyen szabad 
értelmezése nem Bornemisza egyéni sajátsága, hanem általában jellemző a rene-
szánsz (és általában a romantika előtti) intertextualitásra.28 Bornemisza korának 
paradigmatikus kontextusába illeszkedik akkor, amikor a szöveghatároknak ezt a 
nem-eredetiségelvű koncepcióját alkalmazza, szabadon mosva el a határt fordítás és 
új eredeti létrehozása között. „A Familiares egy gyönyörű lapján már Francesco 
Petrarca is pontosan jelezte a kapcsolatot, amely a modernek invencióját az antik 
modellekkel egyesíti. Ezt az apának és a fiúnak hasonlatosságával jelölte meg, akik 
teljesen különböznek, mégis hasonlítanak - valami kifejezhetetlen és meghatározha-
tatlan hasonlóság okán, egy bizonyos arckifejezésben és egy bizonyos hanglejtés-
ben."29 Bornemisza a tőle idézettek szellemében jár el, amikor úgy fordítja félre az 
Elektrái, hogy éppen Szophoklész intencióinak kíván megfelelni, az a Szophoklész 
azonban nyilván egy reformáció kori olvasat Szophoklésze és nem az, ahogyan ma 
olvassuk, így - több mint négyszáz év távlatából - nagyobbnak érezzük a két szerző 

27 A helyesírási különbségek miatt kell megjelölnünk a pontos kiadást: Bornemisza Péter: Tragoedia 
magyarnyelven. In: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Reneszánsz kor. Szerk. B ITSKEY 

István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 285-310. 
28 Vö. K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: Intertextualitás. Létmód és/vagy funkció? Kézirat. Az írás rövidített vál-

tozata elhangzott az ELTE Irodalmi TDK 1994. november 10-i ülésén, illetve az Új hagyományrend- új 
dialógus? című konferencián 1994. november 24-én. 

29 Cesare V A S O L I : A humanizmus és a reneszánsz esztétikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 42. 
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Elektrájának különbségeit, mint ahogy azt - feltehetőleg - Bornemisza és értő kortár-
sai gondolták. 

Kérdésfeltevésünk szempontjából a két mű közötti strukturális különbségek közül 
azok tűnnek jelentősnek, amelyek a) a Bornemisza-féle értelmezésnek a szimbolikus 
és a metaforikus paradigmához való kapcsolódását jelzik, illetve b) az újraértelmezés 
sajátosan reneszánsz-humanista jellegét erősítik. 

Az a) szempont érvényesítésénél elsősorban a tulajdonképpeni cselekmény lefo-
lyásának időbeli szerkezetére kell odafigyelnünk. Bornemisza számos új jelenetet 
illeszt a darabba (az egész első felvonás, a közvetlenül Agamemnon megölése utáni 
helyzet, illetve II. 5-7., III. 3-5., IV. 1., IV. 3-, V. 6. és természetesen a keretező 
kommentárok). A bűnértelmezés reformáció kori jellegére kérdezünk rá, ha bűn és 
bosszú időbeli lefolyására és elbeszélésére kérdezünk. 

A b) szempont inkább annak a kérdésnek újrafeltevését jelentheti, mennyiben 
aktualizál Bornemisza. A két szempont nem elválasztható, a b) elkülönítése inkább a 
kontextusjelölők bevonását jelenti az értelmezésbe. 

A tényleges cselekményvezetés legfontosabb különbsége az eredetihez képest, 
hogy Bornemisza az első felvonás beillesztésével hátrébb tolja a Nevelő (nála Mester) 
és Oresztész párbeszédét. Ez a történetmondás linearitásához vezet. Szophoklésznél 
ugyanis az olvasó a Nevelőtől tudja meg a történetnek a dráma terén kívül lezajlott 
előményeit, Agamemnon meggyilkolását: „ahonnan rég, apád meggyilkolásakor / a 
nővéred kezéből én átvettelek / és megmentettelek, majd fölneveltelek / idáig, hogy 
megölt apádért bosszút állj" (11-14.). Bornemisza mindezt (ha nem számítjuk az Egész 
játéknak derék summáját a tulajdonképpeni drámaszöveg részének) Klütaimnésztra 
szájába adja: „csak ez orvossága az gonosz férjeknek, öld meg, fojtsd meg, veszejtsd 
el, mindjárt megmenel tűle" (I. 2.). A történet linearitása megköveteli, hogy ne ret-
rospektív úton, a már bosszulni visszaérkező Oresztész Nevelőjétől, hanem követle-
nül a gyilkosság után magától a gyilkostól szerezzünk tudomást a rémtettről. Ez nem 
csak a hallottak hitelét erősíti, de egyszersmind Klütaimnésztra jelleméről, féktelen 
erkölcstelenségéről is árulkodik. 

A linearitás dominanciája, a retrospektív-metaforikus értelmezés kizárása együtt jár 
azzal a jelenséggel, hogy Bornemisza értelmezésében az apollóni jóslat predesztináló 
szerepe is háttérbe szonil (vö. Szophoklész 35-38.). A kimondott lexis és a háttérben 
feszültséget teremtő, végig sejthető dianoia által létrehozott ellentét feloldásának esz-
köze a didaxis, a Mester erősebb szerepe (egyetértve a filológiai tradícióval: a reformá-
tus prédikátor beemelése a dráma terébe). Az a funkció, amelyet a Mester, aki közvetíti 
az isteni igazságosság gondolatát, tölt be, helyettesíti a jóslatot, s az előre elrendezett 
jövő helyébe az időbeli folyamat során kibontakozó igazságtétel gondolatát állítja. 
Ugyanakkor ez az értelmezés a bosszú jogosságát párhuzamba állítja annak lehetséges 
jövőbeli következményeivel: a Mester zárszava ekként (az interpretatio Christiana 
jegyében) túlmutat mind az aiszkhüloszi, mind a szophoklészi zárszó jóslatán: „Ez is 
bizony nagy csudálatos dolog, hogy tulajdon fia édesanyját megölje. De hiszem ugyan, 
az nagy Isten vakította meg ezeknek szíveket, hogy az ő nagy sok gonoszságokról, 
kevélységekről, fösvénységekről, bujaságokról, tobzódásokról megfizetnének, mert 
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soha nem akarnának véget vetni nagy undokságoknak. Ez az, ez, ki az én belemet 
furdalja, ettűl féltem én ezt is, hogy ő is bolondságába elveszti magát. De elmegyek, el 
be hozzája, jó tanácsot adok neki, hogy erősen megőrizze magát a veszedelmektűi" (V. 
6.). Sem a nemezis aiszkhüloszi, sem az isteni jóslat és szeszély szophoklészi előre 
eldöntöttsége nem elegendő Bornemisza mint szerző számára, a Mester tanácsának 
betartása és az erkölcsös élet kielégítő garancia a sors kiszámíthatóságára. 

Klütaimnésztra fő bűne az, hogyezt nem látja be: „Nem tagadom, az kit én míeltem, 
mert méltán míeltem, mert jól tudod, én édes leányomat, kit leginkább szerettem (...) 
elveszté tűlem ez gonosz ember" (III. 1.). Saját bosszújának jogosságára hivatkozva 
nem érti meg, hogy - a Bornemisza-féle értelemben - nem csupán a gyilkosság, 
hanem hasznának élvezése és a vérfertőző nász is halálos bűn. „Mi hát a bűn, ha nem 
puszta törvényszegés? Egyetlen szóval így válaszolhatunk: sorsesemény. Ezzel az 
elnevezéssel címszószerűen összefoglalhatjuk a bűnnek azt a görög tragédiákból 
kinövő fölfogását, amelyet Hegel a keresztény megváltáshit előföltevéseit kutatva 
kifejt. [...] Okfejtésének kulcsgondolata így hangzik: a bűnös sorsa eleven bizonyság 
arra, hogy élet az élettől nem különbözik."30 Klütaimnésztra tehát nem csupán 
tettével, de annak meg nem bánásával, sőt igazolásával írja alá saját halálos ítéletét. 

Az erkölcsbölcseleti reflexió konzekvens és a mű mélyrétegeit is átható alkalma-
zása mutatja egyrészt azt az utat, amely a szimbolikus mítoszés a kétosztatú, metafo-
rikus logosz horizontján túllépni kívánó új szempontrendszer, a logosz krisztianizá-
ciójáoak nevezhető jelenség esztétikai funkcióját emeli ki. Másrészt viszont a didaxis 
ezen új applikációja még nem magyarázza kellőképpen azt a sajátosan humanista 
jelentéskört, amelyre az imitáció szükségeségéből kiinduló értelmezés irányulhat. 
Ezért van szükségünk a tanító-prédikátor kiemelt szerepén túl a gyönyörködtetés 
hagyományos esztétikai minőségeinek elemzésére a reneszánsz esztétikumszemlélet 
tanítást és gyönyörködtetést egységben elgondoló sajátosságának kimutatására. 

A magyar Elektra nyelvének értékelésekor szembekerülünk nem csupán azzal a 
problémával, hogy a történeti distancia révén egy tőlünk távol eső nyelvállapot termé-
kével kell számolnunk, amely így mindenképpen egzotikumával tűnik föl, de azzal is, 
hogy a mű e századi befogadástörténete éppen egy, a szöveg nyelvi minőségei körüli 
polémiával kezdődik. Trencsényi-Waldapfel Imre a Nyugat hasábjain vitába száll Mó-
riczcal. „Móricz Zsigmond arra gondol, 'hogy ez a nyelv annyira az irodalom cse-
csemőkorából való, abból az időből, mikor csak ép kezdték magyar nyelven leírni a 
szavakat, hogy Bornemisza úgy volt vele, mint a paraszt, aki megtanulván írni, élő 
szavait rakja papirosra' - engemet meg arról győzött meg XVI. századi irodalmunk 
tanulmányozása, s maga az Electra nyelve is, hogy Bornemisza nyelvművészetét sem 
lehet a humanizmus nyelvi kultúrájától függetlenül elképzelnünk."31 Trencsényi-Wal-
dapfel koncepcióját leginkább az támasztja alá, hogy a mű I. 5. részében (amelyet 
Móricz is kiemel) „agörög tragédia jambusainak az illúziója őrződött meg ",32 Kimutat-

3 0 TENGELYI László: i. m. 44—45. 
3 1 T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L Imre: Bornemisza Péter nyelvművészete. Nyugat 1931 /1 . 124. 
3 2 T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L Imre: i. m. 125. 
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ható ugyanis ezen szövegrészlet prózai mondataiban az utolsó szótagok jambikussága, 
a ciceroniánus retorikák klauzuláját Bornemisza nyelve már az érett humanizmus 
imitációs technikáinak ciceroniánus vonásait is alkalmazni képes. Ez a jelenség az 
említett vita óta feledésbe merülni látszik, Borzsák István monográfiájának néhány 
részletén kívül nincs a recepciótörténetnek olyan jelentős fejezete, amely a tényleges 
nyelvi hatáselemek működését elemezné a Magyar Elektrában. Másképp - elkerülendő 
a teoretikus közhelyszerűséget - fölösleges lenne a világszemlélet absztrakt jegyei és a 
stilisztikum dinamikus, a történetiségnek kitett minőségei közötti relációra hivatkozni. 

V. Az újabb esztétikai gyakorlat és ennek irodalomelmélete is egyre inkább hajlik 
arra a meggyőződésre, hogy még a klasszikus mű sem érthető meg pusztán saját 
individualitásából. A létrejöttekor rekonstruálható befogadási szituáció, és a poétikai 
hatások elemzése vihet közelebb a szöveg megértéséhez. „A Költői Hatás - amikor 
két erős, autentikus költőt érint- mindiga megelőzőköltő félreolvasásából fakad, egy 
kreatív korrekció aktusából, amely ténylegesen és szükségszerűen félreértelmezés. 
A gyümölcsöző költői hatások története, amely, mondhatni, a nyugati költészet fő 
tradíciója a reneszánsz óta, a szorongás, az ön-féltő karikatúra, a torzítás, a perver-
zió, a szándékos revizionalizmus története, amely nélkül modern költészet mint olyan 
nem létezik. "34A „gyümölcsöző poétikai hatás" történetének kezdete éppen a rene-
szánsz imitáció-felfogása: „a művészetnek mindig is az antikvitás modelljeinek talaján 
kell állnia, mert annak aggályos és állhatatos imitációja teszi lehetővé a tökéletes 
irodalmi kifejezést".35 

Láttuk, hogy Bornemisza Péter Elektrájában az imitáció értelmezésének kétféle 
síkját fedezhetjük föl. Egyrészt a cicerói retorika hagyományának megfelelően kísérli 
meg a szophoklészi mű lefordítását, több-kevesebb nyelvi sikerrel, másrészt éppen a 
szophoklészi erkölcsi intenciók visszakereshetőségének hitében változtatja meg an-
nak szerkezetét. Ha a két mű közötti kapcsolatot így - Vasoli egy föntebbi Petrarca-
idézetének megfelelően - az apa-fiú kapcsolat mintájára akarjuk jellemezni, Harold 
Bloom kategóriái közül a legalkalmasabbnak a tessera látszik: „a tesseraban a későbbi 
költő gondoskodik arról, ami képzelete szerint kiegészítheti a másképp 'megcsonkí-
tott' megelőző művet vagy szerzőt; olyan 'kiegészítés' ez, amely legalább annyira 
félreolvasás, mint amennyire a revíziós elhajlás az".36 Bornemisza (gondoljunk a már 
idézett előszavára) éppen a „pogány" Szophoklész kiegészítését, a keresztény erkölcs 
szempontjainak megfelelő alkalmazását tűzi ki célul. 

Az egyszerre gyönyörködtető (az „újkomédiából ismerős"3 Parasitus megjelenítése 
bizonyosan szórakoztató célzatú) és tanító szándékú magyar Elektra pedig megfelel 
a kortárs itáliai poétikai gondolkodás Arisztotelész hatását mutató tendenciáinak: 

3 3 TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: i. m. 126. 
34 Harold B L O O M : The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. New York, Oxford University Press, 

1973. 30. 
35 Cesare VASOLI: i. m. 3 8 . 
36 Harold B L O O M : i. m. 66. 
3 7 BORZSÁK István: i. m. 18. 



Hatástörténeti javaslat Bornemisza Péter /i/e&írajának ezredvégi (újra)értelmezésére 2 9 7 

„egyre kiemeltebb szerepet kap a 'katarzis' arisztotelészi fogalma, amely szélesre tárja 
a kapukat az emóciókat és egészséges érzelmeket ébresztő költészet morális felada-
tának konkrét példázása előtt".38 

Mondhatjuk tehát, hogy csak két szempont - az erkölcsfilozófiai reflexió és a nyelvi 
kezdeményezés - felvillantása is jelzi azt a szemléletváltást, amelyet Bornemisza Elekt-
rába. a humanista poétikák alkalmazásával elindít. A régi magyar irodalom történeti-po-
étikai kutatása ugyanis feltárta azt a sajnálatos tényt, hogy „a magyar irodalomban ez az 
arisztokratikus regiszterbe tartozó szekuláris jellegű anyanyelviség nem létezik: irodal-
mi hagyományunk, ha anyanyelvi, populáris jellegű, egészen Balassiig, mögötte pedig 
a liturgikus, krónikás és vágáns irodalom latin hagyománya van".39 A kortárs európai 
esztétikai hagyomány reflektálatlansága okozza, hogy Horváth Iván kénytelen Balassi 
újdonságát a következőképpen jelezni: „a meglehetősen semmitmondó frázist - Balassi 
reneszánsz költő, aki megőriz középkori elemeket is - meglehetősen abszurd kijelen-
téssel helyettesítjük: Balassi az első magyar reneszánsz költő és az első magyar truba-
dúr".40 Éppen Bornemisza drámájának újraértelmezése bizonyíthatná azt, hogy ő nem 
csupán életrajzilag, de esztétikailag is előzménye és előkészítője volt Balassi Bálint 
megjelenésének aló. századi magyar irodalomban. A nyugati poétikai tradíció alkalma-
zásával lehetővé tette a szekularizált, arisztokratikus költői regiszter felhasználását. 
Éppen ezért lenne szükség a Bornemisza-életmű revíziójára, és a korában példa nélkül 
álló Elektra rehabilitációjára akár az Ördögi kísértetekkel szemben, amely a reformáció 
16. századi irodalmában számos párhuzamos jelenséggel érintkezik. 

V7. Másrészről viszont, ha felidézzük azt a „gyakran feledett tétel "-t, hogy „sohasem 
az irodalomtörténészek írják újra egy-egy nemzeti irodalom történetét, hanem mindig 
az az élő irodalmiság, amely folyton változó viszonyt létesít az őt magát is feltételező 
hagyománnyal",41 szélesebb történeti dimenzió is kínálkozik a magyar Elektra értel-
mezéséhez. Az a 20. századi irodalmiság, amely Joyce-tól Borgesen át Stoppardig és 
Milorad Pavic prózájáig számtalanszor és egyre intenzívebben kezdeményezi a lezárt 
és originális szöveghatárokban gondolkodó szövegfilológiai tradíció megbomlását, 
eredményezte az intertextualitás kutatásának feléledését. Nem szabad megfeledkez-
nünk tehát arról a tényről, hogy Esterházy Péter, Márton László, Kovács András 
Ferenc, Baka István előtt négy évszázaddal Bornemisza Péter volt az első, aki magyar 
nyelven vállalkozott klasszikus mű „rewriting"-jára. Az élő magyar irodalmiság előtör-
ténetének megértése érdekében elvárható lenne ezért a régi magyar irodalom kuta-
tóitól, hogy több mint harminc év után ismét lássanak neki a magyar Elektra értelme-
zésének. 

38 Cesare VASOLI: i. m. 1 0 8 . 
3 9 ZEMPLÉNYI Ferenc: Régi magyar irodalom és európai közköltészet. Irodalomtörténeti Közlemények 

1992/5-6. 567. 
4 0 H O R V Á T H Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1982. 218. 
4 1 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum Kiadó, Budapest, 
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Hansági Ágnes 

JELEN-LÉT-MÓD"? 

(A klasszikus mű a hagyomány történésében) 

Ha 19. századi művekkel foglalkozunk - jómagam az Eötvös-recepció történetének 
megírása kapcsán találkoztam ezzel a problémával akaratlanul is szembesülnünk 
kell azzal a jelenséggel, hogy olyan klasszikusként számon tartott, nemzeti klasszi-
kusként emlegetett művek, amelyek korábbi generációk számára a nemzeti kánon 
vitathatatlan részét képezték, mára visszavonhatatlanul kiszorultak az irodalom élő 
hagyományából. így az oktatást legitimáló korábbi nemzeti kánon megrendülése az 
irodalom élő hagyományának összefüggésében magát a „klasszikus" kategóriáját is 
problematizálja. Amikor egy irodalmi műalkotásról azt mondjuk: klasszikus - térbe-
liségként gondolva el az irodalmi hagyomány rendszerét - , valójában azt a helyet 
lokalizáljuk, amelyet egy adott irodalom hagyományában elfoglal, betölt. Ilyenkor 
nem teszünk mást, mint hogy a műhöz való viszonyunkat - pontosabban egy 
értelmező közösség viszonyát egy műhöz - egy olyan viszonyrendszerben rögzítve 
akarjuk meghatározni, amelynek létmódja az állandó változás, átformálódás. Éppen 
ezt az ellentmondást elkerülendő - hogy ugyanis a dinamikus rendszerként tételezett 
irodalomban a „klasszikus" kategóriája valamifajta statikusságot implikálna - hangsú-
lyozza például René Wellek és Austin Warren „a legnagyobb hírnevű írók" iro-
dalomban elfoglalt helyével kapcsolatban azt: az olyan nemzedéki ízlésváltozásokat 
túlélő szerzők, mint akár Chaucer, Shakespeare, Milton vagy Tennyson állandó, de 
nem fix helyet birtokolnak a hagyományban, ezzel is nyomatékosítva ennek dina-
mikus jellegét.1 Nemcsak a születő, új mű fogalmazza meg önmagát valahogyan a 
hagyományhoz képest, T. S. Eliot nevezetes, 1919-es esszéjében éppen ennek a 
viszonynak a szükségszerű kölcsönösségére, régi és új oda-vissza játékára figyelmez-
tet: „Kikerülhetetlen tény, hogy az új költő kapcsolódik a múlthoz vagy igazodik 
hozzá, de ez nem egyoldalú jelenség; mikor egy új alkotás jelenik meg a művészet-
ben, ezzel olyasvalami történik, mint ami, épp ezáltal, éppúgy megtörténik, szimul-
tánul, mindazokkal a műalkotásokkal, melyek ezt az újat megelőzték. A már meglévő 
művek egymás között ideális rendet alkotnak, ezt a rendet módosítja, ha új (igazában 
új) műalkotás iktatódik soraik közé. A meglévő rend persze tökéletes az új mű 
betörése előtt, hogy ez a rend továbbra is fennmaradhasson (az újdonság beavatko-
zása után), ezt az egész régi rendet, ha csak gyér 'retusálásokkal' is, meg kell 

1 René WELLEK—Austin W A R R E N : AZ irodalom elmélete. Bp., 1972. 377. 
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változtatni; ezáltal minden egyes műalkotás viszonya, aránya, értéke az egész eddigi 
rendhez viszonyítva más lesz; éppen ebben áll régi és új összjátéka."2 

Az irodalom élő hagyományának ezt a folyamatos átrendeződését, a folyamatos 
változást - bár a régi-új oppozíció valamifajta linearitást feltételez - Eliot nem 
kapcsolja össze a haladás, fejlődés mozzanatával. Szemben például Ortega у Gasset-
tal, aki a régi, „klasszikus" regények fokozatos kiszorulását a műfaj tökéletesedésével 
magyarázza - minthogy: „minden tökéletesebb mű megsemmisíti tökéletlenebb 
elődeit"3 - ; Eliot kategorikusan tagadja a művészet tökéletesedésének gondolatát. 
Eliot okfejtésében így éppen az a teleologikus strukturáltságú történetszemlélet elimi-
nálódik, amely a klasszikus kanonikus gondolkodás hátterében állt. Ez a klasszikus 
kanonikus gondolkodás az, amely a 19. század folyamán a nemzeti irodalmi kánono-
kat kialakítja, amelyeken belül egyértelműsíthető a „klasszikus mű" funkciója és 
státusa. (Bár a classicus terminust a későbbi századok és a modern nyelvek Gelliustól 
kölcsönözték, a „klasszikus" kategóriája maga, a „mintaszerű", a „példaszerű" egy-
szerre született a kánonnal akkor, amikor „elsőként az alexandriai filológusok a 
régebbi irodalomból a grammatikai iskolák számára válogatást, olvasmányanyagot 
állítottak össze".4) A nemzeti irodalmi kánonokat tehát ugyanaz a teleologikus struk-
turáltság határozza meg, ugyanaz a célelvűség, amelynek a mentén az újkor kidol-
gozta a történetiség fogalmát. A magyar irodalomtörténet-írásban két ilyen célelv 
mutatható ki: az egyik a nemzetjellem kibontakozása (Horváth János, Szabó Dezső ), 
a másik az eredetiség, újszerűség (Fülep Lajos, Kassák Lajos).5 

A klasszikus kanonikus gondolkodás azonban - amely a „normák tradicionális 
platonizmusának játékmódja"6 - nem a történelem tagadásában, hanem éppen min-
den emberi produktum totális történetiségének a tudatában, az univerzális hermene-
utikában oldódott fel.7 Nem véletlen, hogy Jauß, aki a recepcióesztétika közvetlen 
inspirációját Gadamer filozófiai hermeneutikájában jelöli meg, elfogadhatatlannak 
tartja, ahogyan Gadamer az Igazság és módszetben a „klasszikus"-t általános hatástör-
téneti kategóriaként tünteti ki. Gadamer a „klasszikus" kategóriájával az eminens 
textus - „az igazán irodalmi értékű"8 szöveg - sajátszerűségét kívánta jellemezni az 
egyéb szöveghagyománnyal szemben; vagyis az eminens textus csak a nyelv műal-
kotásaként, „értelem és hangzás teljes megfelelésében"9 lehet „eminens", amely 
szemben az egyéb szöveghagyománnyal rögzítettségében nem csupán a hozzá való 

2
 T . S. E L I O T : Hagyomány és egyéniség. In: Káosz a rendben. Bp., 1 9 8 1 . 6 3 . 

3 Jose O R T E G A Y G A S S E T : Gondolatoka regényről. Bp., 1 9 9 3 . 9 . 
4 Ernst Robert CURTIUS: Klassik. In: Begriffsbestimmung der Klassik und des Klassischen. H. O . B U R G E R . 

Hrsg. Darmstadt, 1972. 20. 
5 S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja. Literatura 1 9 9 2 / 2 . 1 2 7 . 
6 Günther B U C K : Literarischer Kanon und Geschichtlichkeit. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur-

wissenschaft und Geistesgeschichte. (DVjS) 5 7 . ( 1 9 8 3 ) 3 5 1 . 
7 Lásd i. m. 
8 Hans-Georg G A D A M E R : Szöveg és interpretáció. In: Szöveg és interpretáció. Szerk. B A C S Ó Béla. Bp., 

1 9 9 1 . 3 1 . 
9 Hans-Georg G A D A M E R : Az „eminens" szöveg és igazsága. In: H - G . G A D A M E R : A szép aktualitása. Bp., 

1 9 9 4 . 1 9 6 
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újbóli és újbóli visszatérés lehetőségét kínálja fel, hanem autonóm képződményként 
a hozzá való újbóli és újbóli visszatérést kívánja meg: „Lényegi és fontos értelemben 
szöveg, tudniillik egy olyan szöveg, mely nem egy elgondolt vagy kimondott beszéd 
rögzítéseként utal vissza erre, hanem eredetétől eloldódva saját érvényességet igé-
nyel, mely a maga részéről az olvasó és az interpretátor számára végső instancia."10 

Az eminens textus kérdése azonban egyben az irodalmi szöveg autoritásának" kér-
désévé is válik, mert míg az eminens textus kitiintetettségét egyrészről abban látja 
megragadhatónak, hogy a szó teljes önprezentációját csak az irodalmi szövegben 
nyerheti el, addig másrészről a szépirodalomhoz, magához az irodalmi hagyomány-
hoz való tartozás kitüntetés-jellege legitimálja az eminens szöveg érvényesség-igé-
nyét. Ha tehát Gadamernél a „klasszikus" kategóriája szolgál az olyan szövegek 
sajátszerűségének jellemzésére, amelyek „normatív igénnyel lépnek fel minden meg-
értéssel szemben, és a szöveg minden újabb megszólalását megelőzik"; amelyek 
„voltaképpen mindig csak a hozzájuk való visszatérésben vannak jelen"12; akkor ez a 
kategória csak az irodalmi hagyomány legitimációja révén autoritást nyert valamennyi 
szövegre kiterjesztve gondolható el. A kérdés-válasz dialektikája itt sem válik érvény-
telenné, csak módosul. Akárcsak a köznapi nyelvhasználatban, Gadamer fogalom-
képzésében is elsődleges a normativitás és megőrzés mozzanata;13 „ami klasszikus, 
az időtlen, ez az időtlenség azonban a történeti lét egyik módja."14 A klasszikus, mint 
eminens szöveg tehát éppen abban különül el más szövegektől, hogy „közvetlen 
közlőereje elvileg korlátlan"; a múlt és jelen közötti állandó közvetítésben maga hajtja 
végre a történeti távolság leküzdését - vagyis megértésében és befogadásában kiik-
tatódik az applikáció mozzanata.15 Gadamer szerint, ami „klasszikus, az fölé emelke-
dik a változó korok és változó izésük különbségeinek — közvetlenül hozzáférhető, 
nem pedig abban az úgyszólván elektromos érintkezésben kerülünk vele kapcsolat-
ba, mely a kortársi alkotásokat olykor jellemzi, s melyben egy minden tudatos elvárást 
felülmúló értelemsejtés beteljesedését tapasztaljuk. Ellenkezőleg: a maradandónak, 
az elveszíthetetlen minden mulandó körülménytől független jelentőségének a tudata 
az, amiben valamit 'klasszikusnak' nevezünk - egyfajta időtlen jelen, mely minden 
jelen számára egyidejűséget jelent."16 

Jauß első megközelítésben éppen a gadameri applikáció-elv és az irodalmi herme-
neutika következetes alkalmazására hivatkozva kérdőjelezte meg Gadamer „klasszi-

10 Uo. 188. 
11 „A liagyomány és szokás által szentesített dolgoknak névtelen autoritása van, s történetileg véges 

létünket az határozza meg, hogy nem csupán az ésszel beláthatónak, hanem a hagyomány tekintélyének 
is hatalma van cselekedeteink és viselkedésünk felett." H-G. G A D A M E R : Igazság és módszer. Ford. B O N Y H A I 

Gábor. Bp., Gondolat, 1984. 200. 
1 2 G A D A M E R : Szöveg és interpretáció. 3 3 . 
13 „A klasszikus mű fogalmában tehát az első (s ez az antik és újkori nyelvhasználattal egyaránt teljesen 

összhangban van) A normatív értelem." G A D A M E R : Igazság és módszer. 2 0 6 . „így a 'klasszikus'-ban a történeti 
létnek egy általános jellemzője csúcsosodik ki: megőrzés az idő vasfoga ellenében." Uo. 

14 Uo. 
13 Lásd: i. m. 206-207. 
16 I. m. 205. 
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kus"-értelmezését; az eminens textussal szemben sem tartva másnak az irodalmi 
hermeneutika feladatát, mint hogy „a szöveg és jelen közötti feszültségtartalmat olyan 
folyamatként értelmezze, amelyben a szerző, az olvasó és az új szerző között az 
időtávolságot a kérdés-felelet mozgásában az eredeti válasz-új kérdés-új megoldás 
alapján alakítsa újjá, és az értelmet mindig másként - és ezzel mindig gazdagabban -
konkretizálja".17 Vagyis a klasszikus mű „közvetlen közlőerejének korlátlansága"; 
„közvetlen hozzáférhetőségének" tételezése már itt értelmezhetetlenné válik, 
amennyiben Jauß a klasszikussal szemben ugyanazt a produktív megértő magatartást 
tartja lehetséges értelemkonkretizáló stratégiának, ami csak a hermeneutikai appliká-
ció mozzanatában valósulhat meg. A bultmanni „megértendő kérdés" teóriájából 
kiindulva azonban Jauß a későbbiekben nem csupán arra mutatott rá, hogy az 
eminens textus meghatározásával Gadamer a „klasszikus" kategóriáját a teológiai 
hermeneutika autoratív szövegeihez közelítette.18 A kérdező megértés processzusá-
ban ugyanis nemcsak a klasszikus művek 'kvázi-kinyilatkoztatás-jellege' oldódik fel, 
de az interpretátor kérdésének elsődlegességével a szöveg válasza állandóan, újra és 
újra új-ként nyílik fel19 - kiiktatódik tehát az egymást követő konkretizációk thesau-
rus-jellege is. Jauß azokat az elképzeléseket, amelyek a klasszikus műalkotásokban 
a múlt időtlenül jelenvalóságát hangsúlyozták, az irodalmi hagyományhoz való viszo-
nyulásnak arra a két alapvető formájára vezeti vissza, amely a művészet tapasz-
talatában az európai tradícióra nézve meghatározónak bizonyult, és amelyet Jauß 
mint az örökség átsajátítását — az arisztotelészi művészetkoncepció alapján állót - , 
illetve mint az emlékezés thesaurusát - a platóni szép metafizikájából eredőt -
koncipiál.20 Gadamer „klasszikus" kategóriája, mint par excellence hatástörténeti 
kategória, az eminens textus befogadásának kitüntetettségében így nem más, mint a 
platonikus válaszra való visszautalás. 

A „klasszikus" fogalmát egy közkeletű német irodalmi lexikon a „világirodalom" 
fogalmának bevonásával definiálja. Egy-egy nemzeti irodalom azon legkiemelkedőbb 
alkotóit és műveit nevezi „klasszikusnak", amelyek nemcsak hogy példaértékűek, 
kánonképző jellegűek, de egyben „be is emelkedtek a világirodalomba".21 A norma-
tivitás és megőrzés mozzanata itt tehát kiegészül egy harmadik elemmel. A világ-
irodalom fogalmának ugyanis egy olyan normatív értelme kap itt hangsúlyt, amely a 
nemzeti kánonok fölé helyezkedve, a „klasszikus" művel szembeni értékkritérium-
ként jelenik meg. Ha tehát az a „normatív kitüntetés", amit a világirodalomhoz tartozás 
jelent, föltétele egy mű „ klasszikus "-ságának, akkor a „nemzeti" jelző akár megszorí-
tó, korlátozó értelmet is nyerhet, de mindenképpen befolyásolja az ún. „nemzeti 
klasszikusok" megítélését az irodalmi közgondolkodásban. Itt természetesen adód-
hatna a kérdés, vajon mennyire vonhatók ki ennek hatálya alól az olyan szövegek, 

17 Hans Robert JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik Л. UTB. München, 1977. 18. 
18 Hans Robert JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main, 1991-

398. 
19 Lásd i. m. 398. 
20 Lásd i. m. 789-792. 
21 Gero von W I L P E R T : Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart, 1989- (7) 
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amelyeknek mind intencionáltságában, mind befogadásában irányító mozzanat a 
„ nemzeti". Ezt a kérdést azonban már Babits kizárta azzal, hogy „a nemzeti szempont 
[...] nem lehet kizárólagos szempont az irodalomban".22 Einsiedel, amikor arra figyel-
meztet: mi sem volna hamisabb, mint egy olyan hipotézis, amely a romantika óta 
konkuráló 'világirodalom' és 'nemzeti irodalom' kategóriáját az „értékesség" mentén 
állítaná oppozícióba - hiszen a világirodalom áramába való bekerülésben a véletlen, 
vagy ha akarjuk, a körülmények együttállása gyakran meghatározóbb, mint az önér-
ték - akkor nem kizárólag a német irodalom olyan jelentős alkotóinak megkésett 
külföldi recepciójára hivatkozik mint Kleist, Hölderlin vagy Büchner; de Homérosz, 
sőt a Biblia példájára támaszkodik.23 Ám a két kategória viszonyában ab ovo kellett, 
hogy az additív elem ne tisztán, hanem a fokozatiság képzetével összekapcsolódva 
jelenjék meg; talán Friedrich Schlegel argumentációjának az a pontja a legkézen-
fekvőbb illusztráció erre, amikor az Európa szellemiségének és ízlésének alakításában 
való részesedést az egyes nemzeti költészetek „virágkorának" elérésével látja indo-
kolhatónak.24 Ennek a romantikus örökségnek a továbbélése, a két kategória oppo-
zitív viszonyának a fokozatiság, következésképpen az „értékesség" mentén való 
megragadása abból is táplálkozhatott, hogy Goethe irodalomkritikai munkásságában 
a Weltliteratur-koncepció számára - bár ezzel kapcsolatos megjegyzései különböző 
kontextusban jelentek meg - éppen a genetikus módszer nyitotta meg az utat, 
párhuzamban az antik művészet előképfunkciójának átértértékelésével, a klasszikus 
ideál normaadó jellegének előtérbe állításával.25 Az az ellentmondás pedig, ami az 
elméletek és a világirodalommal kapcsolatos publikációk gyakorlata között keletke-
zett, a „szelekcióskényszer"kapcsán mutatkozik meg: a látens kánonképzés - legyen 
ez a kánon statikus vagy relatív-dinamikus - máig a világirodalom-koncepciók kons-
tituáló tényezője maradt, elméleti alapvetésüktől függetlenül, gyakran egyenesen 
ennek ellenében sem tudtak elszakadni a „klasszikusok", a „mesterművek kánonjá-
tól". így ez a szelekciós kényszer, mert bármiféle válogatás előfeltételez valamifajta 
szempontrendszert, értékrendet, szintén szerepet játszott a két kategória, nemzeti és 
világirodalom viszonyának ilyen típusú, oppozitív rögzülésében, hátterében azzal a 
romantikus elképzeléssel, amely szerint az egyes nemzeti irodalmak a 'fejlődés' egy 
bizonyos fokát elérve automatikusan bebocsáttatást nyernek a világirodalomba. 

Magának a „világirodalom" fogalmának jelenleg legáltalánosabban használatos 
három jelentése közül kettő hasonlóképpen tartalmaz értéktulajdonító mozzanatot. 
A tisztán kvantitatív értelmezés értékszempontból neutrális, korpuszát a létező nem-
zeti irodalmak az idők folyamán létrehozott valamennyi műve képezné. Kvalitatív 
jelentésében a különböző irodalmak olyan kiemelkedő teljesítményeit értjük rajta, 
melyek kánonképző jellegűek; gondolkodásmódjuk egyszerre nemzeti és egyetemes. 

22 Babits Mihály müvei. Esszék, tanulmányokl. Bp., 1978. 575. 
23 Lásd Wolfgang V. EINSIEDEL: Die Weltliteratur und ihre Provinzen. Merkur 22. (1968) 85-100. 
24 Lásd: Friedrich SCHLEGEL: A görög költészet tanulmányozásáról. In: A. W. S C H L E G E L - F C SCHLEGEL: 

Válogatott esztétikai írások. Bp., 1980. 130. 
25 Lásd: Peter J. BRENNER: „ Weltliteratur" Voraussetzungen eines Begriffs in Goethes Literaturkritik. 

Goethe Jahrbuch 98. (1981) 25-42. 
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Ez utóbbi kitétel gyakran még ma is mint egyfajta „tartalmi redukció" vagy „tartalmi 
szempont" interpretálódik. Hevesi András Babits-kritikájában már felbukkan egy más 
típusú megközelítésmódra tett kísérlet;26 azzal, hogy Babits azért a legeurópaibb 
költőnk, mert „látópontja" felvállaltan magyar, valójában azt a bultmanni követel-
ményt sejti meg, amely saját 'előítéleteink' tudatosításának szükségességére vonatko-
zik.27 Nem véletlen a rokonság tehát Esterházy ide vonatkozó megjegyzésével: „.. .az 
talán már tényleg mindegy, hogy az ember szerb író vagy magyar, csak legyen szerb 
vagy magyar";28 amikor pedig a provincializmust 'a kizárólag önmagunkra figyelés' 
formulájával írja körül,29 egy a hermeneutika horizontjából is méltányolható választ 
ad arra, miképpen érvényesíthető a jelenben ez a kitétel. Eszerint egy mű gondolko-
dásmódja nemzeti és egyetemes egyben akkor lehet, ha a maga 'másságát' a másik 
'másságában' hajlandó megtapasztalni. A világirodalom-fogalom kvalitatív értelmezé-
sét egyébként, mely szerint a világirodalom nem más, mint a „klasszikusok kincses-
háza", René Wellek és Austin Warren irodalomelméleti bestsellere is igen gyakorinak 
ítéli, ebből vonva le azt a következtetést, hogy a terminus „a remekművek szinoni-
májává lett, s így egy kritikai és pedagógiai szempontból jogosult válogatást jelöl".30 

Kommunikatív értelemben: az élő szellemi kapcsolat a különböző irodalmak között 
és ezek együtthatása. Az utóbbi két fogalomképzés tehát - implicite egy a virtuális 
szöveguniverzumba való belépés lehetőségét a virtuális szöveguniverzummal való 
dialógusba lépés mozzanatának a feltételéhez köti. 

A fordíthatóság, illetve a fordításirodalom problematikája természetesen számos 
kérdőjelet tesz a világirodalom ilyen típusú, normatív értelmezése mellé. Sőt: teoreti-
kus szinten az irodalom nyelvisége a világtapasztalat nyelviségének gondolatával 
összekapcsolva ad absurdum elgondolhatatlanná tesz egy ilyen szöveguniverzumot 
- vagyis magát a „világirodalmat" mint olyat kérdőjelezi meg. De nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül azt sem, hogy Gadamer éppen a fordításirodalom létében látja a 
„világirodalom fogalmában rejlő normatív értelem" egyik igazolását: „az ilyen művek-
ben valami olyasmi mutatkozik meg, ami még mindig mindenki számára igaz és 
érvényes."31 A goethei „Weltliteratur"32 pedig éppen nem a „Bibliotheca universalis" 
- sokkal inkább a mai kommunikatív és kvalitatív értelmezéshez áll közel - , hanem 
a távolságok csökkenése, a felgyorsuló közlekedés révén egy nemzetek fölötti irodal-
mi élet életrehívója. Az olyan nemzetközi szervezetek, mint például az 1922 óta 
működő PEN Club; a nemzetközi együttműködés különféle intézményesült formái; 
nem utolsósorban pedig az összehasonlító irodalomtudomány mindenképpen hozzá-

2 6 HEVESI András: Babits irodalomtörténete. In: Esszépanoráma. III. Szerk. K E N Y E R E S Zoltán. Bp., 1 9 7 8 . 

763. 
27 Lásd Rudolf B U L T M A N N : Történelem és eszkatológia. Bp., 1 9 9 4 . 1 3 3 . 
28 Marianna D. B I R N B A U M : Esterházy-kalauz. Bp., 1991. 60. 
2 9 ESTERHÁZY Péter: Kedv, remények, goethék. Hitel 1 9 8 9 / 1 5 . 3 1 . 
3 0 W E L L E K - W A R R E N : AZ irodalom elmélete. 7 0 . 
3 1 G A D A M E R : Igazság és módszer. 1 2 4 . 
32 Lásd: V A J D A György Mihály: A világirodalomtörténet fő elvi és módszertani kérdései. Helikon 1 9 7 5 / 1 . 

3 2 - 5 5 . , Horst STEINMETZ: Weltliteratur. Arcadia 2 0 . ( 1 9 8 5 ) 2 - 1 9 . 
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járultak ahhoz, hogy a 20. században kialakuljon és felerősödjék a „világirodalmiság" 
tudata. Ezt csak felerősíti, megerősíti az, amit Lyotard a "posztindusztriálisnak" vagy 
„posztmodernnek" nevezett korszak egyik alapvető tendenciájaként említ. Nevezete-
sen annak a folyamatnak az elindulását, amelyben az egyes nemzetállamok elveszítik 
azt a privilégiumukat, amellyel az ismeretek termelésében és elosztásában rendelkez-
tek.33 Munkahipotézise, hogy a tudás státusa megváltozik, amikor a társadalmak a 
posztmodern korba lépnek, érvelésében hasonlóképpen a távolságok - most már 
radikális - csökkenésére épít, mint amire Goethe „Weltliteratur"-programja is támasz-
kodott: „joggal feltételezhető, hogy az információs eszözök elterjedése az ismeretek 
áramlására is ugyanúgy hat és fog hatni, ahogyan az emberi forgalom fejlődésére 
(közlekedési rendszerek), majd később a hangok és gépek (médiák) terjedésére 
hatott."34 

A Lyotard által felvázolt tendenciában világosan kirajzolódik egyfajta nemzetek 
felettiség, egy bizonyos értelemben vett univerzalizmus mozzanata. Vagyis pontosan 
az, ami mind a komparatisztika, mind pedig a goethei „Weltliteratur" ellen gyakori 
érvként jelenik meg. Az összehasonlító irodalomtudományt - akárcsak a nemzeti 
irodalomtörténet-írást - a romantika hívta életre, s mint ilyen, alaptörekvéseiben 
kétségtelenül hordoz bizonyos univerzalista vonásokat, ami egyrészről az irodalom 
nyelviségével, másrészről a jelenkori tudományosság specializációs törekvéseivel 
állítja szembe. Az a Horst Rüdiger, aki a egyik tanulmányában35 éppen e két tényből 
kiindulva nem kis iróniával szól azokról a „szomorú" kísérletekről, amelyek a „világ-
irodalmat" egyetlen kötetben tárgyalják Szapphótól Saganig, Homérosztól Knut Ham-
sunig, készséggel elismeri, hogy a praxisból, a gyakorlati életből kiinduló goethei 
következtetés - amely a nemzetek közötti kommunikáció lehetőségeinek kitágulását 
a közlekedés felgyorsulására, a távolságok csökkenésére visszavezetve jut el a nem-
zetek fölötti, „világirodalmi" megközelítés lehetőségéig - érvényességének meg-
kérdőjelezésére a sugárhajtású repülőgépek korában nincs elégséges alap. 

Vagyis úgy tűnik, hogy az a „világirodalom", amit az irodalmi műalkotás nyelvisé-
gének tétele teoretikus szinten ma ad absurdum létében kérdőjelez meg, a praxisban 
a jelenkor irodalmi közgondolkodása számára mégis valamifajta értékinstanciaként 
jelenik meg. Az intézményesülés ugyanakkor hozzájárult a „világirodalom"-fogalom 
e normatív értelmének a megerősítéséhez is. Mert míg a megszülető „nemzeti iro-
dalom" fogalma a 19. század folyamán a nemzeti mítosz szerves részévé válik, ez 
pedig determinálja az oktatás válogatási szempontjait az őt legitimáló nemzeti káno-
non keresztül; addig a világirodalom oktatásában domináns a „great books" elve: ami 
a művek esztétikai értékét tekinti kizárólagos válogatási szempontnak - vagy leg-
alábbis fenntartja ezt az illúziót. 

33 Lásd: Jean-Frangois LYOTARD: A posztmodern állapot. In: A posztmodem állapot. Szerk.: BUJALOS 

István. Bp., 1993. 7-146. 
34 Uo. 13. 
35 Lásd: Horst RÜDIGER: Nationalliteraturen und europäische Literatur. In. Adolf FRISE. Hrsg: Defini-

tionen. Frankfurt am Main, 1963. 441-442. 
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Ez a különbségtétel, hogy míg a nemzeti irodalom - a nemzeti irodalmi kánon 
értékrendjét az esztétikai mellett domináns módon határozza meg a nemzeti mítosz, 
és egyéb, rendre irodalmon kívüli szempontok, szemben a „világirodalmi kánon" 
tiszta esztétikaiságával, már felbukkan Erdélyi János befejezetlenül maradt Egyetemes 
irodalomtörténetének a bevezetőjében. A világirodalom, ahogyan ő fogalmaz, „az 
irodalomnak bölcsészeti felfogása, fő tekintettel a tudomány- és művészetre, melyek 
mint eredmény és kész jó, a nemzeti és politikai viszontagságok, az erkölcsi és 
társadalmi élet megrendülései, a konkrét állapotok szóbahozása nélkül csupán 
műbölcsészeti magas célból tárgyaltatnak. [...] Innen számot tenni a világirodalomban 
oly kedvező ítélet, melynél kedvezőbb nem is kívánható."36 Bár Babits korábbi, 
1913-as tanulmányában a magyar irodalom külföldi megítéltetését, világirodalmi 
rangját firtatva még azt emelte ki: a nemzeti irodalmak versenyében gazdasági, 
politikai tényezők legalább olyan súllyal vannak jelen, mint irodalmiak, így a világ-
irodalmi érték nem feltétlenül esztétikai is.37 Az európai irodalom történetében Erdélyi 
megközelítésmódjának mintegy a folytatójaként a világirodalom arisztokratikus jel-
legét hangsúlyozza, azt: a fogalom „értékbeli kiválasztást jelent".38 Babits világ-
irodalom-fogalma ugyanakkor kétarcúvá is válik: azáltal, hogy a „világirodalom" 
'egy'-ségében - a latin-görög összeurópai tradíció folyományaként, mintegy „poétikai 
világnyelvként", rendelődik a nemzeti irodalmak fölé olyan módon, hogy azok 
tulajdonképpeni médiumai, megszólaltatói a világirodalomnak; 'nyelvet' adományoz-
nak, az elsüllyedt közös nyelv, a latin helyébe: „Bennük válik láthatóvá, mint a szél 
a hullámzó erdőkben. Erdő nem egy van: de egy a szél."39 A nemzeti irodalmak 
funkcióját mindemellett abban a kettős irányultságban is látja, amely egyrészről a 
világirodalom haladó és változó folyamatába való bekapcsolódást, másrészről pedig 
a „nemzeti" fenntartását, őrzését, az elkülönülést jelenti; e két ellentétes tendencia 
folytonos küzdelme maga a nemzeti irodalom története. így az az axiomatikusan 
csengő következtetés, amit ebből kiindulva úgy fogalmaz meg, hogy „aki egy 
nemzeti irodalom történetét írja, annak fontosabb lehet a nemzeti, mint az iro-
dalom";40 a nemzeti kánont ab ovo szembeállítja a világirodalmi kánon tiszta esztéti-
kaiságával. 

Míg Babits a fogalmat elsődlegesen kvalitatív jelentésében használja, addig Szerb 
Antalnál - indíttatásából természetszerűleg következően - a kommunikatív értelem 
dominál. A világirodalomhoz való tartozás kritériuma nem egyszerűen a mű önérté-
kének a kérdése: hatásáé is; a világirodalom így csak azoknak a műveknek lehet az 
összessége, amelyek „el is jutottak minden művelt nemzethez".41 Annak fenntartása 
mellett, hogy a fogalom kommunikatív értelmében is egyfajta értéktulajdonító moz-
zanat hordozója - hiszen dialógusba csak az léphet, akinek van közölnivalója - , 

36 Erdélyi János válogatott művei. Szerk.: T . ERDÉLYI Ilona. Bp., 1 9 8 6 . 6 6 5 . 
37 Lásd: Babits Mihály müvei. Esszék, tanulmányok. I. 359-421. 
3 8 BABITS Mihály: Az európai irodalom története. Bp., 1991. 11. 
39 Uo. 6. 
40 Lásd: uo. 
4 1 S Z E R B Antal: A világirodalom története. Bp., 1980. 8. 
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felmerül az a benne rejlő esetlegesség, ami legközvetlenebbül az irodalom nyelvisége 
kapcsán ragadható meg. Szerb Antalnál ez a „kis"és „nagy"nyelvek szembeállításá-
ban exponálódik: „A meghatározásból bizonyos kiküszöbölhetetlen igazságtalanság 
származik. A világirodalom elsősorban a nagy nyelvek irodalma", vagyis „a 'világ-
irodalmi tudatba' csak a nagy nyelvek irodalma kerülhet be."42 Hogy ez az „esetleges-
ségi faktor" mennyire nem szűkíthető le csupán a kis és nagy nyelvek problémájára, 
arra talán a legjobb bizonyíték az a szerep, amit Mme De Staél a német-francia 
irodalmi kapcsolatok „katalizálásában" játszott. Bár kétségtelen: annak ellenére, hogy 
Herder és a romantika mindent megtett a kis nyelvek rehabilitálásáért, mégsem tudta 
elmosni a felvilágosodás kozmopolita racionalizmusát; Meyer 1893-ban egyenesen a 
kis népek sovinizmusának tartja, hogy például finn, magyar, szerb nyelven is jelennek 
meg tudományos publikációk;43 Humboldt tekintélye pedig hosszú időre konzerválta 
a nyelvek közötti „rangkülönbség" gondolatát. 

Az mindenesetre alig vitatható, hogy az egyes nemzeti irodalmak önreflexiója mára 
már csak ennek a világirodalmi kontextusnak a horizontjában képzelhető el. Az sem 
vonható kétségbe, hogy a „világirodalmiságnak" ez a tudata összekapcsolva a foga-
lom általánosnak tűnő normatív használatával, mindenképpen befolyásolja az úgy-
nevezett „nemzeti klasszikusok" jelen létét és jelen-nem-létét az irodalom élő hagyo-
mányában. Szegedy-Maszák Mihály Kemény Zsigmond-könyvében arra a veszélyre 
figyelmeztet, amely a nemzeti örökség egy részét ezzel összefüggésben fenyegeti: 
„A nagyobb világirodalmi távlat kétségtelenül elősegítette, hogy sokrétűbbé vált az 
olvasók ízlése, ám az értékrendek különválása a közmegegyezés, sőt a kölcsönös 
megértés esélyeit is csökkentette. Felvethető a kérdés, vajon az idegen művek csakis 
többszörös áttételen keresztül lehetséges megismerése nem vezet-e olykor hézagos 
vagy megalapozatlan értelmezéshez, miközben elveszíthetjük a kapcsolatot olyan 
művekkel, amelyek korábban - legalábbis elvileg - élő hagyományt jelenthettek a 
magyar közönség számára."44 

A nemzeti klasszikusok státusát nemcsak az tette kétségessé, hogy részben a 
világirodalmi kontextus, részben pedig a teleologikus strukturáltságú történet-
szemlélet feloldódása a nemzeti kánonokban való gondolkodás fenntarthatóságát is 
erősen megkérdőjelezte. Azokat a műveket, amelyek egy olyan korábbi nemzeti 
kánonnak képezték szerves részét, amely mögött „a nemzetjellem kibontakozása" állt 
célelvként, különösen fenyegeti az a veszély, hogy amennyiben lemondunk az 
újraértékelés, az értelmezés lehetőségéről - egyszerűen nemzeti szimbólumokként és 
nem irodalmi műalkotásokként kezdenek el funkcionálni. Ebben a recepció, az 
értelmező tradícióra való állandó és folyamatos rákérdezés felelőssége óriási, hiszen 
hatás és recepció egymástól függő és egymást kiegészítő folyamatok. Az erről való 
lemondás eredményét Szegedy-Maszák Mihály alapvető kánon-tanulmányában ak-
ként világítja meg, hogy „irodalmunk tele van kövületekkel, s a kultusz gyakran elfedi 

42 Uo. 
43 Lásd: A világnyelv. Szerk.: A N T A L László. Bp., 1 9 8 4 . 2 8 . 
4 4 S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., 1 9 8 9 . 5 - 6 . 
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a műveket".45 Bár nincs okunk kétségbe vonni annak igazságát, hogy az irodalmi 
közgondolkodásban a mítosz elsődlegességet nyerhet a műalkotás tapasztalatával 
szemben: mégis úgy véljük, mű és kultusz viszonya az irodalmi műalkotás létmódja 
felől ragadható meg. Gadamer, amikor a műalkotás létmódját a játék fogalmának 
bevezetésével kívánta megmutatni, ennek mediális értelmére helyezte a hangsúlyt: 
„A játék fogalmának bevezetésével épp azt akartuk megmutatni, hogy aki ott van egy 
játéknál, az együttjátszik. A művészet játékára is érvényesnek kell lennie, hogy a 
voltaképpeni műképződményt és annak tapasztalóját szétválasztani elvi lehetetlen-
ség."46 A műképződményt tehát el nem födhetia kultusz; másként van benne jelen; a 
létmódja más. Az átértékelések hiánya azonban egy olyan értelmező tradícióban, 
amelyben a hatvanas évek végéig dominánsan az eredetkontextus-iskolák határozták 
meg a recepciót, azzal a következménnyel is jár, hogy a recepcióban így tükröződő 
nemzeti kánon szükségszerűen szembekerülhet egy virtuális világirodalmi kánon 
„tiszta esztétikaiságával". Mert míg „az esztétikai értékalkotás meghatározó tényezőit" 
a pozitivizmus Scherer megélt-tanult-öröklött; addig a szellemtörténet Dilthey sors-
szellem-élmény fogalomhármasa mentén jelöli ki; így „a műértelmezés a jelentés 
formaadó eszmék kifejeződéseként való megértésére korlátozódott, az irodalmi 'ér-
telmezés' ezért döntően tartalomcentrikus maradt".47 A marxista irodalomtudomány 
pedig a művek értékelésében, az ugyan időről időre változó, de rendre irodalmon 
kívüli, külsődleges szempontrendszert cseréli le mindössze. 

Italo Calvino klasszikusokról írott esszéjében, amikor arra tesz kísérletet, hogy 
meghatározza, mit is értünk ma klasszikusokon; s így választ találjon arra a kérdésre, 
miért olvassuk a klasszikusokat, a következőt állapítja meg: „Klasszikus az a mű, 
amelyet úgy szokás szóba hozni, hogy „Újra olvasom..." nem pedig úgy, hogy 
„Olvasom..." [...] Klasszikusnak nevezzük azt a művet, amely kincs annak, aki 
elolvasta és megszerette, ám legalább olyan kincs annak is, aki szerencséje folytán 
később találkozik vele, s így jobb feltételek közt tudja élvezni. [...] A klasszikus mű 
első olvasása valójában újraolvasás."48 Calvino megállapításai csak egy olyan - erede-
tét tekintve összeurópai - kulturális tradíció erőterében fogalmazódhattak meg, amely 
potencialitásában adottként arra a humanista örökségre épül, melynek számára a 
latinitás Európája szellemi valóságként volt megtapasztalható. Mint Günther Buck 
rámutat, az újhumanizmus Bildung-filozófiája a klasszikus kánont történetfilozófiai 
alapon kísérelte meg restaurálni és újraalapozni, éppen ezzel indítva el azt a folya-
matot, amely a klasszikus kánon feloldódásához vezetett.49 Mert míg a klasszikus 
kánon iskolája a „klasszikus" művet, mint egyszeriségében nélkülözhetetlent fogta fel, 
addig itt a „klasszikus" mű sokkal inkább „példaszerű", már nem egyszeriségében 
nélkülöhetetlen, inkább valami általánosnak a reprezentánsa. A mai képzés „olvas-

4 5 S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja. 1 2 5 . 
4 6 G A D A M E R : A szép aktualitása. 4 6 . 
4 7 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Pozitivizmus és szellemtörténet. Literatura 1 9 9 0 - 9 1 / 1 - 2 . 9 5 . 
48 Italo C A L V I N O : Miért olvassuk a klasszikusokat? Holmi 1994. 1290-1291. 
49 Günther B U C K : Literarischer Kanon und Geschichtlichkeit. 3 5 1 . 
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mányjegyzékei" tulajdonképpen nem jelentenek mást, mint bizonyos művek nélkü-
lözhetőségének a beismerését. 

Azt a feszültséget, ami szimptomatikusán először Erdélyinél merült fel a „nemzeti 
kánon" és a „világirodalmi kánon" között, s amely a „nemzeti klasszikusok" megíté-
lését mindenképpen hátrányosan befolyásolta az irodalmi közgondolkodásban, fel-
oldhatónak mutatja egy olyan „kánon", amelyet Günther Buck az alteritás kánonjá-
nak nevez. Az alteritás kánonja nem párhuzamos, nem paralell a klasszikus 
értelemben vett kánonnal, sokkal inkább az univerzalizált hermeneutika egy le-
hetősége, amely potencialitásában kitölthető; amelynek részét képezik nemcsak a 
korábbi nemzeti kánonok művei, de más irodalmak és kultúrkörök műalkotásait sem 
zárja ki: amelynek a másság a kontrollinstanciája. 



Thimár Attila 

ARANY JÁNOS: TENGERI-HÁNTÁS 

„Sem bűn, sem erény 
nem adhat nyugtot a pusztulásban, 

mely a zúgó hegyekről mégis úgy érkezik, 
zökkenve, rengve, 

hogy senki sem hiszi oktalannak," 

„Heard melodies are sweet, but those unheard 
Are sweeter..." 

Tengeri-hántás* 

Ropog a tűz, messze süt a v'dékre, 
Pirosan száll füstje fel a nagy égre; 

Körül állja egynehány fa, 
Tova nyúlik rémes árnya; 
S körülüli a tanyáknak 
Szép legénye, szép leánya. 

„Szaporán, hé! nagy a rakás: mozogni! 
Nem is illik összebúva susogni. 

Ki először piros csőt lel, 
Lakodalma lesz az őszszel. 
- Tegyetek rá! hadd lobogjon: 
Te gyerek, gondolj a tűzzel. 

- Dalos Eszti szép leány volt, de árva, 
Fiatal még a mezei munkára; 

Sanyarú volt bele szokni: 
Napon égni, pirosodni, 
- Hűvös éj lesz, fogas a szél -
Derekának hajladozni. 

" Kukoricza-fosztás 



Deli karcsú derekában a salló, 
Puha lábán nem teve kárt a talló; 

Mint a búza, piros, teljes 
Kerek arcza, maga mellyes, 
- Teli a hold, most búvik fel-
Az egész lyány ugyan helyes. 

Tuba Ferkó juhot őriz a tájon; 
Juha mételyt legel a rosz lapályon, 

Maga oly bús... mi nem éri? 
Furulyája mindég sí-rí, 
- Aha! rókát hajt a Bodré -
Dalos Esztert úgy kiséri. 

Dalos Eszti- a mezőre kiment ő, 
Aratókkal puha füvön pihent ő; 

De ha álom ért reájok, 
Odahagyta kis tanyájok' 
- Töri a vadkan az „irtást" -
Ne tegyétek, ti leányok. 

Szeder-inda gyolcs ruháját szakasztja, 
Tövis, talló piros vérét fakasztja; 

Hova jár, mint kósza lélek, 
Ha alusznak más cselédek?... 
- Soha, mennyi csillag hull ma!-
Ti, leányok, ne tegyétek. 

Tuba Ferkó a legelőt megúnta, 
Tova hajtott, furulyáját se 'fútta; 

Dalos Eszter nem kiséri, 
Maga halvány, dala sí-rí: 
- Nagy a harmat, esik egyre-
Csak az isten tudja mér' rí. 

Szomorún jár, tébolyog a mezőben, 
Nem is áll jól semmi dolog kezében; 

Éje hosszú, napja bágyadt, 
Szive sóhajt- csak egy vágyat: 
- De suhogjon az a munka!-
Te, halál, vess puha ágyat. 
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Ködös őszre vált az idő azonban, 
Törik is már a tengerit Adonyban;** 

Dalos Eszter csak nem jött ki: 
Temetőbe költözött ki; 
- Az a Lombár nagy harangja -
Ne gyalázza érte senki. 

Tuba Ferkó haza került sokára, 
Dalos Esztit hallja szegényt, hogy jára; 

Ki-kimén a temetőbe 
Rossz időbe', jó időbe': 
-Kuvikol már, az ebanyja! -
„Itt nyugosznak, fagyos földbe". 

Maga Ferkó nem nyughatik az ágyon, 
Behunyt szemmel jár-kel a hold világon; 

Muzsikát hall nagy-fenn, messze,*** 
Dalos Eszti hangja közte, 
- Ne aludj, hé! vele álmodsz-
Azt danolja: gyere! jöszte! 

Nosza, Ferkó felszalad a boglyára, 
Azután a falu hegyes tornyára; 

Kapaszkodnék, de nem éri, 
Feje szédül: mi nem éri?... 
- Tizenkettőt ver Adonyban: 
Elég is volt ma regélni. —" 

Lohad a tűz; a legények subába -
Összebúnak a leányok csuhába; 

Magasan a levegőben 
Repül egy nagy lepedőfenn: 
Azon ülve: muzsikálnak, 
Furulyáinak, eltűnőben. 

(1877. júl. 15.) 

" Egyik ily nevű helyre sincs különös czélzás. 
Mezőn háló emberek sokszor vélnek magosán a légben, áthúzódó kísértetes zenét hallani, a 

(daemoni) zenészek valami nagy kiterült ponyván repülnek tova. 



3 1 2 Thimár Attila 

I. A textológus csapdája 

Arany János verseinek Keresztury Dezső-féle 1956-os kiadását olvasva észrevettem, 
hogy a versben eltűnt egy idézőjel. A második versszak idézőjellel kezdődik, a 
harmadik is, viszont a vers tizenharmadik versszakában csak egyetlen idézőjel van, 
csak egyszer zárul a megkezdett két idézet. Megnéztem más kiadásokat is, az idézője-
lek száma kötetenként különböző volt.1 

Aranytól ennek a versnek három kézirata ismert: az ötvenes évekből származó első 
változat, mely az elsőtől a kilencedik versszakig tartalmazza a verset; egy második 
változat, melyben már meghosszabbított (14 versszak), átjavított formában szerepel a 
ballada 1877. július 14-ről, és a harmadik a Kapcsos könyibe letisztázott változat 1877. 
július 15-ről. A Kapcsos könyv-beli tehát a legutolsó kézirata a versnek. Megnéztem a 
Kapcsos könyv 1982-es hasonmás kiadását.2 Ebben a harmadik versszak elején nem 
találunk idézőjelet, gondolatjellel kezdődik a balladai történet. Az első, s még Arany 
életében nyomdából kikerült változatban, mely a szegedi árviz károsultjainak javára 
készített kötetben kapott helyet 1880-ban, szerepel az idézőjel.3 A kritikai kiadás 
készítője nyilván ezt a változatot fogadta el a filológia hagyományos szabályának 
megfelelően, amely szerint a szerző életében megjelent utolsó nyomtatott változat a 
főszöveg, ez áll legközelebb a szerző szándékához. Kérdés azonban, hogy az ekkor 
már nagyon beteg és gyenge szemével sokszor egész napokat elsötétített szobában 
töltő Arany látta-e, fia segítségével korrektúrázta-e a verset? A kérdés nem elsősorban 
az idézőjel esetében válik fontossá - hiszen itt maga a bizonytalanság ténye jelzi, hogy 
a harmadik versszak kezdete fontos pontja a versnek - , hanem az egész vers 
tekintetében, ugyanis a válasz eldöntené, hogy az Árvízkönyv ben a vers egy negye-
dik, átírt változatával van-e dolgunk.4 Én magam alapszövegnek a Kapcsos könyv 
változatát fogadtam el. Ezt a szöveget elemzem, ehhez képest tételezem fel módosí-
tásoknak, pre-módosításoknak a korábbi változatokat, tudva, hogy ez az álláspont 
vitatható. 

1 KERESZTURY későbbi kiadásaiban (Arany János Összes müvei. Bp., Magyar Helikon, 1 9 6 6 . ; Arany 
János válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1975.) elhagyja az idézőjelet és gondolatjellel kezdi a versszakot. 
A G Á N G Ó Gábor által szerkesztett kötetben (Arany János összes költeményei. II. köt. Kisebb költemények 
1860-1882. Unikornis, 1992.) se idézőjelet, se gondolatjelet nem találunk. A Matura sorozat Arany 
balladáit tartalmazó kötetében gondolatjel szerepel. Az akadémiai kritikai kiadásban V O I N O V I C H Géza 
idézőjelet tett a harmadik versszak elé. (AranyJános Összes müvei. I. Kisebb költemények. Bp., Akadémiai, 
1951.) 

2 A R A N Y János Kapcsos könyve. Fakszimile kiadás, Bp., 1982. 
3 Árvízkönyv Szeged javára. Kiadta a Kisfaludy Társaság. Szerk. SZÁSZ Károly. Bp., Franklin 1880. 
4 Nem mellékes ugyanis, hogy a harmadik versszak ötödik sora és a tizedik versszak ötödik sora 

felkiáltás-e vagy sem, a hatodik versszak ötödik sorában az irtás szó idézőjelbe került-e vagy sem, illetve, 
hogy ezek a változtatások a költőtől származnak-e? Voinovich kiadása nem jelzi ezeket az apróbb 
különbségeket, sőt a főszövegben kombinálja a Kapcsos könyv és az Árvízkönyv változatát. Maga a 
speciális idézőjel-használat újszerű lenne irodalmunk történetében, hiszen azt jelentené, hogy a két 
idézőjellel megkülönböztetett szereplő a vers végére egy szereplővé válik. 
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II. A megszólalások szintjei 

A vers keretes szerkezetű, az első és utolsó versszak az elbeszélő megszólalása, az 
elbeszélői szituáció (nézőpont és beszédhelyzet) megteremtése. A második versszak-
ban, az egyik tengerit hántó személy szólal meg. Annak ellenére, hogy ebben a 
versszakban ő is elbeszélői szerepben jelenik meg, nem lehet azonosítani az első 
versszak elbeszélőjével. (Továbbiakban Elbeszélőnek nevezem.) A harmadik vers-
szak elejének gondolatjele (idézőjele) magának a balladának (Eszti és Ferkó törté-
netének) a kezdetét jelzi, vagyis azt, hogy valaki (nem feltétlenül az Elbeszélő) 
történetmondó szerepben elkezdett mesélni egy történetet. 

Rögtön a vers elején (második-harmadik versszak) explicit módon elkülönül a 
történet (ballada) és az Elbeszélés (ballada elmondása) szintje, s e két szint fölött áll 
az elbeszélés, mintegy fölöttes nézőpont. A második versszakban a hallgatóság - mint 
befogadó - tényleges (nem fiktív, nem feltételesen odaértett) szereplővé tétele teremti 
meg annak lehetőségét, hogy a történet a befogadás irányából azonnal reflektált 
legyen.5 

Ezt támasztja alá a cím értelmezése is. 
Arany balladáinál kétféle címet különböztethetünk meg. Az egyik a ballada főhősét 

nevezi meg: Zách Klára, Pázmán lovag, Bor vitéz, Ágnes asszony, Both bajnok, 
özvegye, Szibinyanijank, A képmutogató, Szondi két apródja, Walesi bárdok, (itt a kor 
politikai vonatkozásában sokkal fontosabbak a bárdok, mint a király), V. László, 
Mátyás anyja, Vörös Rébék. A másik típus azt az eseményt jelöli, amelyhez a ballada 
története kapcsolódik, például: Hídavatás, Tengeri-hántás, Tetemre hívás. Külön 
vizsgálatot érdemelne, hogy ezekben a versekben a címben jelölt esemény miképpen 
kapcsolódik a balladai történet epikus tartalmához. 

A Tengeri-hántás- magát az elbeszélést jelöli, nem a történetet. Nem Eszti és Ferkó 
története a fontos, hanem az, hogy a történetet mesélik, az, ahogy a történetet 
mesélik, és az, ahogy befogadják. 

Háromfajta megszólalásról, három szintről beszélhetünk: az elbeszélői szintről 
(melyben szereplővé válik az Elbeszélő), a belső elbeszélés szintjéről, mely egyben 
a befogadás szintje (az Elbeszélő nézőpontját hordozza) és magának törté-
netmondásnak a szintjéről. 

5 Az én álláspontom szerint a versben a reflexióként felfogható közbevetések nem a történetmondótól 
származnak, hanem a közönség valamely tagjától. Más álláspontok, például S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály szerint 
(Az irodalmi mű alaktani hatáselmélete. In: A strukturalizmus után. Szerk.: Sziu József, Bp., Akadémiai, 
1992. 113-152., 129.) a közbevetések a történetmondóhoz kapcsolhatók. Véleményem szerint ezeknek a 
közbevetéseknek a funkciója a történet értelmezése a közösség, a közönség számára (mint Szegedy-Maszák 
is írja). Akár történetmondó, akár a befogadók valamelyikétől érkezik a közbevetés, az események 
szintjéről az elbeszélés síkjára vált át, ezért gyakorlatilag mindegy, hogy kihez kapcsoljuk. 

Annak, hogy én mégis a befogadóknak, a történet hallgatóinak tulajdonítom a sorokat az éles írásjeles 
elhatárolás, a rímelési ellenpontozás, és a hatodik, hetedik versszakban található, a mesélőhöz kapcsolható 
másfajta, direkt megszólalás az oka. 
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III. A közbevetések 

A ballada fő érdekessége (a szerkezet szempontjából is), hogy a balladai műfaj 
követelménye, a párbeszéd nem a történet hősei, Eszti és Ferkó között zajlik (ők a 
vers szövegében nem szólnak egymáshoz), hanem az Elbeszélő és hallgatósága 
között. (Egyetlen kivételként említhetném a „gyere! jöszte!" hívást, de ez nem 
meggyőző ellenpélda a vers egészéhez képest.) Párbeszédet tehát a történet és 
befogadása folytat. 

Sokan foglalkoztak a közbevetésekkel (parentheszisz), ezekkel a furcsa, nem 
könnyen értelmezhető megszólalásokkal.6 Már Riedl Frigyes felhívta rájuk a figyelmet: 
,,[a közbevetések] valami szimbolikus összefüggésben vannak az elbeszélés tartalmá-
val. Ami az elbeszélést félbeszakítja, az a külvilági jelenség egyszersmind jelképezi 
azt a jelenetet, melyet a gazda épp elbeszél."7 Imre László Arany balladáit elemző 
könyvében részletesebben foglalkozik a közbevetések értelmének megfejtésével.8 

Érdemes azonban még egyszer visszatérni erre a kérdésre, annál is inkább, mert nem 
értek teljes mértékben egyet Imre László nem helytelen, de mégis félreérthető meg-
állapításával, mely szerint az első versszakokban „csak analógiaként jelenik meg a 
természet", később a megszólalások már „áttételesebb utalások". Szerintem a közbe-
vetések a vers kezdetétől ugyanolyan mértékű és jelentőségű metaforikus tartalmat 
hordoznak, s Arany a vers kezdetétől ugyanolyan funkciót szánva nekik komponálta 
azokat a versbe. A különbség csak az, hogy mai olvasói ismeretszintünkkel könnyeb-
ben vagy nehezebben fejtjük meg ezeket az utalásokat. 

A következőkben a közbevetéseket vizsgálom meg.9 

A második versszakban található az első közbevetés, mely visszautal az első 
versszak tűz-mesélés metaforájára. A tűz, mint Arany más műveiben (például Toldi) 
a történet (hősi történet) elmondásának metaforája, ellentétben áll a magánbeszélge-
téssel, pusmogással.10 Mind a beszélő, mind a közbevetés az egész közösségnek szóló 
történetmondás mellett foglal állást. („Nem is illik összebúva susogni." - „Tegyetek 
rá! hadd lobogjon:") 

A következő közbevetés: „Hűvös éj lesz, fogas a szél" Eszti fizikai megpróbáltatá-
saira utalhat. 

6 Érdekes és mindenképpen szükséges lenne a vers és a közbevetések vizsgálata a beszédaktus 
elmélet szempontjából, de mivel ennek a vizsgálatnak úgy vélem nagyobb eredménye lesz, ha a Vörös 
RébékseX párhuzamosan folytatom, ezért az ilyen szempontú elemzés egy következő dolgozat feladata. 

7 R I E D L Frigyes: Arany János. Bp., 1 8 8 7 . , illetve Szépirodalmi Kiadó Bp., 1 9 8 2 . 2 3 9 . 
8 IMRE László: Arany balladái. Bp., 1 9 8 2 . 2 2 6 - 2 2 7 . 
9 A közbevetések vizsgálatakor figyelembe veszem Arany módosításait, amelyeket a szövegben tett a 

költemény majd harmincéves - és szerencsére viszonylag jól dokumentált - története során. 
10 Érdemes megemlíteni, hogy Ipolyi Arnold 1854-ben megjelent MagyarMythologiáyáhan megemlíti, 

hogy a néphit szerint a tűz isteni jelkép, s a benne lakozó isten haragos, ha a tűz ropog, pattog, s ekkor le 
kell csendesíteni. Ez a babona részben magyarázhatja azt, hogy miért olyan félelmetes a vers tüzet ábrázoló 
nyitóképe. IPOLYI Arnold: Magyar Mythologia. Pest, 1854. 188.,.198-199. 
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A „Teli a hold most, búvik fel" Eszti testi érettségének és a benne felbukkanó 
vágynak képi megjelenítése.11 Eszti eddigi sorsa rövid summában: sok fizikai megpró-
báltatás ellenére is szép lánnyá serdült, és mikor érettségét mind saját maga, mind a 
közösség észrevette, akkor találkozik Tuba Ferkóval. 

Az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik versszakban Ferkó és Eszti kapcsolatát 
halljuk a történetmondótól. A hetedik és nyolcadik versszakok közbevetései könnyen 
felfejthetők: „Soha, mennyi csillag hull ma!" - valakinek a bukását, ebben a versben 
Eszti bukását kifejező kép, a „Nagy a harmat, esik egyre" Eszti bánatának, sírásának 
szép megjelenítése. 

A rókát hajtó, kísérő Bodré a lány után járó Ferkó képe, „a töri a vadkan az irtást" 
sor a nemiség durvaságát ábrázolja. 

A kilencedik versszak fontos része a versnek a közbevetések szempontjából. 
Ebben a versszakban a közbevetés nem a külső környezetre, a pusztára vonatkozik, 
hanem közveüenül a történetmondás környezetére. Nem Esztiék történetéhez, hanem 
az elbeszéléshez kapcsolható: egy másik szinthez, mint az eddigi megszólalások. Nem 
véletlen ez, hiszen a vers első változatában itt szakad vége a költeménynek. A köz-
bevetések keretes szerkezetet alkotnak, mert az első és utolsó az elbeszélésre, a 
közbülsők a történetre magára vonatkoznak. 

A következő öt versszak a történet folytatása, átértékeli az eddig hallottakat, 
olvasottakat. A később keletkezett rész az első kilenc versszak mesei zártságú és távoli 
világát a hétköznapi valóság közelébe hozza. Ebben az öt versszakban tudjuk meg, 
hogy Esztinek gyereke született (az első részben csak halvány utalás történik erre: 
„Csak az isten tudja mér' rí."), és hogy vele együtt meghalt. Ez a később keletkezett 
rész a megtévedt lány pszichikumáról a bűnös csábítóéra irányítja a figyelmet. Az első 
részben még egyértelműen Eszti az, aki erkölcsi vétséget követett el, azzal hogy az 
aratók helyett mással aludt. A második részben a vétség következményét, a lelkiis-
meret súlyát Ferkó viseli vagy éppenhogy összeroppan alatta. Itt az ő bűnössége 
hangsúlyozódik, Eszti felmentést kap. „Ne gyalázza érte senki." 

Ebben a második részben a közbevetések az első résszel megegyező funkciójúak. 
A Lombár harangja - a temetési harangra utal, a kuvikoló bagoly a halált jelképezi: 
Eszti halálát, és előre is utal Ferkó végzetére. A „Ne aludj, hé! vele álmodsz" már 
zárószerepű közbevetés, közelíti a történet és az elbeszélés szintjét, hiszen ugyanúgy 
szólhat a hallgatóságnak, mint Ferkónak. 

Az utolsó közbevetés (13- versszak) szerkezeti egységet, kerekséget teremt: egy 
síkba emeli a történetet és annak elbeszélését. Azt már megtudtuk a tizedik versszakból, 
hogy Dalos Eszti története Adonyban játszódott, s most a mesélés környezetét bemutató 

11 A kép több jelentést hordoz, mint első olvasásra gondolnánk. Érdemes megvizsgálni Arany változ-
tatásait. Első változat: J ö n a hold is fel az égre". A kijelentésnek inkább Esztire, mint a pusztára vonatkoz-
tatva van jelentősége, hiszen bármiféle tűz mellett a Hold felbukkanása nem oly nagy jelentőségű. Esztivel 
kapcsolatban ez egyszerű hasonlat, a növekedés, fejlődés képe. A második változat: „Teli a hold búvik is 
már" - a testi érettség jelentését is feleleveníti a „teli" jelzővel. A második változtatás után véglegesített sor: 
„Teli a hold, most búvik fel". Ez a sor kifejezi, hogy Eszti szépsége, érettsége, nőiessége most válik 
nyilvánvalóvá környezete és önmaga számára. 
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közbevetésből az is kiderül, hogy a mesélés is Adonyban, esetleg egy Adonyhoz tartozó 
tanyán zajlik. A történet és az elbeszélés helyszíne ugyanaz, s ha a történet szereplői 
nem haltak volna meg, azt is fetételezhetnénk, hogy a szereplők is ugyanazok. (Érde-
mes elgondolkodni azon, hogy az első változat végén álló megszólalás: „Te, halál, vess 
puha ágyat" nemcsak idézetként fogható fel, de talán úgy is, hogy maga Eszti mondja, 
suttogja a hallgatók között ülve.) Biztos azonban, hogy a mesélő, a hallgatóság és 
Esztiék ugyanahhoz a kisebb vagy nagyobb közösséghez tartoznak. 

Ha a megszólalások szintjeit nézzük, akkor azt figyelhetjük meg, hogy a történet 
és az elbeszélés szintjét egymásba csúsztatja, összeolvasztja a költő. A hallgatóságtól 
érkező közbevetések reflexiókból mintegy önreflexiókká válnak. Ezt alátámaszthatja 
a vers idő-tér szerkezete is, hiszen Eszti halála összekapcsolódik a tengeri törésével 
(amely általában kora ősszel történik), amelynek helyszíne Adony, amely helyszín az 
elbeszélés helyszíne is lesz, s az elbeszélés ideje a tengeri-hántás ideje, általában 
november-december, a tengeri törését követő idő. Természetesen értelmezhető úgy 
is a vers, hogy a közösség egy régről hagyományozódott szöveget mond el újra és 
újra, s ekkor a távolság sokkal nagyobb az elbeszélés és a történet között. 

Ha kettéválasztjuk a verset, különválogatjuk a közbevetéseket és a történetet, a 
témát és a reflexiót, akkor két, egymásra rímelő történetet kapunk: a balladai mesét, 
és egy ezt leképező, egy másik szinten szekvenciaként követő, képekből összeálló 
történetet. Olvassuk össze a közbevetéseket: „Hűvös éj lesz, fogas a szél, Teli a hold 
most búvik fel, Aha! rókát hajt a Bodré, Töri a vadkan az irtást, Soha mennyi csillag 
hull ma, Nagy a harmat esik egyre, Az a Lombár nagy harangja, Kuvikol már az 
ebanyja, Ne aludj hé vele álmodsz." Szinte egy kész vers, egy kész történet. 

A két megszólalási szint összeolvasztásának, és annak, hogy a két szerkezeti szint 
párbeszédet folytathat egymással, az alapja a sensus communis: közös érzék, közös 
értékelés. A sensus communis fogalmába beleértem azt az egész jelentésmódosulás! 
folyamatot (minden állomásával), melyet Gadamer az Igazság és módszerben leírt.12 

Véleményem szerint a második, a képes történet a sensus communis válasza, 
reakciója az adott történetre, Eszti és Ferkó történetére (mely lehet régtől hagyomá-
nyozott, ismert - vagy éppen aktuális, most megismerendő.) 

Válasz a mindenki által ismert történetre. A történet minden egyes újra elmondása 
egy kérdést vet fel a közösség számára a történet és természetesen a közösség 
önazonosságára vonatkozólag. A közös érzékelés, értékelés megnyilvánulásának, s 
eddigi állapotában való megerősítésének aktusa a tengeri-hántás közbeni mesélés. 
A képes beszédmód, felhasználva a közösség által már birtokolt információbázist az 
ismert történetet teszi érzékletesebbé, több jelentésűvé, általános érvényűvé. Ebben 
az esetben a közbevetések ismétlő szerepükben értékmegőrző funkcióval bírnak. 

Válasz az ismeretlen, az újként bekerülő történetre. 
A közbevetések válaszok, a balladai történet üres helyei (hagyományosan balladai 

homály) által feltett kérdésekre. Nélkülözheteüenek a történet értelmezhetőségéhez, 

12 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Ford. B O N Y H A I Gábor. Bp., Gondolat 1984. 37^44. 
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jelentésmezejének körülhatárolásához. Ebben az összefüggésben a közbevetéseknek 
nem az ismert információk (tények) önazonosság-felmutatása melletti jelen-
tésárnyalása a célja, hanem az új hallgató számára a szükséges információ megadása 
a történet értelmezésének megkönnyítésére. Nem lenne helytelen tehát, a közbevetés 
mellett a kiszólás fogalom használata sem, amennyiben ezek a megszólalások nem-
csak a közösség tagjainak egymás irányában való megnyilvánulásai, hanem az új, 
jelen pillanatban még külső, tagokhoz való odafordulás artikulációi, mintegy az új 
tagok beavatási szertartásszerű13 beemelése a hallgatóság körébe, illetve a közösség-
nek az új, az ismeretlen történethez való odafordulása. Ebben az esetben a közbe-
vetések feltáró szerepükben értékmegőrző funkciójúak. 

A játék a kétféle ismeretszintű, a kétféle horizontú befogadóval azért érdekes, mert 
ugyanez a szituáció képződik le velünk, mikor a verset olvassuk, hiszen mi is új tagok 
vagyunk a vers első olvasásakor, de a második, harmadik olvasással közelebb 
kerülünk a szöveghez, s az üres helyek fokozatos kitöltésével mi is a közösség része 
leszünk. Mintegy belépünk a szövegbe. Ez a költői szándék, a vers befogadásának és 
interpretációs folyamatának magában a versben való ábrázolása, más költemények-
ben is fellelhető, például az Ágnes asszonfoan, a Vörös Rébékben. 

Érdekes, hogy a versben a közbevetések és ezeken keresztül a reflexió erkölcsi 
szempontból neutrális, (mint ahogy a természeti jelenségek is azok). Hasonlóan 
„semlegesen" közelítünk mi is az első olvasáskor egy műalkotáshoz, aztán minden 
egyes újra elolvasásnál árnyaljuk viszonyunkat a szöveghez, s minden egyes újraol-
vasásnál a közbevetések és a történet kapcsolatának új szintjét fedezzük fel. 

Tudatos volt-e ez a játék Arany részéről, nem tudhatjuk, de igazolni látszik felte-
vésünket, hogy a vers korábbi és későbbi változatában is megőrizte azt a szerkezeti 
formát, amely az olvasó és a szöveg összeolvadását képezi le. 

13 Lásd: IPOLYI: i. m. 10. jegyzet 
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WEÖRES SÁNDOR PSYCHÉJE A FELVILÁGOSODÁS ÉS A KANONIZÁCIÓ 
SZEMSZÖGÉBŐL1 

„A szöveg multiplicitása, s főként „végtelensé-
ge" csak az újraírás komplex játékában fedez-
hető fel." 

(M. Calinescuf 

I. „A fordított távlatból való olvasás" mint kanonizáció 

Weöres Sándor Psyché címen közölt alkotása olyan módon megszerkesztett kompo-
zíció, mellyel eladdig a magyar olvasóközönség nem találkozott. Bevés irodalmi 
tudatunkba egy soha nem létezett költőnőt, a Psyché álnéven író Lónyay Erzsébetet. 
E mű egyszerre költői játék, teremtő varázsolás, fantázia, nyelvi és stiláris lelemények 
összessége: egy sosem volt költészet és lélek együttesen megrajzolt fejlődési stációi-
nak hiteles képe. 

Weöres eljárása: az elfeledett formák és eljárások újrafelfedezése, valamint az 
Ungvárnémeti-anyag átmentése és megmentése, a 20. századi szerző és a felvilágo-
sodáskori életmű összekapcsolódása a hagyományhoz való viszonyt jelzi, s e problé-
ma a kánonképződés kérdésköréhez tartozik. A kánon értelmezése és összetevői 
megadják a magyar felvilágosodás elemeinek átvehetőségi mintáját, valamint Ungvár-
németi Tóth László műveinek helyét a kötetben. Michel Foucault szerint „az újrafel-
fedezés olyan analógián és izomorfizmuson alapszik, amely a tudás jelenlegi formái-
ból kiindulva újra észlelhetővé tesz egy elfelejtett vagy homályba borult alakzatot... 
A visszatérés az a sajátos jegyekkel rendelkező mozgás, amely éppen a diszkurzivitás 
megalapozását jellemzi".3 A múlthoz való fordulás minden esetben előfeltételezi azt, 
hogy valami elfelejtődött, ráadásul lényegi és konstitutív felejtésről van szó. A 19. 
század második felének számára Ungvárnémeti és társai egy letűnt időszak ízlését 
képviselték. Alkotásaik ellenében akkor a haladást jelentő, egymással szembenálló, 
és a fejlődés felé mutató diszkurzusok nem jöhettek létre. Az őket követő korszak 
szerzői képtelenek voltak párbeszédet folytatni az 1816-os, valamint a Dukai-Ányos-
Vályi stb. képviselte nyelvvel, így a művek a kánonból kirostálódtak. 

1 E dolgozat első változata a XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készült. Az itt 
publikált változat kidolgozásához nyújtott szakmai támogatásért R O H O N Y Í Zoltánt illeti köszönet. 

2 Matei CALINESCU: Olvasás és újraolvasás. A megértés térbeli és időbeli modelljei. Literatura 1 9 9 1 / 1 • 4 7 . 
3 Michel F O U C A U L T : Mi a szerző?Világosság 1981/7. melléklete 34. 



Weöres Sándor Psyc/гще a felvilágosodás és a kanonizáció szemszögéből 3 1 9 

Szegedy-Maszák Mihály a kánont kulturális nyelvtanként definiálja: hiteles értékek 
és elfogadott értelmezések összességét érti a fogalom alatt. A kánont dinamikusan 
működő és változó jelenségként értelmezi, s ezért feltételezi a beemelést és a felejtést 
a folyamatos képződés során.4 Ungvárnémeti életműve is a felejtés áldozatául esett, 
magyar és görög nyelvű köteteinek újrakiadása a mai napig nem történt meg. Tóth 
László és a Weöres által felfedezett, a kötetben is imitált szerzők olvashatóságát 
behatárolják a Hét évszázad típusú szöveggyűjtemények. Szinte lehetetlen válaszolni 
arra, hogy e szövegek hosszú időn keresztül miért nem kerültek dialógusba. Elkép-
zelhető, hogy köteteikhez kevesen jutottak hozzá; de feltételezhetjük azt is, hogy a 
művek a szelektálást meghatározó szempontoknak nem feleltek meg, így a kánonból 
kirostálódtak. 

Abból indulunk ki, hogy „a kánonok a jelen metaforái" és „a jelen kezdeményezé-
seit visszavetítik a múltba".5 Weöres Sándor intenzív érdeklődéssel fordult a múlt felé, 
felszínre emelte annak figyelemre méltó részeit. A lírikus egészen új értékkomponenst 
adva mentette ki a műveket a feledés homályából, archaizáló szándékával lehetővé 
tette a „fordított távlatból való olvasást". Az alkotó posztmodern megoldásában az 
irodalmi szöveguniverzum részévé teszi saját könyvét, az intertextualitás révén aktu-
alizálja a hagyományt, művét a kosellecki egyidejű egyidejűtlenség6 fogalmával in-
terpretálhatóvá avatja. Weöres a magyar felvilágosodás anyagának Calinescu7 által is 
tematizált produktív újraírását végzi el, s ezzel lehetővé teszi az újraolvasás aktusát. 
Az intertextualitás megvalósulásakor a Psyché felidézi Ungvárnémetinek és kortársai-
nak szövegvilágát, azaz saját forrásaira mutat rá. 

A Psyché szerzője a totális átvételt valósítja meg. Viktor Zmegaí kategóriái8 szerint 
nyelvi, stiláris és tartalmi imitálással, valamint szövegadoptálással dolgozik. Fontos 
kiemelnünk, hogy az alkotó nem egyidejű jelenségeket visz át, hanem a hagyomány-
hoz nyúl eljárásában. Az intertextualitás megteremtődéséhez a válogató, megvalósu-
lásához a hermeneutikai értelemben vett befogadó aktivitása szükséges, aki a követ-
kező lépcsőfokokon keresztül olvassa Weöres Sándor munkáját: egyszerre szembesül 
a szerző játékával, és ezzel együtt készen kap egy eladdig szinte ismeretlen életművet. 

A kölcsönzés-tipológia alapján a szövegköziség abban áll, hogy a szerző milyen 
eljárással alkalmazza és veszi át az öröklött konvenciókat. Weöres Sándor adoptál egy 
valaha létező kort egy soha nem létezett variációban: vagyis irodalmi tárgyat tesz egy 
magasabb szinten irodalmi jelenséggé. A tematikus intertextualitás abban mutatható 
ki, hogy az olvasó figyelme a művel való ismerkedéskor a téma és stílus megváltoz-
tatására irányul: az alkotó koherens módon írja bele az öröklött szabályok és anyag 
szövetébe a 20. századi ember létélményeit. A szövegátvételek legmagasabb foka a 
relativizáló historizáló eljárás, amely egyben a többdimenziós olvasást is lehetővé 

4 S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodem korban. 
Literatura 1 9 9 2 / 2 . 1 1 9 . 

5 S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: i.m. 132. 
6 Reinhart KOSELLECK: Vergangene Zukunft. Frankfurt, 1 9 8 9 . 
7 Matei CALINESCU: i. m. 3 9 -
8 Viktor 2 M E G A £ : AZ intertextualitás válfajai. Literatura 1991/4. 215-223. 
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teszi. Ez történik Ungvárnémeti Tóth László műveinek átvételekor: az irodalmi élmény 
az 1816-os kötet ismerete nélkül is hat. A többlépcsős olvasás más értékkel ruházza 
fel a felvilágosodáskori életművet, mint annak primér szintű ismerete. 

II. Közelítés egy archaizáló kötethez 

A szerző Nádor Tamásnak adott interjújában így fogalmaz: „személyiségek sokasága 
kell a teljesebb kifejezéshez, a többrétű közléshez... Psyché alakja hosszasabban 
időzött bennem, mint az egyéb alakváltozatok, talán, mert sokfélét és sokféleképpen 
mondhattam el vele".9 A hajdani költőnő írásait tartalmazó kötet Weöresnél a Merülő 
Saturnus óta megfigyelhető metamorfózis-jelenség és az archaizálás szintéziseként 
születik, és a szövegátvételek, maga a posztmodern „játékos" plagizálás itt éri el 
legmagasabb szintű művészi kifejezését: Psyché a kötet szintjén több mint szerep, 
ugyanis a lírai én totális módon korrelál egy tőle időben távoli korral és idegen 
nemmel. Ahogy Viktor ÉmegaC mondja: „az irodalom nemcsak az emberi fantázia 
lehetőségeinek megnyilvánulása, de bizonyítéka a konvenciókkal és költészettani 
modellekkel való kreatív játék szabadságának is".1'1 T. S. Eliot tradíció-fogalma is 
rokoníthatónak tűnik Weöres Sándor Psychejének poétikai eljárásával.11 Az amerikai 
tanulmányíró álláspontja alapján a minden (tehát a régi és új) művet egyidejűként 
olvasó befogadó idővel az újonnan született alkotás azon részeit tartja a legkiemel-
kedőbbnek és legegyénibbnek, amelyek a régi költőkkel mutatnak rokonságot. Múlt 
és jelen egységes rendszerében egyidejű jelenség a Csokonai- és Berzsenyi-líra, 
Ungvárnémeti Tóth László 1816-ban közölt alkotásai, valamint ezek intertextuális 
jelenléte Weöres Sándor munkájában. Az új műalkotás teljes mértékben nem követ-
heti és képezheti le a tradíció nyújtotta formai és tartalmi jellemzőket - mint T. S. Eliot 
is mondja - , mert abban az esetben a hagyományhoz nem is lenne semmi köze. A 
20. századi magyar író a másolt kor témái, verstani alakzatai és nyelve mögé rejtőzve 
„nyelvelsajátító" azonosulással beszéli próteuszi nyelvét. Weöres Sándor alakzattá 
váltotta múlt-tudatát, s archaizáló szándékkal állította össze kötetét. Szigeti Csaba 
radikális archaizmus-fogalmát12 felhasználva a Psyché visszatérés elfeledett műfajok-
hoz, versformákhoz, költői nyelvhez és alakzatokhoz, s a szerző ráadásul a legmaga-
sabb szinten átveszi a magyar felvilágosodás költőjének kötetkompozíció-megoldá-
sát. A visszatérés és újraelőhívás, úgy tetszik a dialógus és az intertextualitás 
fogalmaival írható le: a legpontosabban Weöres Sándor dialogikus viszonyba került 

9 Weörestől Weöresről. Szerk. TÜSKÉS Tibor. Bp., 1993. 264. 
1 0 V . 2 M E G A Í : i. m. 215.; KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Bp., 1993. című 

munkájában teljességkereső átlényegítésről, a fiktív intertextualitás alakváltó eljárásáról ír. 
1 1 T . S . ELIOT: Hagyomány és egyéniség. In: Káosz a rendben. Bp., 1 9 8 1 . 
1 2 SZIGETI Csaba: A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. Pécs, 1993-

7-20. és SZIGETI Csaba: Az archaizmus zsákutcája című írásában feltételezi, hogy az archaizmus „mindenütt 
működik, ahol elégséges irodalmi hagyomány áll rendelkezésre". In: Szintézis nélküli évek. Szerk. K A B D E B Ó 

Lóránt és KULCSÁR S Z A B Ó Ernő. Pécs, 1993.196-208. 
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a 18. század végi-19- század eleji magyar költészet klasszicista-szentimentális-roman-
tikus hagyományával, és saját munkájának megalkotásakor az Ungvárnémeti Tóth 
László-szövegek átvételével, nyelvi-verstani-tematikus és stiláris kölcsönzéssel a szö-
vegköziség terminusával magyarázható művet hozott létre, amely egyben a horizont-
közvetítés legbonyolultabb formáját képviseli. 

A Psychében a kanonizáció fogalmi körébe ágyazható archaizálás jelensége több 
szinten ragadható meg. A legkönnyebben magának a figura nevének a magyar és 
világirodalmi tradícióból való előhívása mutatható ki. Ámor és Psyché alakja nem az 
ovidiusi korpuszban szerepel, hanem az ókori regényíró, Apuleius Aranyszamár 
című művének egyik hosszabb terjedelmű betéttörténete. Csokonai Vitéz Mihály 
A pillangóhoz című kései költeményébe építi be a mitologikus anyagot.13 Weöres 
Sándor átmentve a nevet egy a fikcióban sokrétűen megképzett, összetett nőalakot 
jelenít meg; s az életregény terében, Psyché társának a valóban létezett Ungvárnémeti 
Tóth Lászlót szólítja elő, ezzel is fedezetet biztosítva saját költői játékának. A fősze-
replő költőnő soha nem létezett, ellenben valóságos az a kor, amely a figura életének 
kereteit adja. Egyes korszakok lényeges mozzanatai jelenítődnek meg benne. Weöres 
az átvétellel jelentős változtatásokat végez Psychén, az antik figurán: Ámor társát a 
görög mitológiai környezetből átemeli a magyar felvilágosodás világába. Előse a 
fikcióból lép elő, segítségével szerzőnk a nőben rejlő lehetőségeket mutatja fel. 

Az archaizmus második eleme a nyelvi és stiláris tényezők, beépítése, a Psychében 
a hagyomány terminusához szorosan hozzákapcsolódik a hitelesség megvalósításá-
nak igénye. Ennek legnyilvánvalóbb megmutatkozása a nyelvtörténeti eszközök 
felhasználása. Régies az ortográfia. Például: ts - bimbótska, tsillagotska; tűi rag - ettűl; 
az ige és igekötő kötőjellel kapcsolódik - le-vetted; tz - katzag. Tompa József 
kimutatása alapján tudjuk, hogy több betűjelölés (például ó, ú) esetében nem erőlteti 
az 1800-as években használatos alakokat, mert nem akarja az olvasóit túlterhelni.14 

Archaizált a munka a szókincs tekintetében is. Jó néhány kifejezés (például czobák, 
liktárium, tsimota) magyarázatához a mai olvasónak nyelvtörténeti szótárakhoz kell 
nyúlnia. A magyar nyelvű szókészlet a német, francia, latin és cigány szókinccsel 
keveredik. 

A nyelvi hitelesség fokozódik azáltal is, hogy Psyché beszéd- és írásmódja saját 
ontogenezisével együttes fejlődést mutat. Weöres Sándor tudatosságát jelzi, hogy a 
kötet hordozza a magyar helyesírás akkori változásait, az egységesítésre való törek-
vést. Ezt a jelenséget természetesen Psyché versei is tükrözik: az ortográfia tekinteté-
ben az Asszonyévek (tehát az 1817-1831 közötti időszakra datált) című ciklus a 
legheterogénebb. Az indító költemények az archaikusabb ts, tz, bűi stb. formát és az 
igekötő-ige kötőjeles formában való leírását mutatják: 

1 3 D E B R E C Z E N I Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Debrecen, 1 9 9 3 - 5 6 - 6 0 . Psyché Csokonai 
sorsmetaforájaként olvasható a versben. Ámort nem látva birtokolja a boldogságot, megpillantva őt 
szenvedéssé válik élete. A könyv írója szerint a halhatatlan Psyché-betét illene a költeménybe. 

1 4 T O M P A József: A művészi archaizálás és a régi magyar nyelv. Bp., 1 9 7 2 . 3 9 - 4 0 . 
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„Nagy borzos kánya szállá bikkfára, 
A szomszéd asszonnak 
-Tsáride, tsáriduda -
Jah beh jár a szája." 

„Fel-kötik a kötelet a nyakamba, 
Szép finuman rántanak a magasba,"15 

Ugyanezen ciklus 1825-tel keltezett darabjában a tz alakot a cz, a ts hangkapcsolatot 
a cs váltja fel, s az igekötőt Psyché egybeírja az igével: 

„Vad czigány vérem hamarébb megérlelt." (108) 

A szerző a költőnő írásmódjáról a kötetet záró fejezetben ad jelzés értékű informá-
ciókat. 

A hitelességet teremtő eszközök közé tartozik a verstani alakzatok polarizált 
felhasználása is. A ritmikai formák alkalmazása a költőnő fejlődését mutatják a 
kötetidő szintjén. Weöres Sándor 1972-es munkája e tekintetben is jelzi a korabeli 
irodalom és nyelvészet tendenciájában végbemenő változásokat. A korai Psyché 
(Hegyaljai évek) elsősorban párosrímű költeményeket szerez, versei közt gyakran 
fordul elő a felező sorokból álló négysarkú tizenkettes: az Akrostichon, a Denisnek 
és Jósának, a Fragmentum és a Josó neviben Christinának című költemények ezt a 
versformát mutatják. Hasonlóan sok helyen ír ragrímekkel Psyché. 

A klasszikus triász versújítása a második ciklus (Bolyongás évei) alkotásaitól 
kezdve őrződik meg a weöresi kötetben. Olvashatunk a könyvben szapphói strófá-
ban (például Eggy lovász fihoz, Tükör előtt) írt művet, s az alkaioszi versszakok 
(például KrátkyJános Tsászári Gárda Kapitän Úrhoz) sem maradnak el. Az Akrosti-
chon című költemény jelzi, hogy Weöres Sándor a korban nem egészen egyidejű 
jelenségeket is gyakran egybefűz: a már a magyar felvilágosodásban is kikopó félben 
lévő formában az egyik legjelentősebb irányzatnak, a szentimentalizmusnak alapvető 
témája szólal meg. 

A Psychében az archaizáló poétikai törekvések felmutatásának legproblematiku-
sabb szintje a tematikus átvételek és a magyar felvilágosodás egyes szerzőinek 
stílushatása. Az átvétel (Zmegaői kategóriák mentén: az „irodalom az irodalomban" 
formula, az úgynevezett kölcsönzés - a fikció elméletének demonstrálása) az Ung-
várnémeti Tóth László köteteiből átvett szövegek esetében a legnagyobb arányú és 
jelentőségű. Ennél jóval komolyabb nehézség elé állít az imitált kor jelentősebb 
alkotóinak modorában írt költemények megnevezése és elemzése. 

A szentimentalizmus stílushatása mutatható ki a fent említett Akrostichon című 
költemény esetében is. S ezen irányzat elemeinek adoptálásakor a minta esetlegesen 

1 5 W E Ö R E S Sándor: Psyché. Egy hajdani költőnő írásai. Bp., 1972. 105. A dolgozatban erre a kiadásra 
hivatkozunk a továbbiakban, s a műből származó idézetek oldalszámát zárójelben közöljük. 
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a Berzsenyi-rokon, Weöres Sándor által újra felfedezett és a hagyomány részévé emelt 
Dukai Takács Judit, a kor keszthelyi Heliconi ünnepségeinek köztiszteletben álló 
(Kazinczy által is kanonizált) Malvinája. A szentimentalizmus kedvelt témája a lírai én 
magányossága és elhagyatottsága: 

„Ma a legszebb virág, 
Holnap már száraz ág, 
Életünk, 
Víg kedvünk 
Csak mulandóság." 
(Ányos Pál hamvaihoz)16 

„Már nem csudálnak társaságban, 
Hagyám virágom elhervadni." (117) 

A Búcsú Denise-tűl, férjezett Lady Kenneth-tűl című vers egyik sora így hangzik: 

„Nézzünk pont éjfélkor fel a holdvilágba." (47) 

Weöres Sándor emlékezésében e gondolat Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai 
a halavány holdnál című alkotásának képanyagával találkozhatott: 

„Szomorú csillagzat! mely bús sugárokkal 
Játszol a csendesen csergő patakokkal! 
Csak te vagy még ébren boldogtalanokkal, 
Kiknek szíve vérzik s küszködik bajokkal."17 

A szentimentalizmus e kedvelt toposza Dukai Takács Judit, Horváth József Elek, 
Katona József és Péteri Takács József egy-egy költeményében is szerepel. A Psyché-
kötet Barátnéjaimnak című darab álomképe ugyanehhez a stílusirányzathoz kap-
csolható. 

Az eddigi interpretációkhoz képest különös fontosságot tulajdonítunk az Illustris-
sime Kazinczy Ferenc Úrhoz című vers archaikus pozíciójának. A magyar felvilágo-
sodás költőinek tudatában az élt, hogy amennyiben valaki elismert és egyáltalán 
„bejegyzett" alkotóvá akart válni, úgy ezt a szándékát először egy köszöntő verssel a 
széphalmi mesternél kellett jeleznie. Csokonai Vitéz Mihály 1792-ben költeményeket 
küld egy tisztelgő levél kíséretében, s a Kazinczy által korrigált szavak mutatják a 
debreceni verselőnek a kor vezető irodalmára iránti nagyrabecsülését. Berzsenyi 
Dániel Őskötetében köszönti Kazinczy Ferencet. Ungvárnémeti Tóth László pedig a 

16 Dukai Takách Judit élete és munkái. Közli: V A D Á S Z Norbert. Bp., 1 9 0 9 . 9 7 . 
17 Magyar költők 18. század. Szerk. M E Z E I Márta. Bp., 1983. 201. 
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Kazincyhoz, Ismeretlenül című alkotásában így üdvözli irodalmunk akkori legje-
lentősebb médiumát: 

„Téged sem ismerlek böcsös személyedben, 
De azért tudom még is, tudom, ki vagy. Gyakran 
Halottam édes hangod' a' Tiszán innen, 
S gyakran gyönyörködtem, hogy éneked hallám."18 

Weöres Sándor imitációs játékában a hajdani költőnő e felütő sorral küldi el köszöntő 
szavait: 

„Kegyes sugárú, nyájas fényű Sirius" (41) 

A mű modorában is követi Csokonai, Berzsenyi és társainak hasonló jellegű, alkalmi 
szándékkal készült bejelentkező költeményeit, vagyis a vers „szerep a szerepben" 
altípusát képviseli. 

Tompa József az archaizmus fogalmát és anyagát szintetikus igénnyel feldolgozó, 
bár szemléletében ma már kevésbé követhető könyvében Kazinczy Ferenc hatását 
fedezte fel Az ideál és a Jobb s bal című alkotásokon, bizonyító érvénnyel szól 
munkájában arról is, hogy a Krátky János Tsászári Gárda Kapitän Úrhoz című óda 
Berzsenyi Dániel verseinek dinamikájával és képanyagának felhasználásával ké-
szült.19 

A Psychében a hitelesség igényét szolgálják a kultúrtörténeti apparátus elemei, 
valamint a korban élő és működő figurák megjelenítése, s így a szövegek „tudása" 
szintjén is teljes az imitáció. Archaizáló törekvésből született az utánzat kategóriába 
sorolható Toldy Ferenc-féle kritika a költőnő műveiről. A szerző bravúros megoldásai 
közé tartozik hogy a kor irodalomtörténésze Psychének tanácsot adva Czuczor 
Gergely modorában ír: 

„De ha valamely virgoncz ifjú lantosunk, Czuczor, Garay, vagy más, a hortyogá-
somról gúnyverset farag, ilyetén formán: 

Estétől reggelig vala, 
Hogy a rút Schedel horkola. 
Torkában hersegett a gége, 
Rezgett sárgás bajúsza vége..." (276) 

Psyché verssel köszönti Wesselényi Miklóst, s az életregény tanúsága szerint a költőnő 
nevelőapja Bihari János, a híres Lavotta-Csermák-Bihari cigányhegedűs-triász egyik 
tagja. A világkultúra jelentős alakjai közül a következők jutnak szerephez Lónyay 
Erzsébet életében: Beethoven számára írja Für Elise című zenedarabját, a bécsi 

18 Ungvárnémeti Tóth László versei. Pest, 1816. 30. 
1 9 T O M P A J ó z s e f : i . M . 1 8 1 . , 2 2 8 - 2 2 9 . 
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klasszika szerzője kapcsán megjelenik Brunswick Terézia családja is, a kötetben 
szerepel Goethe: Nähe című költeményének fordítása. Az epikus anyag a Hölderlin-
nel való ismeretséget is felidézi, az angol Shelley egy mű utánérzésében van jelen. S 
végül legmagasabb szinten a regény fontos tárgya Ungvárnémeti Tóth László és 
Psyché szerelmi kapcsolata, előbbi verseit Weöres a megszerkesztett műbe is felveszi. 

A felvilágosodás jelentős szerzőjének beemelésével mutathatunk rá Weöres Sándor 
törekvésében az archaizáló szándék legteljesebb megvalósulására. S ez a kötet-típus 
tökéletes adoptálása a Psychéiben. Az imitált időszakban már korszokássá vált a költői 
anyagok rendszerezett és összeállított formában való kiadása, 18-19- századi irodal-
munkban ez az öndefiníciós igény és a poétikai tudat megjelenési formája volt, amely 
elmélyült kutatásra várna. Ismeretes Kisfaludy Sándor Himfy\e, Berzsenyi Dániel 
Őskötete, Verseghy Ferenc és Kis János megoldásai, valamint Kazinczy Ferenc kor-
rekciós igénye Dayka Gábor és Csokonai Vitéz Mihály költői szövegei kapcsán. A 
kötetszerkezet elemzése előtt fontos jelezni, hogy véleményünk szerint Weöres 
Sándor Psychéje archaizáló poétikai szándékkal megszerkesztett kötetkompozíció.20 

A 20. századi szerző együttesen alkotja meg a hajdani költőnő verseit és az életmű 
hozzátartozó elemeit (az irodalomtörténeti szövegként is funkcionáló életregény, a 
korabeli kritikák, a Toldy-féle recenzió és az utószó sorolható ezen írások közé). 

Az 1972-ben kiadott kötet tudatos szerkesztettséget és felépítést mutat, amely a 
belülről értelmezés lehetőségével szemantikai kapcsolódási pontokat mutat Ungvár-
németi Tóth László 18l6-ban megjelentetett kötetével. A felvilágosodás szerzője 
önállóan állította össze magyar nyelvű művét: a nagyobb egységek sorrendjének 
meghatározó alapelve egy a dráma felé mutató sorrend. 

Milyen jegyekben ragadható meg Ungvárnémeti Tóth László és Weöres Sándor 
könyvében a tudatos elrendezés igénye? Az 1816-os anyag végén olyan glosszákat 
találunk, amelyek a lírai és drámai alkotásokkal szoros egységet képviselve összefügge-
nek, például a Romanze szócikk alatt ezen műfaji terminus jellemző vonásait olvashat-
juk, s a kötet első felében Attila és Marul, valamint Árpád és Zalán címmel két mű 
található, amely „ollyan lantos Vers, melly mesét, vagy történetet beszél elő".21 

Psyché verseinek magyarázata az epikus anyagba került: Weöres Sándor ezen 
pontok egyesítésével összetett nézőpontot teremt - a líra, az epikus anyag, a két 
korabeli vélemény és az utószó együtteséből interpretálható a könyv. A hajdani 
költőnő összerendezett kötetében az epikus anyag fedezetet biztosít a líra számára. 

Ungvárnémeti Tóth László munkájában tudatos elrendezésre vall az is, hogy az 
alkotásokat műfaji azonosságuk alapján csoportosítja: az első egységben az ódák és 
elégiák, valamint egy házassági ének szerepel; a második részt a didaktikus célzatú 
rövid terjedelmű apológok teszik; a harmadik fejezetet a korban közkedvelt episzto-

20 ВАТА Imre (Jelenkor 1972/1094.) a művet én-regénynek tartja, az elemző a művészregény elnevezést 
is alkalmazza. LENGYEL Balázs (Közelképek. Bp., 1979- 245-252.) poétesaujourd hui-kiadványként értelmezi. 
MIKLÓS Pál (Literatura 1974/128.) életrajzi regénynek, életmű-imitációnak tartja. KENYERES Zoltán (Tündérsíp. 
Bp., 1983. 337.) komponált könyvnek, verses regénynek nevezi. LENGYEL József (Űj írás 1973/3) történelmi 
regényként olvassa. 

2 1 UNGVÁRNÉMETI T Ó T H László: i. m. 1 9 9 . 



3 2 6 Merényi Annamária 

Iák foglalják el; a negyedikben pedig a dráma (Nárcisz vagy a gyilkos önn-szeretet-
Három nyílásban) található. Weöres Sándor esetében a mű első részében Psyché 
élet- és művészi fejlődését követő versek olvashatóak, a második egységet az epikus 
életregény szolgáltatja, a harmadik negyedben magából az imitált kötetből átvett 
szövegek szerepelnek: Ungvárnémeti Tóth László 1816-ban közölt költeményeinek 
szelektált válogatása és a tragédia rövidített változata. A negyedik fejezet egy Psyché-
„kortárs" színésznő, valamint két egyidejű (1842-vel és 1871. évvel datált) vélemény 
adja, s az egész anyag kiegészül az állítólagos megtaláló megjegyzéseivel Psyché 
ontogeneziséről és írásmódjáról. Weöres kötetének narratív és kettősen fikcionális 
sémái megfeleltethetőek az 1816-os glosszáknak. 

Ungvárnémeti munkájában a szerkesztettséget mutatja az is, hogy a dráma alapvető 
viszonyai és témái a korábbi költeményekben megelőlegeződnek. A fentiekből szo-
rosan következik, hogy Ungvárnémeti Tóth László alkotása esetében a művek egy-
mással összefüggenek, és kapcsolódásuk az értelmezés szempontjából is jelentős. Az 
Egy ifjúhoz című költemény így hangzik: 

Ifjú korodnak ékes 
és kellemes virágját 
Mind a fagyos köd-árnyék, 
Mind a heves verő-fény 
Meg sérti, és ki oltja.22 

A virág-toposzba belerejtett az érzékeny Nárcisz-sors, aki ebben a szférában nem 
kap életlehetőséget. A senge szerelem című versben a szerelmi érzés korai változata 
álomképbe artikuláltan jelenik meg, s ugyanezen viszony éretlen formája fűzi a 
maga-szerető főhőshöz a fiatal leányt, Irénét. Tóth László episztolái közt olvasható a 
Vinczéhez a szintvesztésről című, s e mű fontossága abban áll, hogy az önszeretetet 
kétarcú jelenségként értelmezi, s ez a magyar felvilágosodás más képviselőinél is 
megjelenik.23 Weöres Sándor Psychéje esetében megfigyelhető, hogy a lírai anyagban 
megjelenített témák a fedezetet, biztosító életregényben is szerepelnek, a teljes 
értelmezést az epikus anyag felhasználásával nyerik el: a magzatelhajtás, a szerelmi 
kapcsolatok stb. mindkét részben tematizálódnak. A prózai részek Psyché sorsát és 
„lélekfejlődését" magyarázzák, s az utószók a legmagasabb szinten a weöresi költői 
játékot értelmezik. 

2 2 U N G V Á R N É M E T I T Ó T H László: i. m. 3 2 - 3 3 . 
2 3 FALUDI Ferenc: Téli éjszakák Bp., 1 9 7 8 . 3 4 3 - 3 4 4 . cimű művének a harmadik elbeszélésében Iréné, a 

föszereplőnő idézi fel Nárcisz történetét. BESSENYEI Gyögy: Az embernekpróbája... Kiadta: HARSÁNYI István. 
Bp., 1912. 49-: ,,A' kibe igaz magaszeretet nints, a'ba a lélek ellustul s okosságát is nem gyakorolhatja... A' 
kibe pedig ellenben maga-szereteti az igaz mértéket meghaladván határ nélkül valóvá lész, az gonosz 
alacsony, hivalkodó, haszontalan eszközzé változik, s el-vész." FAZEKAS Mihály: Az önnön-szeretet In: 
Verseghy Ferenc, Földi János, Fazekas Mihály válogatott művei Bp., 1989. 634.: „Lássuk, ezen csuda /Kék 
színű s erejű szörnyeteget miként / Pusztíthat szilajon, és ugyan ő maga / Minden jó, gyönyörű célra miként 
vihet?" 
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Weöres Sándor Psyché című művének legérdekesebb szerkezeti megoldása az 
Ungvárnémeti-anyagok átvétele. Az archaizmus ebben az esetben az 1816-os kötet 
műveinek adoptálásával valósul meg. A Három veréb hat szemmel című24 antológiá-
hoz hasonlóan a szerző számára ebben az esetben a hagyomány kész formában állt 
elő, s csupán arra várt, hogy Weöres ezeket a szövegeket eljárásával kanonizálja. 

Az Ungvárnémeti nevével individualizált korpuszban a költő neve - Foucault 
alapján - klasszifikációs lehetőségeket és funkciót lát el: lehetővé teszi az alkotó körül 
bizonyos számú szöveg csoportosítását. Az Ungvárnémeti-művek kapcsán kétszintű 
szerzőről beszélhetünk: egyrészt maga az alkotó, az 1816-os kötet írója; másrészt 
Weöres Sándor, az újraalkotó, aki a feledés homályából elővarázsolja a költeménye-
ket és a drámát. A 20. századi szerző vállalkozását nagyra kell értékelnünk, ugyanis 
saját versei közt közölt szövegekkel felismerteti Ungvárnémeti Tóth László értékeit. 
Foucault figyelmeztet arra is, hogy a primér szövegek mellett a kommentárok hasonló 
jelentőségűek. Sőt előfordul, hogy az értelmezések az alapszövegeket kiszorítják 
helyükről. A felvilágosodás korának költőjéről a mai napig értelmezések is alig 
születtek. Weöres Sándor poétikai törekvése viszont a foucault-i kommentár-fogalom 
alá is vonhatónak tűnik. A Psyché-kötet szerepe, hogy felismertesse azt, ami a 
mélyben már csendesen húzódott. A kommentár egyrészt megismételheti valamilyen 
formában a régen már kimondottakat: Weöres eljárásával újraközli Ungvárnémeti 
alkotásait; és másrészt a szekunder olvasat, a művek e variánsa szakadatlanul ismétli 
az életművet egy soha ki nem mondott variációval, miközben a 20. századi alkotó 
egy egészen új értékpozíciót alkalmaz az Ungvárnémeti-anyagokra. A szöveget kitel-
jesítve, magasabb szinten aktualizálja korának és majdani olvasóinak számára, s így 
eljárásával könyve az intertextualitás relativizáló-historizáló típusát képviseli. A kötet 
„újdonsága nem abban rejlik amit mond, hanem ismétlődésének eseményében".25 

A hitelesség megvalósulása és az archaizmus követelménye azonban nem csupán 
az adoptált kor, a magyar felvilágosodás formai rekonstruálásával jön létre. Weöres 
Sándor Psyché-kötete a hiánypótlás esztétikájaként is értelmezhető és olvasható: egy 
az ebben a formában soha nem létezett költészeti mód megalkotása is a mű.26 

24 E régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény jelentősége abban áll, hogy Weöresnél a korábban is 
jelenlévő alakváltó intertextualitás a már meglévő korposzból való válogatással és elrendezéssel ismétlődik. 

25 Michel F O U C A U L T : A díszkurzus rendje. Holmi 1 9 9 1 / 7 . 8 7 4 . 
26 Erre figyelmeztet ВАТА Imre: Weöres Sándor közelében Bp., 1 9 7 9 . 2 9 3 - 3 0 1 . című könyvében. Bata 

Psyché költészetét „Tóth Lászlónak átnyújtott ajándék, jóvátétel, sorsa beteljesítése, nyomorult életének 
utólagos korre!ációja"-ként értelmezi, a főszereplőnő empirikus élményköltészete kiegészítése Ungvárné-
meti Tóth László éterikus verseinek. CSETRI Lajos: Weöres Sándor: Psyché. Kortárs 1 9 7 3 / 6 7 9 - 6 8 2 . ; K E N Y E R E S 

Zoltán: i. m. 3 3 7 - 3 4 1 . és LENGYEL Balázs: i. m. 2 4 5 - 2 5 2 . Weöres könyvében a magyar líra egy olyan irányzatát 
fedezték fel, amely valójában létezhetett volna, de soha nem született meg. 
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III. Összegezés 

Weöres Sándor Psychéje a kanonizálás olyan értékképző folyamata jegyében te-
remtődött, amely esetében a kortárs író a tradíció létezett, illetve létrehozott örökség-
hez nyúlt. 

Az alkotó posztmodern eljárásában, játékos plagizálásában nem csupán magára 
vette egy régen elfelejtett kor normáit és szokásait, hanem az Ungvárnémeti-szövegek 
válogatásával egy egészen sajátos szerzői pozíciót alakított ki, irodalmunkban új 
diszkurzust alapozott meg. Weöres Sándor Ungvárnémeti Tóth László verseinek a 
hagyományból való aktualizálásával egy kisebb költőt választott a magyar felvilágo-
sodás korszakából, egy eladdig kirekesztett alkotót értékelt fel az adott időszak 
inspiratív, nagy gondolati költészetével szemben. 

A 20. századi alkotó poétikai törekvése a két alapvető fázisból való olvasást a 
következő módon differenciálja tovább: nem csupán azt a kérdést igyekszik rekonst-
ruálni, amelyre Ungvárnémeti Tóth László versel 1816-ban válaszoltak, hanem a 
recepciós lánc közbenső elemeként a saját hagyományhoz fűződő pozícióját, a 
dialogikus viszonyt is felmutatja. S a befogadás végpontjaként azon jelentések tárul-
hatnak fel, melyet a ma olvasója, az azóta antológiákból ismert Ungvárnémeti Tóth 
Lászlót és a Psychét együttesen befogadók tulajdonítanak a jelenségnek. 

Weöres Sándor alakváltó eljárása és magatartása, valamint a kultúrával folytatott 
párbeszéde a magyar irodalom történetében Esterházy Péter Csokonai Lili-metamor-
fózisában és Kovács András Ferenc Lázáry René Sándor-figurájában talált méltó 
folytatásra. 
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Mihail Bahtyin 

AZ EPOSZ ÉS A REGÉNY" 

(A regény kutatásának metodológiájáról) 

A regénynek mint műfajnak a tanulmányozását különleges nehézségek jellemzik. Ezt 
maga a tárgy sajátossága idézi elő: a regény az egyetlen alakulásban lévő és még nem 
kész műfaj. A műfajformáló erők szemünk előtt működnek: a regényműfaj születése 
és alakulása a történelmi napvilág teljes fényében zajlik. A regény műfaji váza még 
korántsem merevedett meg, s még nem láthatjuk előre minden formálódási lehetősé-
gét. 

A többi műfajt - mint műfajt, azaz mint a művészi tapasztalat öntvényének valami-
féle szilárd formáját - , már kész alakban ismerjük. Formálódásuk régi folyamata kívül 
esik a történelmileg dokumentált megfigyelésen. Az eposzt nemcsak régóta kész, 
hanem mélységesen elöregedett műfajnak is tartjuk. Némi megszorítással ugyanezt 
lehet mondani a többi alapvető műfajról, még a tragédiáról is. Általunk ismert 
történelmi életük - kész műfajok élete szilárd és már kevéssé plasztikus vázzal. 
Mindegyiknek van kánonja, amely reális történelmi erőként működik az iro-
dalomban. 

Mindezek a műfajok vagy legalábbis alapvető elemeik jóval idősebbek az írásbe-
liségnél és a könyvnél, s eredeti szóbeli és hangos [tehát nem írásos] természetüket 
többé-kevésbé őrzik a mai napig. A nagy műfajok közül egyedül a regény fiatalabb 
az írásnál és a könyvnél, s egyedül ez alkalmazkodik szervesen a néma befogadás új 
formáihoz, azaz az olvasáshoz. De az a fő, hogy a regénynek nincs olyan kánonja, 
mint a többi műfajnak: történetileg csak egyes mintái hatékonyak, de nem műfaji 
kánonként. Más műfajok tanulmányozása analóg a holt nyelvek tanulmányozásával; 
a regény tanulmányozása pedig az élő, ráadásul fiatal nyelvek tanulmányozásával. 

Éppen ez idézi elő a regényelmélet szokatlan nehézségét. Hiszen ennek az elmé-
letnek lényegében egészen más a vizsgálódási tárgya, mint más műfajok elméletének. 
A regény - nem egyszeiűen műfaj a műfajok közül. Ez az egyetlen alakulóban lévő 
műfaj a régen kész és részben már halott műfajok között. Ez a világtörténelem új 
korszaka által szült és táplált - ezért vele mélységesen rokon - egyetlen műfaj, 
ugyanakkor, amikor a többi nagy műfaj örökségként kész formában kapott, és csak 
alkalmazkodik - az egyik jobban, a másik rosszabbul - a létezés új feltételeihez. Velük 

* Bahtyin e munkája először előadás formájában vált publikussá 1941-ben, ekkor még A regény mint 
irodalmi műfaj címen. Első nyomtatott megjelenése: Voproszi lityeraturi 1970. N. 1. Л fordítás az alábbi 
kiadás alapján készült: M. M. B A H T Y I N : Lityeraturno-krityícseszkijesztatyji. Hudozsesztvennaja lityeratura 
Moszkva, 1986. 392-428. 
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összehasonlítva a regény másfajta lény. Rosszul fér meg más műfajokkal. Harcol 
uralmáért az irodalomban és ott, ahol győz, más, régi műfajok felbomlanak. Nem ok 
nélküli, hogy az antik regényről szóló legjobb könyv - Erwin Rohde műve - nem 
annyira annak történetét mondja el, mint inkább minden nagy, fennkölt műfaj 
felbomlási folyamatát ábrázolja antik talajon. 

Nagyon fontos és érdekes a műfajok kölcsönhatásának problémája az adott pe-
riódus irodalmának egységében. Némely korban - a görög irodalom klasszikus 
periódusában, a római irodalom aranykorában, a klasszicizmus korszakában - a nagy 
irodalomban (azaz az uralkodó szociális csoportok irodalmában) bizonyos mértékig 
minden műfaj harmonikusan kiegészíti egymást és az egész irodalom, mint műfajok 
összessége - jelentős mértékben valamilyen magasabb rendű szerves egész. De 
jellemző: a regény ebbe az egészbe sohasem kerül be, nem vesz részt a műfajok 
harmóniájában. Ezekben a korokban a regény nem-hivatalos létezést folytat a nagy 
irodalom küszöbén túl. Az irodalom hierarchikusan szervezett, szerves egészébe csak 
a kialakult és meghatározott műfaji arculatú, kész műfajok kerülnek be. Ezek kölcsö-
nösen korlátozhatják és kiegészíthetik egymást, megőrizve saját műfaji természetüket. 
Egységesek és rokonok egymás között mély strukturális sajátosságaik alapján. 

A múlt nagy, szeives poétikái - Arisztotelészé, Horatiusé, Boileau-é - át vannak 
hatva az irodalom egésze, és ebben az egészben minden műfaj összekapcsolása 
harmóniájának mély érzésével. Mintha konkrétan hallanák a műfajok e harmóniáját. 
Ebben van ezeknek a poétikáknak az ereje, megismételhetetlen osztatlan teljessége 
és kimerítettsége. Valamennyien következetesen figyelmen kívül hagyják a regényt. 
A 19. század tudományos poétikái meg vannak fosztva ettől a teljességtől: eklektiku-
sak, leírók, nem élő és szerves, hanem absztrakt-enciklopedikus teljességre töreksze-
nek, nem a meghatározott műfajok adott kor irodalma eleven egészében történő 
együttélése valódi lehetőségére orientálódnak, hanem maximálisan teljes kresztomá-
tiában való együttlétükre. Ezek, természetesen, már nem ignorálják a regényt, hanem 
(megtisztelő helyen) egyszerűen hozzáteszik a létező műfajokhoz (úgy, mint műfaj a 
műfajok között, bekerül a kresztomátiába is; de az irodalom eleven egészébe egészen 
másként kerül be). 

A regény, mint már mondottuk, rosszul fér meg más műfajokkal. Semmilyen 
kölcsönös elhatároláson és kölcsönös kiegészítésen alapuló harmóniáról nem lehet 
szó. A regény parodizálja a többi műfajt (éppen mint műfajokat), leleplezi formáik és 
nyelvük feltételességét, egyes műfajokat kiszorít, másokat bevisz saját konstrukciójá-
ba, átértelmezve és átakcentálva őket. Az irodalomtörténészek néha hajlamosak 
ebben csak irodalmi irányzatok és iskolák harcát látni. Ilyen harc természetesen van, 
de periférikus jelenség és történelmileg jelentéktelen. Mögötte merni kell meglátni a 
műfajok mélyebb és történelmibb harcát, az irodalom műfaji gerincének kialakulását 
és növekedését. 

Különösen érdekes jelenségek figyelhetők meg azokban a korokban, amikor a 
regény vezető műfajjá válik. Ilyenkor az egész irodalmat a keletkezés és a sajátos 
„műfaji kriticizmus" folyamata ragadja magával. Ennek helye volt a hellenizmus 
némely periódusában, a késő középkor és a reneszánsz korában, és különösen 
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erősen és világosan a 18. század második felétől. A regény uralmának korszakaiban 
kisebb vagy nagyobb mértékben „regényesedik" csaknem valamennyi többi műfaj: 
regényesedik a dráma (például Ibsen, Hauptmann drámája, az egész naturalista 
dráma), az elbeszélő költemény (például Byron Child Haroldja és különösen Don 
Juanp.), sőt a líra (markáns példa Heine lírája). Azok a műfajok pedig, amelyek 
makacsul őrzik régi kanonikusságukat, a stilizáció jellegét ötlik. Általában a műfaj 
minden szigorú állhatatossága a szerző művészi akarata ellenére stilizációként, ráadá-
sul parodikus stilizációként kezd hatni. A regénynek mint uralkodó műfajnak a 
jelenlétében űj módon kezd hangozni a szigort kanonikus műfajok egyezményes 
nyelve, másként, mint hangzott olyan korokban, amikor a regény nem volt a nagy 
irodalomban. 

A közvetlen műfajok és stílusok parodisztikus stilizációi a regényben lényeges 
helyet foglalnak el. A regény alkotó fellendülésének periódusaiban - és különösen e 
fellendülés előkészítésének időszakaiban - az irodalmat minden fennkölt műfajra 
(éppen műfajra s nem egyes írókra és irányzatokra) vonatkozó paródiák és travesztiák 
árasztják el, paródiák, amelyek a regény előhírnökei, útitársai és sajátos etűdjei. De 
jellemző, hogy a regény saját változatainak egyikét sem hagyja stabilizálódni. A 
regény egész történetén végigvonul e műfaj uralkodó és divatos, sablonizálódásra 
törekvő válfajainak következetes parodizálása vagy travesztálása: paródiák a lovag-
regényre (a kalandos lovagregény első paródiája 13. századi, ez a „Dit d'aventures"), 
a barokk-, a pásztorregényre (Sorel Berger extravagant)a), a szentimentális regényre 
(Fieldingnél, Musäus Második. Grandisonya) és így tovább. A regénynek ez az önkri-
tikussága az alakulását élő műfaj feltűnő vonása. 

Miben fejeződik ki más műfajok általunk fentebb említett regényesedése? Szaba-
dabbá és formálhatóbbakká válnak, nyelvük az irodalmon kívüli tájnyelvvel, az 
irodalmi nyelv „regényi" rétegeivel újul meg, dialogizálódnak, továbbá nagymérték-
ben áthatják őket a nevetés, az irónia, a humor, az önparodizálás elemei, végül - és 
ez a legfőbb - a regény problémafelvetést, specifikus értelmi lezáratlanságot és a nem 
kész, alakulásban lévő jelenkorral (a befejezetlen jelennel) való eleven kontaktust 
visz beléjük. Mindezeket a jelenségeket, mint ahogy a továbbiakban látni fogjuk, a 
műfajoknak a művészi képek felépítése új, sajátos zónájába (a befejezetlen jelennel 
való kontaktus zónájába) transzponálása magyarázza, abba a zónába, amelyet először 
a regény vett birtokba. 

A regényesedés jelenségét természetesen nem lehet csak magának a regénynek az 
egyenes és közvetlen hatásával magyarázni. Sőt, még ott is, ahol az ilyen hatás 
pontosan megállapítható és kimutatható, szakadatlanul összefonódik magában a 
valóságban végbemenő azon változások hatásával, amelyek a regényt is meghatároz-
zák, amelyek az adott korban előidézték a regény uralmát. A regény az egyetlen 
alakulásban lévő műfaj, ezért mélyebben, lényegibben, érzékenyebben és gyorsab-
ban tükrözi magának a valóságnak a kialakulását. Csak maga az alakulását élő képes 
megérteni a kialakulást. A regény éppen azért lett az új kor irodalomfejlődési drámá-
jának vezető hőse, mert mindennél jobban kifejezi az új világ kialakulási tendenciáit, 
hiszen ez az egyetlen, ez által az új világ által szült, vele mindenben rokon műfaj. 
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A regény sokban megelőzte és megelőzi az egész irodalom eljövendő fejlődését. 
Ezért, uralomra jutva, elősegíti minden más műfaj megújulását, megfertőzi őket az 
alakulásban maradás és a lezáratlanság jegyével. Éppen azért vonja őket parancsoló-
an a maga röppályájára, mert ez a röppálya egybeesik az egész irodalom fejlődésének 
alapvető irányával. Az irodalomelmélet és -történet számára ebben van a regénynek, 
mint a kutatás tárgyának a kivételes fontossága. 

Az irodalomtörténészek, sajnos, a regénynek ezt a többi, kész műfajjal folytatott 
harcát és a regényesedés minden jelenségét rendszerint iskolák és irányzatok életére 
és harcára vezetik vissza. A regényesült elbeszélő költeményt például „romantikus 
elbeszélő költeménynek" nevezik (ez igaz), és úgy gondolják, ezzel mindent meg-
mondták. Az irodalmi folyamat felszíni tarkasága és élénksége mögött nem látják az 
irodalom és a nyelv nagy és lényegbe vágó sorsát, amelynek vezető hősei mindenek-
előtt a műfajok, az irányzatok és az iskolák pedig csak másod- és harmadrendű hősök. 

Az irodalomelmélet a regény vonatkozásában teljes tanácstalanságot mutat. A többi 
műfajjal - ami kész és kialakult, határozott és világos objektum - , meggyőzően és 
pontosan dolgozik. Ezek a műfajok fejlődésük minden klasszikus korszakában 
megőrzik állandóságukat és kanonikusságukat; korok, irányzatok és iskolák szerinti 
variációik periférikusak és nem érintik megszilárdult műfaji gerincüket. Lényegében 
e kész műfajok elmélete napjainkig szinte semmi lényegeset nem tudott hozzátenni 
ahhoz, amit már Arisztotelész megmondott. Az ő poétikája a műfajelmélet megingat-
hatatlan fundamentuma marad (jóllehet ez a fundamentum néha olyan mélyen 
rejtőzik, hogy nem is látható). Minden rendben van, amíg a dolog nem a regényt 
érinti. De már a regényesült műfajok zsákutcába viszik az elméletet. A regény 
problémájánál a műfajelmélet a gyökeres átalakítás szükséglete elé kerül. 

A tudósok lelkiismeretes munkája következményeként hatalmas történelmi anyag 
halmozódott fel, a regény egyes válfajainak keletkezésével kapcsolatos kérdések sora 
van megvilágítva, de a műfaj problémája a maga egészében nem talált valamennyire 
kielégítő elvi megoldást. Továbbra is úgy tekintik, mint egy műfajt a többi műfaj 
között, eltéréseit megpróbálják úgy meghatározni, mint kész műfajét más kész műfa-
jokétól, belső kánonját megkísérlik úgy feltárni, mint állandó és szilárd műfaji jegyek 
meghatározott rendszerét. A regényről szóló munkák az esetek óriási többségében a 
regényváltozatok lehető legteljesebb regisztrálására és leírására korlátozódnak, de az 
ilyen leírások eredményeként sohasem sikerül valamennyire átfogó formulát adni a 
regény mint műfaj számára. Mi több, a kutatóknak nem sikerül a regény egyetlen 
határozott és szilárd jegyére rámutatni olyan megszorítás nélkül, amely ezt a jegyet 
mint műfaji jegyet ne annulálná teljesen. 

íme az ilyen „megszorító" jegyek példái: a regény soksíkú műfaj, bár léteznek 
jelentős egysíkú regények is; a regény erősen szüzsés és dinamikus műfaj, bár 
léteznek az irodalom szempontjából szélsőséges, tiszta leíró jelleget elérő regények; 
a regény problémafelvető műfaj, bár a tömeges regénytermelés a tiszta szórakoztatás 
és gondolatnélküliség egyetlen műfaj számára sem elérhető mintáját mutatja fel; a 
regény szerelmi történet, bár az európai regény nagyszerű mintapéldái teljesen 
nélkülözik a szerelmi elemet; a regény prózai műfaj, habár léteznek verses regények 
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is. A regény hasonló jellegű - a becsületesen hozzájuk csatolt megszorítás által 
megsemmisülő - „műfaji jegyeit" természetesen sorolni lehetne még tovább. 

Jóval érdekesebbek és következetesebbek azok a normatív regénymeghatározá-
sok, amelyeket maguk a regényírók adnak, akik meghatározott regényváltozatot 
emelnek ki és ezt a regény egyetlen helyes, szükséges és aktuális formájának nyilvá-
nítják. Ilyen például Rousseau ismert előszava az Új Heloise-hoz, Wieland előszava 
az Agat/ionhoz, Wezelé a Tobias Knauthoz; ilyenek a romantikusok nagyszámú 
deklarációi és megnyilatkozásai a Wilhelm Meister és a Lucinde körül, stb. Maguk az 
ilyen megnyilatkozások, amelyek nem próbálják meg a regény minden változatát 
eklektikus meghatározásban összefogni, részt vesznek a regény mint műfaj eleven 
alakulásában. Gyakran mélyen és hűségesen tükrözik a regénynek más műfajokkal 
és (más uralkodó és divatos regényváltozatok formájában) önmagával folytatott 
harcát fejlődésének meghatározott korszakában. Közelebb jutnak a regény más 
műfajokkal össze nem mérhető, irodalomban elfoglalt különleges helyzetének meg-
értéséhez. 

Különös jelentőséget kap ezzel kapcsolatban a regény új típusának létrehozását 
kísérő megnyilatkozások sora a 18. században. Ez a sor Eieldingnek a regényről és 
annak hőséről szóló fejtegetéseivel kezdődik a Tom Jone:sban. Folytatása Wieland 
előszava az Agathonhoz, és leglényegesebb láncszeme Blankenburg Versuch über 
den Romanya. Ennek a sornak a betetőzése pedig lényegében a Hegel által később 
adott regényelmélet. Mindezen megnyilatkozásokat, amelyek egy lényeges korszaká-
ban (Tom Jones, Agathon, Wilhelm Meister) tükrözik a regény keletkezését, a követ-
kező regénnyel szembeni követelmények jellemzik: 1. a regénynek nem kell 
„költőinek" lennie abban az értelemben, amilyenben költőiek a szépirodalom többi 
műfajai; 2. a regényhősnek nem kell „hősnek" lennie sem e szó eposzi, sem tragikus 
értelmében: mind pozitív mind negatív, mind alantas mind emelkedett, mind nevet-
séges mind komoly vonásokat is egyesítenie kell magában; 3- a hőst nem mint készet 
és változatlant, hanem mint keletkezőt, változót, élet által nevelődőt kell bemutatni; 
4. a regénynek a korabeli világ számára azzá kell válnia, mint ami az eposz volt az 
ókori világ számára (ezt a gondolatot egész pontossággal Blankenburg mondta ki, 
Hegel azután megismételte). 

Mindezeknek a tételeknek, elvárásoknak nagyon lényeges és produktív oldaluk 
van: ez - más műfajok és valósághoz való viszonyuk kritikája a regény szemszögéből: 
fellengzős heroizálásuké, feltételességüké, szűk és élettelen költőiségüké, egyhangú-
ságuké és absztraktivitásuké, hőseik befejezettségéé és változatlanságáé. Itt lényegé-
ben elvi kritikában részesül a más műfajokat és a regény megelőző változatait (a 
barokk hősregényt és Richardson szentimentális regényét) jellemző irodalmiság és 
költőiség. Ezeket a megnyilatkozásokat jelentős mértékben alátámasztja ezeknek az 
íróknak a gyakorlata is. Itt a regény - mind gyakorlata, mind a vele kapcsolatos 
elmélet is - nyíltan és tudatosan kritikus és önkritikus műfajként lép fel, amelynek 
kötelessége az uralkodó irodalmiságnak és költőiségnek magát az alapjait megújítani. 
A regény és az eposz egybevetése (és szembeállítása) egyrészt más irodalmi műfajok 
(egyebek között maga az eposzi heroizálási típus) kritikájának a mozzanata, másrészt 
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pedig azt a célt szolgálja, hogy emelje a regénynek, mint az új irodalom vezető 
műfajának jelentőségét. 

Az általunk felhozott tételek, elvárások a regény öntudatosulásának egyik csúcsát 
jelentik. Ez, természetesen, nem regényelmélet. Ezeket a tételeket nagy filozófiai 
mélység szintén nem jellemzi. Mindazonáltal a regénynek mint műfajnak a termé-
szetéről nem kevésbé - ha nem jobban - tanúskodnak, mint a létező regényelméletek. 

A továbbiakban kísérletet teszek a regényhez, éppen mint alakulását élő, az új kor 
egész irodalmi fejlődési folyamata élén haladó műfajhoz közelíteni. Nem fogalmazom 
meg az irodalomban (annak történetében) működő regénykánonnak mint állandó 
műfaji jegyek rendszerének a meghatározását. De megkísérlem kitapintani ennek a 
legplasztikusabb műfajnak azon alapvető strukturális sajátosságait, amelyek megha-
tározzák változékonyságának és a többi irodalomra gyakorolt hatásának és befolyá-
sának irányát. 

Három olyan alapvető sajátosságot találok, amelyek elvileg megkülönböztetik a 
regényt az összes többi műfajtól: 1. a regény stilisztikai háromdimenziósságát, amely 
a benne realizálódó soknyelvű tudattal van kapcsolatban; 2. az irodalmi kép (alak) 
időkoordinátáinak gyökeres megváltozását a regényben; 3- az irodalmi kép (alak) 
felépítésének új zónáját a regényben, nevezetesen a jelennel (a jelenkorral) való 
maximális kontaktus zónáját a maga befejezetlenségében. 

A regénynek mind e három sajátossága szerves kapcsolatban van egymással és 
valamennyiüket meghatározott átmeneti momentum idézte elő az európai emberiség 
történetében: a szociálisan zárt és süket félpatriarchális állapot feltételeiből a nemzet-
közi, nyelvközi kapcsolatok és viszonyok új feltételei közé való kilépés. Az európai 
emberek számára feltárult, s életüknek, gondolkodásuknak meghatározó tényezőjévé 
vált a nyelvek, kultúrák és korok sokfélesége. 

A regény első stilisztikai sajátosságát, amely az új világ, az új kultúra és az új 
irodalmi-alkotói tudat aktív soknyelvűségével kapcsolatos, más munkámban' tekin-
tettem át. Röviden csak a legalapvetőbbet idézem emlékezetbe. 

A soknyelvűségnek mindig volt helye (régebbi a kanonikus és tiszta egynyelvűség-
nél), de nem volt alkotó tényező, a tudatos művészi válogatás nem volt az irodalmi-
nyelvi folyamat alkotó középpontja. A klasszikus görög érzékelte a „nyelveket" is, a 
nyelv korszakait is, a különféle görög irodalmi dialektusokat (a tragédia soknyelvű 
műfaj), de az alkotói tudat zárt, tiszta (jóllehet ténylegesen kevert) nyelvekben 
realizálta önmagát. A soknyelvűség a műfajok között volt szabályozva és kanonizálva. 

Az új kulturális-irodalmi alkotói tudat aktív, soknyelvű világban él. A világ egyszer 
s mindenkorra és visszavonhatatlanul ilyenné vált. Véget ért a nemzeti nyelvek süket 
és zárt egymás mellett létezésének periódusa. A nyelvek kölcsönösen megvilágítják 
egymást; hiszen az egyik csak a másik fényében képes meglátni önmagát. Úgyszintén 
véget ért a „nyelvek" naiv és tartós egymás mellett létezése az adott nemzeti nyelven 
belül, azaz a területi dialektusok, szociális és foglalkozási dialektusok és zsargonok, 

1 Lásd: A regénynyelv előtörténetéhez című cikket. Magyarul M. M. Bahtyin: A szó esztétikája című 
kötetében olvasható K Ö N C Z Ö L Csaba fordításában. (Gondolat Bp., 1 9 7 6 . 2 1 7 - 2 5 7 . ) 
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az irodalmi nyelv, az irodalmi nyelven belüli műfajnyelvek, a nyelven belüli korok, 
stb. egymás mellett létezése. 

Mindez mozgásba jött és az aktív kölcsönhatás és kölcsönös megvilágítás folyama-
tába lépett. A szót, a nyelvet kezdték másként érzékelni és objektíve megszűntek azok 
lenni, amik korábban voltak. A nyelvek ilyen külső és belső kölcsönös megvilágítá-
sának feltételei között minden adott nyelv még nyelvállományának (fonetikájának, 
szókincsének, morfológiájának stb.) abszolút változatlansága mellett is mintegy újjá-
születik, minőségileg mássá válik az alkotó tudat számára. 

Ebben az aktív-soknyelvű világban a nyelv és tárgya, azaz a reális világ között 
teljesen új viszonyok létesülnek, amelyek hatalmas következményekkel terhesek a 
zárt és süket egynyelvűség koraiban kialakult minden kész műfaj számára. Más nagy 
műfajoktól eltérően a regény éppen a külső és belső soknyelvűség kiéleződött 
aktivizálódásának feltételei közepette jött létre és nőtt fel, ez az őseleme. A regény 
ezért is állhatott nyelvi és stilisztikai vonatkozásban az irodalom fejlődési és megúju-
lási folyamatának élén. 

A regény mély stilisztikai sajátosságát, amelyet a soknyelvűség feltételeivel való 
kapcsolata határoz meg, a már említett munkában igyekeztem megvilágítani. 

Áttérek a két másik sajátosságra, amelyek már a regényműfaj struktúrájának tema-
tikai mozzanatait érintik. Ezek a sajátosságok a regénynek az epopeiával való össze-
vetése útján tárulnak fel és világítódnak meg leginkább. 

Problémánk metszetében az epopeiát mint meghatározott műfajt három konstitutív 
vonás jellemzi: 1. az epopeia tárgya a nemzeti eposzi múlt, az „abszolút múlt" Goethe 
és Schiller terminológiája szerint; 2. az epopeia forrása a nemzeti hagyomány (és nem 
a személyes tapasztalat s az ennek alapján kibontakozó szabad képzelet); 3- az 
epopeia világa abszolút distanciával van elválasztva a jelenkortól, azaz az énekmondó 
(a szerző és hallgatói) idejétől. 

Részletesebben kitérünk az epopeia valamennyi konstitutív vonására. 
Az epopeia világa a hősi nemzeti múlt, a nemzeti történelem „kezdeteinek" és 

„csúcsainak", az apák és alapítók, az „elsők" és a „legjobbak" világa. Nem arról van 
szó, hogy ez a múlt képezi az epopeia tartalmát. Az ábrázolt világ múlthoz soroltsága, 
múlthoz tartozása az epopeia mint műfaj konstitutív formai vonása. Az epopeia 
sohasem volt a jelenről, a saját koráról szóló elbeszélő költemény (csak az utódok 
számára vált múltról szóló poémává). Mint általunk ismert meghatározott műfaj, az 
epopeia kezdettől fogva a múltról szóló elbeszélő költemény volt, és a vele immanens 
és konstitutív szerzői beállítottság (azaz az epikus szó megszólaltatójának irányultsá-
ga) az utód áhítatos beállítottsága, olyan emberé, aki a számára elérhetetlen múltról 
beszél. Az eposzi szó stílusa, hangneme, sajátos képszerűsége alapján végtelenül 
távol áll a kortárs kortásról és kortársakhoz szóló szavától („Anyegin, kedves jó 
barátom, / A Néva-parton született, / Te is? Vagy ott fényeskedett / az ifjúságod?... -
Áprily Lajos fordítása). Az epopeiával mint műfajjal immanens énekmondó is és 
hallgató is egyazon időben és egyazon (hierarchikus) értékszinten találhatók, de a 
hősök ábrázolt világa egészen más és elérhetetlen, eposzi distanciával elválasztott 
érték- és időszinten van. Közöttük a nemzeti hagyomány közvetít. Az eseményt 
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önmagáéval és kortársaival egyazon érték- és időszinten (és következésképpen a 
személyes tapasztalat és a képzelet alapján) ábrázolni - radikális fordulatot, az eposzi 
világból a regényvilágba való átlépést jelenti. 

Természetesen történelmi jelentősége szemszögéből az „én időmet" is fel lehet 
fogni hősi eposzi időként, mintegy az idők távolából, distanciáltan (nem tőlem, 
kortárstól, hanem a jövő fényében), a múltat pedig familiárisán (mint az én jelene-
met). De ezzel együtt nem a jelent a jelenben és nem a múltat a múltban érzékeljük; 
kivonjuk magunkat az „én időmből", annak velem való familiáris kontaktusából. 

Az epopeiáról mint meghatározott, reális, hozzánk eljutott műfajról beszélünk. Mái-
teljesen kész, sőt, megdermedt és csaknem elhalt műfajnak találjuk. Tökéletessége, 
érettsége és abszolút anaivitása műfaji régiségéről, hosszú múltjáról beszél. De ezt a 
múltat csak találgathatjuk, és meg kell nyíltan mondani, hogy egyelőre nagyon rosszul 
találgatjuk. Azokat a hipotetikus ősi énekeket, amelyek megelőzték az epopeia 
kialakulását és az eposzi műfaji tradíció megteremtését, amelyek kortársakról szóló 
énekek és az épphogy lezajlott eseményekre való közvetlen reagálások voltak -
ezeket a feltételezett énekeket nem ismerjük. Azt, hogy milyenek voltak az aoidoszok 
ezen ősi énekei vagy a kantilénák, ezért csak találgatni tudjuk. És nincs semmiféle 
alapunk azt gondolni, hogy jobban hasonlítottak a későbbi (általunk ismert) epikus 
énekekre, mint például a mi aktuális feuilletonunkra vagy a csasztuskákra. Azok a 
kortársakról szóló heroizáló epikus énekek, amelyek hozzáférhetők számunkra és 
teljesen valószernek, már az epopeia kialakulása után, az ősi és hatalmas epikus 
tradíció talaján keletkeztek. A jelenkori eseményekre és kortársakra alkalmazzák a 
kész eposzi formát, azaz alkalmazzák rájuk a múlt érték-idő formáját, az apák, a 
kezdetek és a csúcsok világához kapcsolják, mintegy életükben kanonizálják őket. 
A patriarchális rend feltételei közepette az uralkodó csoportok képviselői bizonyos 
értelemben az „apák" világához tartoznak és csaknem „eposzi" distanciával vannak 
elválasztva a többiektől. A kortárs-hősnek az elődök és kezdeményezők világához 
való kapcsolása speciális jelenség, amely a régen kész eposzi tradíció alapján nőtt ki 
és ezért éppoly kevéssé magyarázza az epopeia eredetét, mint például a neoklasszi-
kus óda. 

Bármilyen legyen is eredete, a hozzánk eljutott hiteles epopeia abszolút kész és 
nagyon tökéletes műfaji forma, amelynek konstitutív vonása az általa ábrázok világ 
nemzeti kezdetek és csúcsok abszolút múltjába való sorolása. Az abszolút múlt-
specifikus (hierarchikus) értékkategória. Az eposzi világszemlélet számára a „kezdet", 
az „első", a „kezdeményező", az „előd", a „korábban-volt" stb. nem tisztán idő-, 
hanem érték-idő kategória, érték-idő felső fok, amely realizálódik mind az emberek, 
mind az eposzi világ összes tárgyának és jelenségének vonatkozásában: e múltban 
minden jó, és minden lényeges jó („első") csak ebben a múltban van. Az eposzi 
abszolút múlt minden jó egyetlen forrása és kezdete az elkövetkező idők számára is. 
így állítja az epopeia formája. 

Az emlékezet, s nem a megismerés az ókori irodalom alapvető alkotó képessége 
és ereje. így volt, és ezt megváltoztatni nem lehet; a múlt hagyománya szent. Nem 
létezik még a minden múlt viszonylagosságának tudata. 
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A tapasztalat, a megismerés és a gyakorlat (a jövő) határozzák meg a regényt. 
A hellenizmus korában kontaktus létesül a trójai eposzciklus hőseivel; az eposz 
regénnyé változik. Az eposzi anyag regényivé, a kontaktus zónájába transzponálódik, 
végigmenve a familiarizáció és a nevetés stádiumán. Amikor a regény vezető műfaj 
lesz, vezető filozófiai diszciplínává az ismeretelmélet válik. 

Az eposzi múltat nem hiába nevezzük „abszolút múltnak"; mint egyidejűleg (hie-
rarchikus) érték-múlt is, meg van fosztva minden fajta viszonylagosságtól, azaz meg 
van fosztva azoktól a fokozatos tisztán időátmenetektől, amelyek összekötnék a 
jelennel. Abszolút határ választja el minden következő időtől és mindenekelőtt attól 
az időtől, amelyben az énekmondó és hallgatói találhatók. Ez a határ, következés-
képpen, magával az eposzformával immanens és érződik, hangzik minden szavában. 

Megsemmisíteni ezt a határt azt jelenti, hogy megsemmisíteni az epopeia mint 
műfaj formáját. De éppen azért, mert el van határolva minden következő időtől, az 
eposzi múlt abszolút és befejezett. Zárt, mint a kör és benne minden kész és teljesen 
bevégzett. Az eposzi világban nincs helye semmiféle befejezetlenségnek, eldöntetlen-
ségnek, problematikusságnak. Nincs benne semmiféle jövőbe utalás; beéri önmagá-
val, nem tételez fel semmiféle folytatást és nincs is szüksége rá. Az idő- és értékmeg-
határozások itt egyetlen elszakíthatatlan egészbe olvadnak össze (mint ahogy össze 
vannak olvadva a nyelv ősi szemantikai rétegeiben is). Minden, ami ehhez a múlthoz 
kötődik, ezáltal az igazi lényegességhez és jelentőséghez is kapcsolódik, de ezzel 
együtt befejezettséget és véglegességet is nyer, megfosztódik úgyszólván a reális 
folytatás minden jogától és lehetőségétől. Az abszolút befejezettség és lezártság az 
eposzi érték-idő múlt nagyszerű vonása. 

Áttérünk a hagyományra. A következő időktől áthatolhatatlan határral elválasztott 
eposzi múlt csak a nemzeti hagyomány formájában őrződik meg és tárul fel. Az 
epopeia csak erre a hagyományra támaszkodik. Nem arról van szó, hogy ez az 
epopeia tényleges forrása; a fontos az, hogy a hagyományra való támaszkodás 
magával az epopeia formájával immanens, mint ahogy immanens vele az abszolút 
múlt is. Az eposzi szó hagyomány szerinti szó. Az abszolút múlt eposzi világa 
természete alapján elérhetetlen a személyes tapasztalat számára és nem tesz lehetővé 
individuális-személyes nézőpontot és értékelést. Nem lehet meglátni, megtapogatni, 
megérinteni, nem lehet bármely nézőpontból rátekinteni, nem lehet kipróbálni, 
analizálni, szétszedni, belsejébe hatolni. Csak mint hagyomány van adva, szent és 
csalhatatlan, általános érvényű értékelést involvál és magához kegyeletes viszonyt 
követel. Ismételjük és hangsúlyozzuk: nem az epopeia tényleges forrásairól van szó, 
nem is tartalma mozzanatairól és nem szerzőjének deklarációiról - a lényeg az 
epopeia műfaja számára konstitutív formai (pontosabban: formai-tartalmi) vonásában 
van: ez a személytelen, csalhatatlan hagyományra való támaszkodás, az értékelés és 
a nézőpont általános érvényűsége - amely minden más megközelítést kizár - , mély 
kegyelet az ábrázolás tárgyának és magának a róla alkotott szónak, mint a hagyomány 
szavának vonatkozásában. 

Az abszolút múlt mint az epopeia tárgya és a csalhatatlan hagyomány mint egyetlen 
forrása meghatározzák az eposzi distancia, azaz az epopeia mint műfaj harmadik 
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konstitutív vonásának jellegét is. Az eposzi múlt, mint mondottuk, önmagában zárt 
és áthatolhatatlan akadállyal van elválasztva a következő időktől, és mindenekelőtt a 
gyermekeknek és utódoknak attól az örökké tartó jelenétől, amelyben az epopeia 
énekmondója és hallgatói találhatók, amelyben zajlik életük eseménye és megvalósul 
az eposzi szkaz. Másrészről a hagyomány elhatárolja az epopeia világát a személyes 
tapasztalattól, minden új felismeréstől, minden értés- és értelmezésbeli személyes 
iniciatívától, új nézőpontoktól és értékelésektől. Az eposzi világ nemcsak a távoli múlt 
reális eseményeként, hanem értelmében és értékében is teljesen befejezett: nem lehet 
sem megváltoztatni, sem átértelmezni, sem átértékelni. Kész, befejezett és változatlan 
mint reális tény, mint értelem, mint érték. Ez határozza meg az abszolút eposzi 
distanciát. Az eposzi világot csak áhítatosan elfogadni lehet, de nem lehet megérin-
teni, kívül van a megváltoztató és átértelmező emberi aktivitás övezetén. Ez a 
distancia nemcsak az eposzi anyag, azaz az ábrázolt események és hősök vonatko-
zásában létezik, hanem a rájuk vonatkozó nézőpont és értékelés viszonylatában is; a 
nézőpont és az értékelés a tárggyal elválaszthatatlan egésszé forrt össze; az eposzi 
szó elválaszthatatlan tárgyától, mivel szemantikáját a tárgyi és a tér-idő momentumok 
(hierarchikus) értékmozzanatokkal való abszolút összeforrottsága jellemzi. Ezt az 
abszolút összeforrottságot és a tárgy vele kapcsolatos kötöttségét először csak az aktív 
soknyelvűség és a nyelvek kölcsönös megvilágítása feltételei mellett lehetett legyőzni 
(és ekkor az félfiktív és félig halott műfajjá vált). 

Az aktivitás és a változtatás minden lehetőségét kizáró eposzi distanciának köszön-
hetően az eposzi világ nemcsak tartalma, hanem értelme és értéke szemszögéből is 
elnyeri kivételes befejezettségét. Az eposzi világ az abszolút távlati kép zónájában 
építkezik, a keletkező, befejezetlen és ezért átértelmezhető és átértékelhető jelennel 
való lehetséges kontaktus szféráján kívül. 

Az epopeia általunk jellemzett három alkotóeleme kisebb vagy nagyobb mértékben 
jellemzi a klasszikus antikvitás és a középkor többi fennkölt műfaját is. Mindezeknek a 
kész, fennkölt műfajoknak az alapját a korok ugyanazon éltékelése, a hagyomány 
ugyanazon szerepe és analogikus hierarchikus distancia alkotja. A korabeli valóság mint 
olyan nem lehet egyetlen fennkölt műfaj számára sem az ábrázolás megengedett tárgya. 
A korabeli valóság csak helyzetük által már magában a valóságban distanciált, hierarchi-
kusan legmagasabb rétegeivel kerülhet be a fennkölt műfajokba. De bekerülve a 
fennkölt műfajokba (például Pindarosz és Szimonidész ódáiban), a „magas" jelenkor 
eseményei, győzői és hősei mintegy csatlakoznak a múlthoz, különféle összekötő 
láncszemek és kapcsolatok útján belefonódnak a hősi múlt és a hagyomány szövetébe. 
Értéküket, magasságukat éppen a múlthoz, mint minden igazi lényeg és érték forrásá-
hoz való csatlakozásuk révén kapják meg. Úgyszólván kivétetnek a lezáratlan, eldöntet-
len, nyitott, az átértelmezés és átértékelés lehetőségét is tartalmazó jelenkorból. A múlt 
értékszintjébe emelkednek és elnyerik benne befejezettségüket. Nem szabad elfelejte-
ni, hogy az „abszolút múlt" nem a mi korlátozott és pontos értelemben vett szavunk 
szerinti idő, hanem valamiféle hierarchikus érték-idő kategória. 

Saját korban nagynak lenni nem lehet, a nagyság mindig az utódokra apellál, akik 
számára múlttá válik (távlati képben mutatkozik meg), az emlékezet s nem az eleven 
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látás és kontaktus objektuma lesz. Az „emlékmű" műfajában a költő az utódok 
jövőbeli távlati síkjában alkotja meg saját képét (lásd a keleti despoták és Augustus 
sírfeliratait). Az emlékezet világában a jelenség egészen sajátos kontextusban találja 
magát, sajátos törvényszerűség feltételei közepette, más feltételek között, mint az 
eleven látás és a gyakorlati és familiáris kontaktus világában. Az eposzi múlt az ember 
és az esemény művészi érzékelésének sajátos formája. Ez a forma csaknem teljesen 
elborította a művészi érzékelést és általában az ábrázolást. A művészi ábrázolás -
ábrázolás sub specie aeternitatis [az örökkévalóság arca előtt]. Ábrázolni, művészi 
szóval megörökíteni csak azt lehet és kell, ami méltó az emlékezésre, amit meg kell 
őrizni az utódok emlékezetében; az utódok számára megteremtődik a kép, és ez a 
kép az utódok előre sejtett távlati síkjában formálódik. A jelenkor a jelenkor számára 
(amely nem tart igényt az emlékezetre) agyagban rögződik, a jelenkor a jövő (az 
utódok) számára márványban és rézben. 

Fontos az idők összefüggése: az értékhangsúly nem a jövőn van, az érdemek nem 
azt szolgálják, nem előtte léteznek (ezek az időnkívüliség arca előtt vannak), hanem 
a múltról való eljövendő emlékezetet, az abszolút múlt világának kitágítását, annak 
(a jelenkor rovására) új képekkel való gazdagítását szolgálják, olyan világnak, amely 
elvben mindig szemben áll bármiféle tünékeny múlttal. 

A kész fennkölt műfajokban a hagyomány is megőrzi jelentőségét, ámbár szerepe 
a nyíltan személyes alkotás feltételei között feltételesebbé válik, mint az epopeiában. 

Egészében a klasszikus kor nagy irodalmának világa a múltba, az emlékezet távlati 
síkjába van vetítve, ele nem a jelennel szakadatlan időátmenetekkel összekapcsolt 
reális, viszonylagos múltba, hanem a kezdetek és csúcsok érték-múltjába. Ez a múlt 
distanciált, befejezett és zárt, mint a kör. Ez, természetesen, nem jelenti, hogy benne 
magában nincs semmiféle mozgás. Ellenkezőleg, belsejében a viszonylagos időkate-
góriák gazdagon és finoman kimunkáltak (a „korábban", "később" árnyalatok, a 
pillanatok, a gyorsaság, az időtartam egymásutánisága stb.); jelen van az idő magas 
művészi technikája. De ennek a körbezárt és befejezett időnek minden pontja egy-
aránt elszakad a jelenkor reális és mozgó idejétől; a maga egészében nincs lokalizálva 
a reális történelmi folyamatban, nincs összefüggésbe hozva a jelennel és a jövővel, 
úgyszólván önmagában tartalmazza az idők teljességét. Eredményképpen a klasszi-
kus kor minden fennkölt műfaja, azaz az egész nagy irodalom a távlati kép zónájában 
épül, a befejezetlen jelennel való minden lehetséges kontaktuson kívül. 

A kortársi valóság mint olyan, azaz, amely őrzi a maga eleven jelenkori arcát, nem 
válhatott - mint ahogyan már mondtuk - , a fennkölt műfajok ábrázolásának tárgyává. 
A korabeli valóság az eposzi múlthoz hasonlítva „alantasabb" szintű valóság volt. 
A legkevésbé szolgálhatott a művészi értelmezés és értékelés kiindulópontjául. Az 
ilyen értelmezés és értékelés fókusza csak az abszolút múltban volt fellelhető. A jelen 
valami elmúló, cseppfolyós, valamilyen örök folytatás, kezdet és vég nélkül; meg van 
fosztva a valódi befejezettségtől és következésképpen a lényegtől is. A jövőt vagy 
mint a jelen lényegében közömbös folytatását vagy mint véget, végső pusztulást, 
katasztrófát képzelték el. Az abszolút kezdet és az abszolút vég érték-idő kategóriái-
nak az idő érzékelésében kivételes jelentőségük van a múlt korok ideológiáiban is. 



342 Mihail Iiahtyin 

A kezdet idealizálódik, a vég elkomorul (katasztrófa, „istenek pusztulása"). Az időnek 
ez az érzékelése és a korok általa meghatározott hierarchiája áthatják az antikvitás és 
a középkor minden fennkölt műfaját. Annyira mélyen hatoltak a műfajok alapjaiba, 
hogy tovább élnek bennük a következő korokban is, a 19. századig, sőt még tovább. 

A fennkölt műfajokban a múlt idealizálásának hivatalos jellege van. Az uralkodó 
erő és igazság (minden befejezett) összes külső kifejezése (a gesztustól és a ruházattól 
a stílusig a hatalom minden szimbóluma) a múlt hierarchikus értékkategóriájában, 
distanciáltan távlati képben van megformálva. A regény pedig a nem-hivatalos szó és 
a nem-hivatalos gondolat (ünnepi forma, bizalmas beszéd, profanáció) örökké eleven 
őselemével van kapcsolatban. 

A halottakat másként szeretik, azok ki vannak emelve a kontaktus szférájából, 
róluk más stílusban lehet és kell beszélni. A szó a halottról stilisztikailag mélyen 
különbözik az élőről való szótól. 

A fennkölt műfajokban a familiáris kontaktus zónájából minden hatalom és privi-
légium, minden jelentőség és emelkedettség (a ruházat, az etikett, a hős beszédstílusa 
és a róla szóló beszéd stílusa) a távlati síkba kerül. Az összes nem regényi műfaj 
klasszicitása a befejezettségre való irányultságban fejeződik ki. 

A korabeli valóság, a cseppfolyós és a múlékony, az „alantas", a jelen - ez a „kezdet 
és vég nélküli élet" - csak az alantas műfajokban volt az ábrázolás objektuma. Az 
ábrázolás alapvető tárgya mindenekelőtt a népi nevetésművészet nagyon széles körű 
és gazdag területén volt. Az említett munkában igyekeztem megmutatni e területnek 
a regényszó születésében és alakulásában betöltött óriási jelentőségét mind az antik 
világban, mind a középkor évszázadaiban. Ugyanilyen jelentősége volt a regényműfaj 
összes többi mozzanata számára keletkezésük és korai formálódásuk stádiumában. 
Pontosan itt - a népi nevetésben - kell keresni a regény valódi folklór gyökereit. A 
jelen, a jelenkor mint olyan, az „én magam", a „kortársaim" és az „én időm" eredetileg 
ambivalens - egyszerre vidám és megsemmisítő - nevetés tárgyai voltak. Pontosan itt 
alakul ki a nyelvhez, a szóhoz való elvileg új viszony. A közvetlen ábrázolás - az 
eleven valóság kinevetése - mellett itt virágzik fel a nemzeti mítosz minden fennkölt 
műfajának és emelkedett képének parodizálása és travesztációja. Az istenek, féliste-
nek és hősök „abszolút múltja" itt - a paródiákban és különösen a travesztiákban -
„jelenkorúsodik": lealacsonyodik, a jelenkor szintjén ábrázolódik, a jelenkor hétköz-
napi életkörülményei között, a jelenkor alantas nyelvén. 

A népi nevezésnek ebből az őseleméből klasszikus talajon spontánul fejlődik ki az 
antik irodalom meglehetősen kiterjedt és változatos területe, amelyet maguk az 
ókoriak kifejezően úgy neveztek, hogy „ G H O Ü S O T E Á O I O V " , azaz a „komolyan-nevetés" 
tere. Ide tartoznak Szóphrón kevéssé szüzsés mimoszai, az egész bukolikus költészet, 
az állatmese, a korai memoárirodalom (a khioszi Ióntól az „E7ti8r||iiai", Kritiásztól az 
„OpiAim"), a pamfletek, maguk az ókoriak ide sorolták a „szókratészi dialógusokat" 
(mint műfajt), ide tartozik továbbá a római szatíra (Lucilius, Horatius, Persius, Juve-
nalis), a „szimpozionok" kiterjedt irodalma, ide sorolódik végül a menipposzi szatíra 
(mint műfaj) és a lukianoszi típusú dialógusok. Mindezek a műfajok, amelyeket a 
„komolyan-nevetés" fogalma fog át, a regény igazi előfutárai; mi több, vannak 
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közöttük tisztán regényi típusú műfajok, amelyek csíra alakban - néha fejlett formá-
ban is - , tartalmazzák az európai regény későbbi legfontosabb válfajainak alapvető 
elemeit. A regény mint alakulásban levő műfaj igazi szelleme összehasonlíthatatlanul 
nagyobb mértékben van jelen bennük, mint az úgynevezett „görög regényekben" (az 
egyetlen antik műfaj, amely méltónak bizonyult erre a névre). A görög regény éppen 
a barokk korban gyakorolt erős hatást az európai regényre, azaz épp abban az 
időben, amikor elkezdődött a regény elméletének kimunkálása (Huet abbé) és 
amikor pontosabb megfogalmazást nyert és megszilárdult maga a „regény" terminus. 
Ezért a terminus az antikvitás összes regényi műve közül csak a görög regényhez 
rögződött. Valójában az általunk megnevezett „komolyan-nevetés'-müfajok, jóllehet 
meg vannak fosztva attól a szilárd kompozíciós-szüzsés gerinctől, amelyet szokásunk 
a regényműfajtól megkövetelni, az újkori regény fejlődésének lényegesebb mozza-
natait jelzik előre. Különösen vonatkozik ez a szókratészi dialógusokra, amelyeket -
Friedrich Schlegel szavait átfogalmazva - , „annak a kornak a regényének" lehet 
nevezni, és azután a menipposzi szatírára (beleértve Petronius Satyriconját is), amely-
nek szerepe a regény történetében óriási és a tudomány által még korántsem eléggé 
értékelt. Mindezek a „komolyan-nevetést" involváló műfajok alkották a regény mint 
alakulásban lévő műfaj fejlődésének valódi első és lényeges szakaszát. 

Miben van ezeknek a „komolyan-nevetés"-műfajoknak a regényi szelleme, és min 
alapszik ezeknek, mint a regény keletkezése első szakaszának jelentősége? Tárgyuk, és 
ami még fontosabb, megértésük, értékelésük és megfonnálásuk kiindulópontja a kora-
beli valóság. A komoly (igaz, egyszen-e nevetést is realizáló) irodalmi ábrázolás tárgya 
először van adva minden distancia nélkül, a jelenkor szintjén, a közvetlen és nyers 
kontaktus zónájában. Sőt, még ott is, ahol e műfajok ábrázolásának tárgya a múlt és a 
mítosz, az eposzi distancia hiányzik, mivel a jelenkor adja a nézőpontot. A distancia 
megsemmisítésének ebben a folyamatában különös jelentősége van e műfajok folklór-
ból (népi nevetésből) merített nevetés-elvének. Éppen a nevetés semmisíti meg az 
eposzi és általában minden hierarchikus, távolságtartó értékclistanciát. A távlati képben 
a tárgy nem lehet nevetséges; közelíteni kell, hogy nevetségessé lehessen tenni; minden 
nevetséges közeli; minden nevetésművészet a maximális közelítés zónájában működik. 
A nevetés rendelkezik azzal a nagyszerű erővel, hogy közelítse a tárgyat, bevonja a 
durva kontaktus zónájába, ahol „familiárisán" minden oldalról lehet tapogatni, forgatni, 
fonákjára fordítani, megnézni alulról és felülről, széttörni külső burkát, belsejébe tekin-
teni, kételkedni, elemeire bontani, széttagolni, lecsupaszítani és leleplezni, szabadon 
kutatni, kísérletezni. A nevetés megsemmisíti a tárggyal, a világgal szembeni félelmet és 
kegyeletet, a familiáris kontaktus tárgyává teszi, s ezzel előkészíti abszolút szabad 
vizsgálatát. A nevetés a leglényegesebb tényező a félelem mentesség ama előfeltételé-
nek megteremtésében, amely nélkül lehetetlen a világ realisztikus felfogása. A tárgyat 
közelítve és familiarizálva, a nevetés azt mintegy a - tudományos és művészi - kutatói 
tapasztalat és az e tapasztalat céljait szolgáló szabad, kísérletező képzelet félelemmentes 
kezeibe adja. A világ nevetés általi és népi-nyelvi familiarizációja kivételesen fontos és 
szükséges szakasz az európai ember szabad tudományos-megismerő és művészi-rea-
lista alkotó tevékenysége létrejöttének útján. 
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A komikus (nevetéssel társuló) ábrázolás síkja - mind időbeli, mind térbeli vonat-
kozásban - specifikus sík. Az emlékezet szerepe itt minimális; az emlékezetnek és a 
hagyománynak a komikum világában nincs mit tennie; kinevetnek, hogy elfeledje-
nek. Ez a maximálisan familiáris és durva kontaktus zónája: nevetés - szitkozódás -
verekedés. Alapjában ez trónfosztás, nevezetesen a tárgy kivonása a távlati síkból, az 
eposzi distancia megszüntetése, általában a távlati sík ostroma és lerombolása. Ebben 
a síkban (a nevetés síkjában) a tárgyat tiszteletlenül körül lehet járni minden oldalról; 
mi több, a tárgy háta, hátsó része (és nem mutogatásra szánt belseje úgyszintén) e 
síkban különleges jelentőséget nyer. A tárgyat széttörik, lemeztelenítik (leszedik 
hierarchikus diszét): a csupasz tárgy nevetséges, nevetséges a levetett, személytől 
elkülönített „puszta" ruházat. Végbemegy az ízekre szedés komikus művelete. 

A komikusát eljátsszák (azaz jelenkorúsítják); a játék tárgya a tér és az idő ősi 
művészi szimbolikája: a fent, a lent, az előtte, a hátul, a korábban, a későbben, az 
első, az utolsó, a múlt, a jelen, a rövid (a pillanatnyi), a hosszú stb. Uralkodik az 
analízis, a tagolás, a kioltás művészi logikája. 

Nagyszerű dokumentummal rendelkezünk, amely a tudományos fogalom és az új 
művészi-prózai regényi kép egyidejű születését tükrözi. Ez a szókratészi dialógus. 
Minden jellemző ebben a klasszikus antikvitás végén született nagyszerű műfajban. 
Jellemző, hogy „mnemonikaként" keletkezik, azaz mint memoár típusú műfaj, mint 
kortársak valóságos beszélgetéseinek személyes emlékezeten alapuló feljegyzései;2 

jellemző továbbá, hogy a műfaj középponti alakja a beszélő és társalgó ember; 
jellemző Szókratésznek, mint e műfaj központi hősének képében az értetlen bolond 
- csaknem Margitész - népi maszkjának összekapcsolása az emelkedett típusú bölcs 
vonásaival (a hét bölcsről szóló legendák szellemében); ennek az összekapcsolásnak 
az eredménye a bölcs semmittudás ambivalens képe. A szókratészi dialógusokban 
jellemző az ambivalens öndicséret: mindenkinél bölcsebb vagyok, mert tudom, hogy 
semmit sem tudok. Szókratész képén nyomon lehet követni a prózai heroizáció új 
típusát. E körül a kép körül karnevalizált legendák keletkeznek (például Xanthippé-
hez fűződő kapcsolata); a hős bohóccá változik (vesd össze a Dante, Puskin stb. 
körüli legendák későbbi karnevalizációjával). 

Jellemző továbbá a dialogizált elbeszéléssel keretezett, e műfaj számára kanonikus 
elbeszélt dialógus; jellemző e műfaj nyelvének a klasszikus Görögországban maxi-
málisan lehetséges közelsége a népi társalgási nyelvhez; rendkívül jellemző, hogy 
ezek a dialógusok fedezték fel az attikai prózát, hogy kapcsolatban voltak az irodal-
mi-prózai nyelv lényegi megújulásával, a nyelvek váltásával; jellemző, hogy ez a műfaj 
ugyanakkor stílusok, sőt dialektusok meglehetősen bonyolult rendszere, amelyek 
mint nyelvek és stílusok képei kerülnek bele a parodikus jelleg különböző mértékével 
(előttünk, következésképpen, sokstílusú műfaj van, mint amilyen az igazi regény is); 

2 az „emlékezetnek" a memoárokban és az önéletrajzokban különleges jellege van: emlékezés a 
jelenkorra és önmagamra. Nem heroizáló emlékezés; megvan benne a mechanikusság és a (nem emlék-
szerű) feljegyzés mozzanata. Személyes emlékezés folytonosság nélkül, amelyet a személyes élet határai 
(nincsenek apák és nemzedékek) korlátoznak. A memoárjelleg már a szókratészi dialógusnak is sajátja. 
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jellemző továbbá magának Szókratésznek az alakja, mint (az eposzitól oly külön-
böző) regényi-prózai heroizálás nagyszerű mintája, végül, mélyen jellemző - és 
számunkra itt ez a legfontosabb - , a nevetés, a szókratészi irónia, a szókratészi 
lefokozás egész rendszerének összekapcsolása a világ, az ember és az emberi gon-
dolat komoly, emelkedett és először szabad kutatásával. A(z) (iróniáig letompított) 
nevetés és a szókratészi lefokozások (az élet alantas szféráiból - a mesterségekből, a 
hétköznapi létből stb. - kölcsönzött metaforák és hasonlatok egész rendszere) köze-
lebb hozzák és familiarizálják a világot, hogy félelem nélkül és szabadon tanul-
mányozni lehessen. Kiindulópont a jelenkor, a környező élő emberek és véleményük. 
A személyes tapasztalás és vizsgálódás útján innen, ebből a disszonáns és ellentmon-
dásos jelenkorból történik a világban való tájékozódás az időben is (beleértve a 
hagyomány „abszolút múltját"). Sőt, a dialógus külső és közvetlen kiindulópontja 
rendszerint szándékosan véletlen és jelentéktelen ürügy (ez a műfaj számára kanoni-
kus volt): mintha a mai nap és véletlen konjunktúrája (esetleges találkozás stb.) lenne 
hangsúlyozva. 

Más „komolyan-nevetést" involváló műfajokban a művészi orientáció érték-idő 
központja ugyanazon radikális áthelyezésének, a korok hierarchiájában ugyanannak 
a fordulatnak más oldalait, árnyalatait és következményeit találjuk. Néhány szót a 
menipposzi szatíráról. Folklorisztikus gyökerei ugyanazok, mint a szókratészi dialó-
gusnak, amellyel genetikus kapcsolatban van (rendszerint a szókratészi dialógus 
bomlástermékének tartják). A nevetés familiarizáló szerepe itt jóval erősebb, élesebb, 
durvább. A durva lealacsonyítás szabadsága és a világ, s a világszemlélet fennkölt 
mozzanatainak fonákjára fordítása itt néha megbotránkoztathat. De ezzel a kivételes 
familiarizáló nevetéssel éles kérdésfelvető jelleg és utópikus fantasztikum kapcsoló-
dik egybe. Az abszolút múlt eposzi távlati képéből semmi sem maradt; az egész világ 
és benne minden, ami szent, minden distancia nélkül, a durva kontaktus zónájában 
adott, puszta kézzel elérhető. Ebben a végsőkig familiarizált világban a szüzsé 
kivételes fantasztikus szabadsággal mozog: az égből a földre, a földről a pokolba, a 
jelenből a múltba, a múltból a jövőbe. A menipposzi szatíra nevetéses túlvilági 
látomásaiban az „abszolút múlt" hősei, a történelmi múlt különböző korainak állam-
férfiai (például Makedóniai Sándor) és az élő kortársak familiárisán összekerülnek 
egymással - beszélgetésre, sőt, veszekedésre is; rendkívül jellemző a koroknak a 
jelenkor metszetében való ezen összeütközése. A menipposzi szatíra fékezhetetlen 
fantasztikus szüzséi és helyzetei egy célnak vannak alárendelve: az ideák és ideoló-
gusok próbatételének és leleplezésének. Ezek experimentális-provokatív szüzsék. 

Jellemző ebben a műfajban az - igaz, bizonytalan és nem mély - utópikus elem 
megjelenése: a befejezetlen jelen kezdi közelebb érezni magát a jövőhöz, mint a 
múlthoz, a jövőben keresni az értékpilléreket, még ha ez a jövő a saturnusi aranykor 
visszatérésének fonnájában rajzolódik is ki (római talajon a menipposzi szatíra a 
legszorosabb módon kapcsolatban volt a saturnáliákkal és a saturnáliai nevetés 
szabadságával). 

A menipposzi szatíra dialogikus, tele van paródiákkal és travesztiákkal, sokstílusú, 
sőt, nem fél a kétnyelvűség elemeitől sem (Varrónál és Boéthius A filozófia vigaszta-
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lásában). Hogy a menipposzi szatíra a jelenkor sokrétű és ellentmondásos világának 
tükrözését adó, hatalmas tablóvá szélesedhet, arról Petronius Satyricori\a tanúskodik. 

A „komolyan-nevetés" területének csaknem minden általunk felsorolt műfajára 
jellemző a szándékos és nyílt önéletrajzi és memoár-elem jelenléte. A művészi 
orientáció időcentrumának áthelyezése, amely egy és ugyanazon érték-idő síkba, egy 
szintre helyezi egyrészt a szerzőt és olvasóit, másrészt az általa ábrázolt hősöket és 
világot, amely kortársakká, lehetséges ismerősökké, barátokká teszi őket, familiari-
zálja kapcsolataikat (még egyszer kendőzetlenül és hangsúlyozottan emlékeztetek az 
Anyegin regénykezdetére), megengedi a szerzőnek, hogy minden maszkjában és 
arcában szabadon mozogjon az ábrázolt világ mezején, amely az eposzban abszolút 
elérhetetlen és zárt volt. 

A világ ábrázolásának mezeje az irodalom fejlődésének műfajai és korszakai szerint 
változik. Különbözőképpen szerveződik és másként korlátozódik térben is időben. 
Ez a mező mindig specifikus. 

A regény érintkezik a befejezetlen jelen őselemével, amely nem hagyja, hogy e 
műfaj megszilárduljon. A regényíró vonzódik mindenhez, ami még nem kész. Az 
ábrázolás mezejében bármilyen szerzői pózban megjelenhet, ábrázolhatja saját életé-
nek reális momentumait vagy utalhat rájuk, beleavatkozhat a hősök társalgásába, 
nyíltan polemizálhat irodalmi ellenfeleivel stb. Nemcsak a szerző képének az ábrázo-
lás mezejében való megjelenéséről van szó, hanem arról, hogy az igazi, formális, 
elsődleges szerző (a szerző képének szerzője) is új kölcsönviszonyba kerül az ábrá-
zolt világgal: most egy és ugyanazon érték-idő dimenzióban vannak, az ábrázoló 
szerzői szó egy síkban helyezkedik el a hős ábrázolt szavával és dialogikus kölcsön-
viszonyokba és hibrid kapcsolatokba léphet (pontosabban: nem tud nem lépni) vele. 

Éppen az elsődleges, formális szerzőnek az ábrázolt világgal való kontaktus zóná-
jában elfoglalt új helyzete teszi lehetővé a szerző képének az ábrázolás mezejében 
való megjelenését. A szerzőnek ez az új beállítása az eposzi (hierarchikus) distancia 
legyőzésének egyik legfontosabb eredménye. Hogy a szerző eme új beállításának 
milyen hatalmas formai-kompozíciós és stilisztikai jelentősége van, nem szorul ma-
gyarázatra. 

Ezzel kapcsolatban Gogol Holt lelkeséi, említjük meg. Gogol számára az Isteni 
színjáték rajzolódott ki mint epopeiája formája, ebben a formában ködlött fel neki 
munkája nagysága, de nála menipposzi szatíra lett belőle. Egyszer belekerülve, nem 
tudott kilépni a familiáris kontaktus szférájából, és nem tudta átvinni ebbe a szférába 
a distanciált konkrét alakokat. Az epopeia distanciált alakjai és a familiáris kontaktus 
alakjai sehogy sem tudtak találkozni az ábrázolás egyazon mezejében; a patetika 
idegen testként tört be a menipposzi szatíra világába, a konkrét patetika absztrakttá 
vált, és mégis kihullott a műből. Ugyanazokkal az emberekkel és ugyanabban a 
műben a pokolból a tisztítótűzbe és a paradicsomba jutni nem sikerülhetett neki: 
törésmentes átmenet nem volt lehetséges. Gogol tragédiája bizonyos mértékben a 
műfaj tragédiája (a műfajt nem formalista értelemben, hanem mint értékfelfogás és 
világábrázolás zónáját és mezejét értve). Gogol elvesztette Oroszországot, azaz el-
vesztette érzékelésének és ábrázolásának síkját, eltévedt az emlékezés és a familiáris 



Az eposz és a regény 347 

kontaktus között (otrombán szólva, nem tudta megtalálni a megfelelő távcsőbeállí-
tást). 

De a jelenkor, mint a művészi orientáció új kiindulópontja, egyáltalán nem zárja 
ki a hősi múlt ábrázolását, ráadásul minden travesztálás nélkül. A példa - Xenophón 
Kürupaideiája [Kürosz neveltetése](amely már természetesen nem illik bele a komoly 
nevetés területébe, ennek határain helyezkedik el). Az ábrázolás tárgya a múlt, hőse 
a nagy Kürosz. De az ábrázolás kiindulópontja Xenophón jelenkora: pontosan ez adja 
a nézőpontokat és értékirányokat. Jellemző, hogy nem a hősi nemzeti múltra esik a 
választás, hanem az idegenre, barbárra. A világ már kinyílt; a „mieink" monolit és zárt 
világát (mint amilyen az eposzban volt) felváltotta a „mieink" és az „idegenek" nagy 
és nyitott világa. Az idegen hősiesség eme kiválasztását a xenophóni korabeliségre 
jellemző Kelet - keleti kultúra, ideológia, szociális-politikai formák - iránti felfokozott 
érdeklődés határozza meg; Keletről várták a fényt. Már elkezdődött a kultúrák, 
ideológiák és nyelvek kölcsönös megvilágítása. Jellemző továbbá a keleti despota 
idealizálása; itt is Xenophón jelenkora szól a görög politikai formák keleti autokrá-
ciáéhoz közeli szellemben való megújítása eszméjével (amelyet Xenophón kortársai-
nak jelentős köre oszt). A keleti autokrata ilyen idealizálása természetesen mélyen 
idegen a hellén nemzeti hagyomány egész szellemétől. Jellemző továbbá az ember 
nevelésének abban az időben rendkívül aktuális eszméje; később ez az új európai 
regény egyik vezető és formaalkotó eszméjévé vált. Jellemző továbbá az ifjabb 
Kürosz, Xenophón kortársa - akinek hadjáratában részt vett - vonásainak a nagy 
Kürosz alakjára való szándékos és teljesen nyílt átvitele; úgyszintén érződik a másik 
kortárs és Xenophónhoz közeli ember, Szókratész alakjának hatása; ezzel a memo-
ár-elem kerül be a műbe. Jellemző végül a mű formája is: az elbeszéléssel keretezett 
dialógus. Ilyen módon itt a jelenkor és problematikája a múlt művészi ideológiai 
értelmezésének és értékelésének kiinduló pontja és centruma. Ez a múlt distancia 
nélkül, a jelenkor szintjén van adva, igaz, nem alantas, hanem emelkedett rétegeiben, 
vezető problematikája szintjén. Megemlítjük e mű bizonyos utópikus árnyalatát, a 
jelenkornak a múltból a jövő irányába történő, általa tükrözött könnyű (és bizonyta-
lan) mozgását. A Küru paideia regény e szó lényegi értelmében. 

A regényben a múlt ábrázolása egyáltalán nem tételezi fel e múlt modernizálását 
(Xenophónnál természetesen vannak az ilyen modernizálásnak elemei). Ellen-
kezőleg, a múlt valóban objektív ábrázolása csak a regényben lehetséges. A jelenkor 
új tapasztalatával a látásnak magában a formájában marad, ennek a látásnak a 
mélységében, élességében, tágasságában és elevenségében, de egyáltalán nem kell 
behatolnia magába az ábrázolt tartalomba, mint a múlt sajátosságát modernizáló és 
torzító erő. De hisz minden nagy és komoly jelenkornak szüksége van a múlt valódi 
arcára, idegen kor igazi idegen nyelvére. 

A korok hierarchiájában általunk jelzett fordulat meghatározza a radikális fordula-
tot a művészi kép struktúrájában is. A jelen a maga - hogy úgy mondjuk - „egészében" 
(jóllehet éppen nem is egész) elvileg és lényegileg nem befejezett: egész lényével 
folytatást követel, a jövő felé tart és minél aktívabban és tudatosabban megy előre e 
felé a jövő felé, annál érzékelhetőbb és lényegesebb befejezetlensége. Ezért amikor 
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a jelen válik az időben és a világban való emberi tájékozódás középpontjává, az idő 
és a világ - egészében és minden egyes részében - elveszti befejezettségét. Gyöke-
rében változik meg a világ időmodellje: olyan világgá válik, ahol első szó (ideális 
kezdet) nincs, az utolsó pedig még nincs kimondva. A művészi-ideológiai tudat 
számára az idő és a világ először válik történelmivé: úgy tárul fel - bár kezdetben még 
homályosan és kuszán - , mint keletkezés, mint szakadatlan mozgás a reális jövő felé, 
mint egységes, mindent átfogó és befejezetlen folyamat. A művészi ábrázolás minden 
eseménye, bármilyen legyen is az, minden jelensége, minden dolga, általában minden 
tárgya elveszíti azt a befejezettséget, azt a kilátástalan kész-mivoltot és változatlansá-
got, amelyek jellemezték a folytatódó befejezetlen jelentől átlépheteden határral 
elválasztott eposzi „abszolút múlt" világában. A jelennel való kontaktuson keresztül 
a tárgy belekapcsolódik a világ alakulásának befejezetlen folyamatába és rányomódik 
a befejezetlenség bélyege. Bármilyen messze legyen is tőlünk időben, szakadatlan 
időátmenetekkel kötődik a mi nem kész jelenünkhöz, kapcsolódik nem kész mivol-
tunkhoz, jelenünkhöz, jelenünk pedig a befejezetlen jövő felé tart. Ebben a befeje-
zetlen kontextusban elvész a tárgy jelentésbeli változatlansága: értelme és jelentése 
megújul és növekszik a kontextus további kibontakozásának mértékében. A művészi 
kép struktúrájában ez gyökeres változásokhoz vezet. A kép specifikus aktualitásra 
tesz szert. Kapcsolatba kerül - ilyen vagy olyan formában és mértékben - az élet most 
is folytatódó eseményével, amelyhez nekünk - a szerzőnek és az olvasóknak -
lényeges közünk van. A regényben ezáltal létre jön az alakok felépítésének radikáli-
san új zónája, az ábrázolás tárgya befejezetlen jelennel - és következésképpen a 
jövővel - való maximálisan közeli kontaktusának zónája. 

Az eposzra a jövendölés jellemző, a regényre az előrejelzés. Az eposzi jövendölés 
teljes egészében az abszolút múlt keretei között valósul meg (ha nem az adott 
eposzban, akkor az azt magában foglaló hagyomány keretei között), nem érinti az 
olvasót és reális idejét. A regény pedig a tényeket akarja megjósolni, előre jelezni és 
befolyásolni a reális jövőt, a szerző és az olvasó jövőjét. A regénynek új, specifikus 
problematikussága van; jellemzője az örökös átértelmezés, átértékelés. A múltat 
átértelmező és igazoló aktivitás középpontja a jövőbe helyeződik át. 

Kiirthatatlan a regény „modernizáló hajlama", amely határos a korok igazságtalan 
értékelésével. Megemlítjük a múlt értékelését a reneszánszban („a gótika századának 
sötétsége"), a 18. században (Voltaire), a pozitivizmusban (a mítosz, a legenda, a 
heroizáció leleplezése, maximális eltérés az emlékezettől és a „megismerés" fogalmá-
nak-az empirizmusig — maximális leszűkítése, mechanisztikus „progresszivitás" mint 
legmagasabb kritérium). 

Érintek néhány ezzel kapcsolatos művészi sajátosságot. A belső lezártság és kimerí-
tettség hiánya a külső és formális, különösen a szüzsés befejezettség és kimerítettség 
követelményeinek heves felerősödéséhez vezet. Új módon vetődik fel a kezdet, a vég 
és a teljesség problémája. Az epopeia közömbös a formális elv iránt, lehet nem teljes 
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(azaz kaphat csaknem önkényes befejezést). Az abszolút múlt mind egészében, mind 
bármely részében lezárt és befejezett. Ezért bármely rész mint egész is megformálható 
és beállítható. Az abszolút múlt egész világa (bár sziizsésen is egységes) nem fogható 
át egyetlen epopeiában (ez az egész nemzeti hagyomány elmondását is jelentené), 
nehéz megragadni még valamennyire jelentős metszetét is. De ez nem is baj, mivel 
az egész struktúrája minden egyes részben megismétlődik, és minden egyes rész 
befejezett és kerek, mint az egész. Az elbeszélés szinte bármely mozzanattal elkezd-
hető, és csaknem bármelyik mozzanattal befejezhető. Az Iliász véletlenszerű kimet-
szésnek tűnik a trójai ciklusból. A vége (Hektor temetése) regényi nézőpontból semmi 
esetre sem lehetne befejezés. De ez az eposzi befejezettséget egyáltalán nem sérti. A 
specifikus „befejezés érdekessége" - és hogy végződik a háború? ki győz? mi lesz 
Akhilleusszal? stb. - az eposzi anyag vonatkozásában mind külső, mind belső motí-
vumok alapján abszolút ki van zárva (a hagyomány szüzsés oldala előre ismert 
egészen). A specifikus „folytatás érdekessége" (mi lesz tovább?) és a „befejezés 
érdekessége" (hogy végződik?) csak a regényre jellemző, csak a közelség és a 
kontaktus zónájában lehetséges (a távlati kép zónájában lehetetlen). 

A távlati képben az egész esemény megjelenik és a szüzsés érdekesség (nem-tu-
dás) lehetetlen. A regény pedig a nem-tudás kategóriájára spekulál. A szerzői többlet 
(az, amit a hős nem tud és nem lát) felhasználásának különféle formái és módszerei 
jönnek létre. Lehetséges a többlet (külső) szüzsés felhasználása és az ember képének 
lényegi kiteljesítésére (és sajátos regényi külsővé tételére) való fordítása. Felmerül 
más lehetőség problémája is. 

A regényzóna sajátosságai különböző változataiban különféleképpen nyilvánul-
nak meg. A regényt meg lehet fosztani problémafelvető jellegétől. Vegyük például a 
kalandos bulvárregényt. Nincs benne sem filozófiai, sem szociális-politikai probléma-
felvetés, nincs pszichológia; következésképpen e szférák egyikén keresztül sem lehet 
kontaktus a korabeli és a mi életünk lezáratlan eseményével. A distanciahiány és a 
kontaktus zónáját itt másként használják fel: a mi unalmas életünk helyett érdekes és 
ragyogó élet - igaz csak - szurrogátumát ajánlják nekünk. Ezeket a kalandokat át lehet 
élnünk, ezekkel a hősökkel azonosulhatunk; az ilyen regények csaknem saját életünk 
helyettesítőjévé válhatnak. Az epopeia és más distanciált műfajok vonatkozásában 
semmi hasonló nem lehetséges. Itt megmutatkozik a kontaktus e regényi zónájának 
specifikus veszélye is: a regénybe magad is beléphetsz (sem az epopeiába, sem más 
distanciált műfajokba nem kerülsz be soha). Innen van olyan jelenségek lehetősége, 
mint a saját élet mámoros regényolvasásra vagy regényminták szerinti álmokra váltása 
(a Fehér éjszakák hőse), mint a bovaryzmus, mint a divatos - csalódott démonikus 
stb. - regényhősök megjelenése az életben. Más műfajok csak akkor képesek hasonló 
jelenségeket szülni, amikor regényesednek, azaz a kontaktus regényi zónájába he-
lyeződnek (például Byron elbeszélő költeményei). 

Az új időorientációval és a kontaktus zónájával kapcsolatos más, a regény törté-
netébe a legnagyobb mértékben fontos jelenség: különleges viszonya az irodalmon 
kívüli - hétköznapi és ideologikus - műfajokhoz. A regény és az azt megelőző 
műfajok már keletkezésük periódusában támaszkodtak a személyes és a társadalmi 
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élet különféle művészeten kívüli - különösen retorikus - formáira (sőt, létezik 
elmélet, amely a retorikából vezeti le a regényt). A regény fejlődése következő 
korszakaiban is bőven és lényegbevágóan vette igénybe a levél, a napló, a vallomás 
formáit, az új bírósági retorika formáit és módszereit stb. A jelenkor befejezetlen 
eseményével való kontaktus zónájában építkezve, a regény gyakran átlépi a művé-
szi-irodalmi specifikum határait, hol morális prédikációvá, hol filozófiai traktátussá, 
hol közvetlen politikai felszólalássá változik, hol a vallomás nyers, nem derűs formájú 
őszinteségévé, a „lélek kiáltásává" stb. fajul. Mindezek a jelenségek rendkívül jel-
lemzőek a regényre mint keletkező műfajra. Hisz a határokat a művészi és a művé-
szeten kívüli, az irodalmi és a nem irodalmi, stb. között nem istenek állapították meg 
egyszer s mindenkorra. Minden specifikum történelmi. Az irodalom keletkezése 
nemcsak növekedés és változás a specifikum megingathatatlan határai között; érinti 
magukat ezeket a határokat is. A kultúra (beleértve az irodalmat is) területei határai-
nak változási folyamata rendkívül lassú és bonyolult folyamat. A specifikum határai-
nak (fentebb említettekhez hasonló) megsértése csak szimptómája ennek a nagy 
mélységben zajló folyamatnak. A regényben mint alakulásban levő műfajban a 
specifikum e változási szimptómái jóval gyakrabban, élesebben nyilvánulnak meg és 
példaszerűbbek, mivel a regény a változások élén jár. A regény dokumentumként 
szolgálhat az irodalmi fejlődés még távoli és nagy sorsának kitalálása számára. 

De az időorientáció és a képalkotás zónájának változása semmiben sem nyilvánul 
meg olyan mélyen és lényegbevágóan, mint az ember képének átformálásában az 
irodalomban. Ezt a nagy és bonyolult kérdést azonban a jelen cikk keretei között csak 
futólag és felületesen érinthetem. 

A fennkölt clistanciált műfajok embere az abszolút múlt és a távlati kép embere. 
Mint ilyen, teljesen lezárt és befejezett. Emelkedett, heroikus szinten van lezárva, de 
lezárt és kilátástalanul kész, egészen itt van, a kezdettől a végig, azonos és abszolút 
egyenlő önmagával. Továbbá egészen külsővé van téve. Igazi lényege és külső 
megjelenése között nincs a legkisebb eltérés sem. Minden potenciája, minden le-
hetősége maradéktalanul realizálva van külső szociális helyzetében, egész sorsában, 
sőt, külsejében; e meghatározott sorsán és meghatározott helyzetén kívül semmi sem 
marad belőle. Mindenné vált, amivé lehetett, és csak azzá lehetett, amivé vált. Egészen 
külsővé van téve elementárisabb, csaknem betű szerinti értelemben is; minden nyíltan 
és hangosan ki van mondva benne, belső világa és minden külső vonása, megnyil-
vánulása és tettei egy síkban helyezkednek el. Önmagára vonatkozó nézőpontja 
teljesen egybeesik mások, a társadalom (közössége), az énekmondó, a hallgatóság 
reá vonatkozó nézőpontjával. 

Ezzel összefüggésben érintjük az „öndicséret" problémáját Plutarkhosznál és má-
soknál. Az „én magam" a távlati sík feltételei között nem önmagában és önmagáért 
létezik, hanem az utódok számára, az utódok előrejövendölt emlékezetében. Felis-
merem magam, saját képem a distanciált távlati síkban; öntudatom el van idegenítve 
tőlem az emlékezetnek ebben a distanciált síkjában; más szemeivel látom magam. A 
formáknak - a magamra és a másikra vonatkozó nézőpontoknak - ez az egybeesése 
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naiv és egységes jellegű, közöttük még nincs eltérés. Nincs még önleleplezéses 
vallomás. Az ábrázoló egybeesik az ábrázolttal.3 

Csak azt látja és ismeri magában, amit látnak és ismernek benne mások. Mindent, 
amit más, a szerző mondhat róla, maga is mondhatja önmagáról és fordítva. Nincs mit 
keresni benne, nincs mit megfejteni, őt nem lehet leleplezni, provokálni: egészen kint 
van, nincs benne burok és mag. Az eposzi ember továbbá meg van fosztva minden 
ideológiai iniciatívától (meg vannak tőle fosztva a hősök és a szerző is). Az eposzi 
világ egységes, egyetlen teljesen kész világnézetet ismer, amely a hősök, a szerző és 
a hallgatóság számára egyaránt kötelező és kétségtelen. Az eposzi hős meg van 
fosztva a nyelvi iniciatívától is; az eposzi világ egységes és egyetlen kész nyelvet 
ismer. Ezért sem a világnézet, sem a nyelv nem szolgálhat az emberképek és indivi-
dualizációjuk elhatárolása és megformálása tényezőjeként. Az embereket itt különféle 
helyzetek és sorsok, és nem különböző „igazságok" határolják el, formálják meg és 
individualizálják. Még az istenek sincsenek külön igazsággal elkülönítve: ugyanaz a 
nyelvük, ugyanaz a világnézetük, ugyanaz a sorsuk, ugyanaz a teljes külsővé tétele-
zettségük. 

Az eposzi ember e sajátosságai - amelyeket alapjában más distanciált fennkölt 
műfajok is osztanak - , teremtik meg az ember e képének kivételes szépségét, 
teljességét, kristálytisztaságát és művészi befejezettségét, de ezzel együtt ezek szülik 
korlátozottságát és bizonyos élettelenségét az új emberi létfeltételek között. 

Az eposzi distancia lerombolása és az ember képének a távlati síkból a jelen (és 
következésképpen a jövő) befejezetlen eseményével való kontaktus zónájába kerü-
lése az ember képének gyökeres átalakulásához vezet a regényben (és ezt követően 
az egész irodalomban). És ebben a folyamatban óriási szerepet játszottak a regény 
folklorisztikus, népi-nevetés forrásai. A keletkezés első és nagyon jelentős szakasza 
az emberkép familiarizáló kinevetése volt. A nevetés lerombolta az eposzi distanciát; 
kezdte szabadon és familiárisán vizsgálni az embert: fonákjára fordította, leleplezte a 
külső és a belső, a lehetőség és realizációja közötti eltérést. Az emberképbe jelentős 
dinamika került, az e kép különböző mozzanatai közötti meg nem felelés és ellent-
mondás dinamikája; az ember megszűnt azonos lenni önmagával, és következéskép-
pen, a szüzsé megszűnt maradéktalanul kimeríteni az embert. A nevetés mindenek-
előtt a komikus effektusokat (de nem csak azokat) emeli ki mindezekből a meg nem 
felelésekből és ellentmondásokból és az antikvitás „komolyan-nevetés'-műfajaiban 
már más jellegű képek is kibontakoznak belőlük, például Szókratész grandiózus és 
új, bonyolult módon teljes és heroikus képe. 

Jellemző az állandósult népi maszkok képének művészi struktúrája, amelyek óriási 
hatást gyakoroltak az ember képének keletkezésére a regényben fejlődésének leg-
fontosabb stádiumaiban (az antikvitás nevetés-műfajai, Rabelais, Cervantes). Az epo-

3 Az eposz akkor esik szét, amikor az önmagamra vonatkozó új nézőpont keresése kezdődik (mások 
nézőpontjának hozzáadása nélkül). Az expresszív regényi gesztus mint a normától való eltérés keletkezik, 
de „helytelensége" éppen szubjektív jelentőségét tárja fel. Kezdetben eltérés a normától, azután magának 
a normának a problematikussága. 
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szi és a tragikus hős - semmi saját sorsán és a sorsa által előidézett sziizsén kívül -
nem válhat más sors, más szüzsé hősévé. A népi maszkok - Maccus, Pulcinella, 
Arlequin - ellenkezőleg, bármilyen sorsot megvalósíthatnak és bármilyen helyzetben 
szerepelhetnek (amit néha még egy darab keretein belül is megtesznek), de ezek által 
sohasem mentődnek ki, és mindig megőrzik bármely helyzet és bármely sors fölött 
vidám többletüket, mindig megőrzik saját egyszerű, de kimeríthetetlen emberi arcu-
kat. Az ilyen maszkok ezéit cselekedhetnek és beszélhetnek sziizsén kívül, mi több, 
éppen sziizsén kívüli fellépéseikben - az atellanák iriceseiben, az olasz komédia 
lazzi)ában - fedik fel legjobban saját arcukat. Természete szerint sem az eposzi, sem 
a tragikus hős nem léphet fel szüzsén kívüli és felvonásközi szünetben: nincs erre 
sem arca, sem gesztusa, sem szava; ebben van ereje és ugyanebben van korlátozott-
sága. Az eposzi és a tragikus hős természete szerint elpusztuló hős. A népi maszkok, 
ellenkezőleg, sohasem pusztulnak el: az atellanák, az itáliai és az italianizált francia 
komédiák egyetlen szüzséje sem számol és nem is számolhat Maccus, Pulcinella vagy 
Arlequin valódi halálával. Nagyon sokan számolnak ellenben fiktív, komikus haláluk-
kal (a rákövetkező feltámadással). Ők a szabad improvizáció és nem a hagyomány, 
az elpusztíthatatlan és örökké megújuló, mindig jelenkorú életfolyamat és nem az 
abszolút múlt hősei. 

Ezek a maszkok és struktúrájuk (az önmagának való meg nem felelés és a vidám 
többlet, kimeríthetetlenség stb., minden adott helyzetben), ismételjük, óriási hatást 
gyakoroltak az ember regényi képének fejlődésére. Ez a struktúra benne is 
megőrződik, de bonyolultabb, tartalmilag elmélyültebb és komoly (vagy „komolyan-
nevetés") formában. 

A regény egyik alapvető belső témája éppen a hős és sorsa, helyzete inadekvátsá-
ga. Az ember vagy több sorsánál, vagy kevesebb emberségénél. Nem tud teljesen és 
véglegesen hivatalnokká, földesúrrá, kupeccé, vőlegénnyé, féltékennyé, apává stb. 
válni. Ha a regényhős mégis ilyenné válik, azaz teljesen elfér helyzetében és sorsában 
(zsáner-, hétköznapi hős, a regény másodrangú szereplőinek többsége), akkor az 
emberség többlete a főhős alakjában valósulhat meg; ez a többlet ugyanis mindig a 
szerző formai-tartalmi célkitűzésében, emberszemléletének és -ábrázolásának mód-
szereiben realizálódik. Magával a befejezetlen jelennel és - következésképpen - a 
jövővel való kontaktus zónája teremti meg az ember ilyen önmagával való meg nem 
felelésének szükségességét. Mindig maradnak benne nem realizált potenciák és 
megvalósítatlan igények. Van jövő és ez a jövő nem tudja nem érinteni az ember 
képét, nem tud nem birtokolni benne gyökereket. 

Az ember nem ölt létező történelmi-szociális testet egészen. Nincsenek formák, 
amelyek megtestesíthetnék minden emberi jelentőségét és igényét, amelyekben egé-
szen az utolsó szóig kimeríthetné önmagát - mint a tragikus vagy az eposzi hős - , 
amelyeket színültig kitöltene és ugyanakkor nem csordítaná túl peremüket. Mindig 
marad az emberségnek nem realizált többlete, mindig marad jövő iránti szükséglet és 
nélkülözhetetlen hely e jövő számára. Minden létező öltözék szűk (és következés-
képpen, komikus) az emberen. De ez a testet nem öltött többlet-emberség nem a 
hősben, hanem a szerzői nézőpontban realizálódhat (például Gogolnál). Maga a 
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regényi valóság egyike a lehetséges valóságoknak, nem nélkülözhetetlen, véletlen-
szerű, hordoz magában más lehetőségeket. 

Az ember eposzi teljessége a regényben más vonalak mentén is felbomlik: lénye-
ges ellentmondás jelenik meg a külső és belső ember között, amelyek eredményeként 
- kezdetben a familiarizáló nevetés-síkban - a tapasztalás és az ábrázolás tárgyává -
az ember szubjektivitása válik; megjelenik az aspektusok - az önmagáért való ember 
és az ember mások szemében - specifikus ellentmondása. A regényben az ember 
eposzi (és tragikus) teljességének e szétesése ugyanakkor új, bonyolult teljességének 
előkészítésével párosul az emberi fejlődés magasabb fokán. 

Végül, az ember a regényben ideológiai és nyelvi iniciatívára tesz szert, amely 
megváltoztatja képének jellegét (a kép individualizációjának új és magasabb típusa). 
A regény keletkezésének már antik stádiumában megjelennek az ideologikus hősök 
nagyszerű képei: ilyen Szókratész alakja, ilyen a nevető Epikurosz alakja az úgyne-
vezett hippokratészi regényben, ilyen Diogenész mélyen regényi alakja a cinikusok 
kiterjedt dialogikus irodalmában és a menipposzi szatírában (itt erősen közeledik a 
népi maszk képéhez), ilyen végül Menipposz alakja Lukianosznál. A regény hőse 
általában ilyen vagy olyan mértékben ideológus. 

Ilyen az emberkép átépítésének némileg absztrakt és kissé durva sémája a regény-
ben. 

Levonunk néhány következtetést: 
A jelen a maga befejezetlenségében, mint a művészi-ideológiai orientáció kiindu-

lópontja és centruma - grandiózus fordulat az ember alkotói tudatában. Az európai 
világban az idők régi hierarchiájának ez az átorientálása és lerombolása a klasszikus 
antikvitás és a hellenizmus határán, az új világban pedig a késő középkor és a 
reneszánsz korában jelentős műfaji kifejezést nyertek. E korokban rakódnak le a 
regényműfaj alapjai, jóllehet elemei már régóta készülődtek, és gyökerei folklór 
talajba mélyednek, e korszakokban az összes többi nagy műfaj már régóta kész, öreg, 
csaknem megcsontosodott műfaj volt. Valamennyit tetőtől talpig áthatja az idők régi 
hierarchiája. A regény pedig, mint műfaj, kezdettől fogva az idő új érzékelésének 
talaján keletkezett és fejlődött. Az abszolút múlt, a hagyomány, a hierarchikus distan-
cia semmilyen szerepet nem játszott műfaji formálódásának folyamatában (ezek a 
regény fejlődésének csak egyes periódusaiban játszottak jelentéktelen szerepet, ami-
kor bizonyos epizáción mentek át, mint például a barokk regény); a regény éppen 
az eposzi distancia lerombolásának, a világ és az ember familiarizáló kinevetésének 
folyamatában, a művészi ábrázolás tárgyának nem kész és képlékeny jelenkori 
valóság szintjéig való leszállításának folyamatában formálódott. A regény kezdettől 
fogva nem az abszolút múlt távlati képében, hanem e nem kész jelenkorral való 
közvetlen kontaktus zónájában épült. Alapját a személyes tapasztalás és a szabad 
alkotói fantázia alkotta. Az új, józan művészi-prózai regényi kép és az új, tapasztalásra 
alapozott, kritikus tudományos fogalom egymás mellett és egy időben formálódott. 
A regény ily módon kezdettől fogva más tésztából készült, mint az összes többi kész 
műfaj, más természetű, bizonyos mértékig vele és benne született meg az egész 
irodalom jövője. Ezért, miután megszületett, nem válhatott egyszerűen egy műfajjá a 
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műfajok között, és nem építhette velük kölcsönös viszonyát a békés és harmonikus 
egymás mellett létezés alapján. A regény jelenlétében minden műfaj más módon kezd 
hangozni. Elkezdődött a többi műfaj regényesedéséért, a befejezetlen valósággal való 
kontaktus zónájában való bevonásáért folyó hosszadalmas harc. E harc útja bonyolult 
és tekervényes volt. 

Az irodalom regényesedése egyáltalán nem a nem jellemző, idegen műfaji kánon 
más műfajokra való ráerőltetése. Hisz a regénynek egyáltalán nincs is ilyen kánonja. 
Természete szerint nem kanonikus. Maga a formáihatóság. Örökké kereső, örökké 
önmagát kutató és minden kialakult formáját felülvizsgáló műfaj. Az a műfaj, amely 
a keletkező valósággal való közvetlen kontaktus zónájában épül, csakis ilyen lehet. 
Ezért más műfajok regényesedése nem az idegen műfaji kánonoknak való alárende-
lés; ellenkezőleg, megszabadulásuk mindattól a feltételestől, elhalttól, fellengzőstől 
és élettelentől, ami fékezi tulajdon fejlődésüket, mindattól, ami a regény mellett 
elavult formák valamiféle stilizációjává változtatja őket. 

Állításaim kissé elvont formában fejtettem ki: csak a regény keletkezésének antik 
korszakairól vett néhány példával illusztráltam őket. Választásomat az határozza meg, 
hogy nálunk erősen lebecsülik e korszak jelentőségét. I la beszélnek is a regény antik 
korszakáról, akkor a hagyomány alapján csak a „görög regényt" veszik figyelembe. 
A regény antik korszakának óriási jelentősége van e műfaj természetének helyes 
megértése szempontjából. De antik talajon a regény ténylegesen nem fejleszthette ki 
mindazokat a lehetőségeket, amelyek az új világban tárultak fel. Megemlítettük, hogy 
az antikvitás némely jelenségében a befejezetlen jelen kezdi közelebír érezni magát 
a jövőhöz, mint a múlthoz. De az antik társadalom perspektíválatlanságának talaján 
a reális jövőre való átorientálódásnak ez a folyamata nem fejeződhetett be: hisz ez a 
reális jövő nem létezett. Ez az átorientálódás először a reneszánsz korában ment 
végbe. Ebben a korban a jelen, a jelenkor először érezte magát nemcsak a múlt 
lezáratlan folytatásának, hanem valamilyen új és hősi kezdetnek is. A jelenkor szintjén 
érzékelni nemcsak lealacsonyítást jelentett már, hanem új, hősi szférába emelést is. A 
jelen egész világosan és tudatosan a reneszánszban érezte először összehasonlítha-
tatlanul közelebbinek és rokonabbnak magát a jövővel, mint a múlttal. 

A regény formálódási folyamata nem ért véget. Ma új fázisba lép. A korra a világ 
rendkívül bonyolulttá válása és elmélyülése, az emberi igényesség, józanság és 
kriticizmus szokatlan növekedése jellemző. Ezek a vonások határozzák meg a regény 
fejlődését is. 

Oroszból fordította: Hetesi István 



Bécsy Tamás 

AZ ÍROTT DRÁMA TERE ÉS IDŐTARTAMA 

Az írott dráma terének és cselekménye időtartamának a kérdése a klasszicizmus 
úgynevezett hármasegység kívánalma óta ritkán került elő a drámaelméletben. Jel-
lemző módon még akkor sem, amikor az úgynevezett kamaradarabok igen nagy 
mértékben elszaporodtak. A hármasegység nyilvánvalóan összefüggött a mű egésze 
egységének, egységességének problémájával. 

Az idő és a tér nemcsak a modem fizikában értelmeződik egymásban lévőként, 
hanem abban a nyelvben-nyelv által létező fikcióban is, amit drámának nevezünk. 
Utaljunk először a térre. 

A drámairodalomban az események locusa gyakran egy-egy város. Seneca Octa-
via, Shakespeare Titus Andronicus, Racine Berenice, Camus Caligulacímű drámáinak 
színtere egyaránt Róma. A Titus Andronicusl. felvonásának tere „A Capitolium előtt"; 
a Julius Caesar III. felvonása 1. jelenetéé a „Capitolium". Az említett drámák nemcsak 
tartalmukban egészen különbözőek, hanem eseménymenetükben és cselekményük 
egy- vagy többszálú mivoltát tekintve is. A felsorolt művek fő alakja a történelemben 
is létezett személy, kivéve a Titus Andronicusl, amelynek alakjai sohasem éltek a 
történelemben. Ennyiből is következtethetünk arra, hogy a locus nyilvánvalóan nem 
határozza meg a dráma fikcióvilágát. Ám mégis elképzelhetetlen lenne, hogy a Julius 
Caesar vagy a Caligula tere a madridi királyi palotában legyen, mint Schiller Don 
Carlosímak II. felvonása. Nem azért játszódnak az említett drámák Rómában, mert a 
város mint a dráma locusa a meghatározója az egész műnek. A történelmi alak és a 
hely reflexiós viszonyban vannak, amelyben a drámai alak a túlsúlyos mozzanat; ő 
határozza meg a helyet és az eseménymenetet, nem a hely az alakot. 

A helyszínek konkrétabb megjelölése - „A császári palota csarnoka"; „Néró palo-
tájának egyik terme"; „Caligula palotája" stb. - még jobban eltávolítja a locust a reális 
helytől. Racine Berenice című drámájának tágabb helyszíne Róma, de az események 
locusa egy szoba „Titus és Berenice lakosztálya között". A dráma olvasója éppúgy 
nem rendezi be képzeletében díszletének, bútorainak stb. stílusát tekintve a palota 
szobáját, mint Puskin Borisz Godunoi)ának „Cári palotáját". És mégis elképzelhetetlen 
lenne, hogy a Titus és Berenice közötti dialógusok a római Capilotium előtt hangza-
nának el, vagy a Borisz Godunov eseményei két lakosztály közötti szobában. 

Nyilván nem szükségszerű, hogy a Szentivánéji álom tere épp „Athén és egy 
közeli" erdő legyen; a Szeget szeggelé éppen Bécs. Szükségszerű viszont, hogy Ibsen 
Babaszoba című műve egy lakásban, O'Neill Eljő a jegese, egy ócska kocsmában 
játszódjon. 
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Ha a drámában a fiktív világot felépítő nyelvi szövegben jelölt terekből indulunk 
ki, nem jutunk közelebb a drámai tér problémájához annál a semmitmondó ered-
ménynél, miszerint van, amikor a tér konkrétsága fontosabb, máskor egyáltalán nem 
fontos. A legtöbb esetben a tér a nem-konkrétság értelmében semleges. 

A fikcióvilág idejét tekintve utaljunk először az Antigonéra. A Teiresias—Kreón 
jelenetet a Kar—Kreón jelenete követi, amely 130 sor. Kreón ezután távozik, s a Kar 
énekel; Trencsényi Waldapfel Imre fordításában 34 sort. Ennek utolsó sora után belép 
a Hírnök. Nem ezzel kezdi, de hamarost elősorolja, mi történt Kreón kimenetelétől 
kezdve addig, amíg ő, a Hírnök a dráma terébe belépett. Imával engesztelték a 
keresztutak istenasszonyát, megmosdatták Polyneikés tetemét, olajfalombokat szag-
gattak, s ezekkel befedve elhamvasztották, és sírhalmot is hantoltak rá. Ezután a 
sírbarlanghoz siettek, csákánnyal felbontották a sziklát; a barlangban Haimón meg 
akarta ölni apját, de ez nem sikerülvén, önmagát pusztította el. Mindez a dráma terén 
kívül annyi idő alatt történt, amennyi időt a dráma terén belül 34 sor eléneklése 
igényel. 

Az Antonius és Kleopatra I. felvonásának 3- jelenete végén indul el Antonius 
Alexandriából Rómába. A 4. jelenet tere Róma; a Caesar, Lepidus és a Követ jelenete 
meglehetősen rövid; az angol szövegben 85 sor, Vas István fordításában 83- Az 5. 
jelenet ismét Alexandriában játszódik, amelyben Alexas, Kleopatra küldönce már 
vissza is tért Rómából, s egy „keleti gyöngyöt" hozott Antoniustól. Elképzelhető-e, 
hogy a dráma terén belül lévő rövid időtartam alatt a dráma konkrét terén kívül 
Antonius Alexandriából Rómába érkezett, majd Alexas elment utána, Rómában talál-
kozott Antoniusszal és vissza is érkezett Alexandriába? 

A drámai tér és bizonyos fokig a drámai idő problematikájának tárgykörét érintik 
azok a fontos események, amelyek a dráma terén kívül történnek, de az alakok 
később elmondják, mi történt ott. Ebben az összefüggésben nem a hadseregek közötti 
csatajelenetekre gondolhatunk. Nem a dráma terében történik meg Héraklés és a 
Halál tusája, amelynek eredményeként Héraklés visszahozza a dráma terébe a meg-
halt Alcéstist, Euripidés drámájában. A Király szavaiból tudjuk, hogy Hamletet Angliá-
ba küldi; és Hamlet szavaiból tudjuk meg később, hogy Claudius ott meg akarta öletni. 
Nem látjuk, amikor az Angliába vivő hajóúton Hamlet feltöri Claudius levelét, és a 
kalózok támadását sem. Nagyon sok drámában hallunk oly múltbeli eseményről, 
amely nincs benne a dráma terében, de mégis meghatározza az ott lezajló eseménye-
ket. Kreón Polyneikés eltemetését megtiltó parancsát a cselekmény megkezdése előtt 
adta ki; az öreg Hamlet királyt is régebben ölték meg. Müsset Lorenzacciója is csak 
elmondja azt a kiváltságos lelkiállapotot, amely egykor támadt fel benne a Capitolium 
romjai között, s amely arra az elhatározásra késztette, hogy megölje hazája egyik 
zsarnokát. Nóra is régebben hamisította apja nevét a váltóra. 

Ez utóbb említett események nyilván a tett és következménye összefüggését 
jelölik. De az már nem ezt, hogy a V7. Henrik II. részében Edward herceg 
kisgyerek, a III. részben pedig már felnőtt ifjú. Az sem a tett és következmenye 
kapcsolatban van, hogy a Julius Caesar elején a Lupercalia ünnepét ülik, s másnap 
már március idusa van. A kettő között a római naptárban egy hónapnyi az 
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időkülönbség. A János király cselekményének benső ideje csak négy hónap; a 
történelemben 17 év volt. 

Ehhez a tárgykörhöz tartozik az is, hogy több dráma van - korántsem csak a 
Godot-ra várva - , amelynek terében nem jelenik meg az az alak, aki egyébként 
erősen hat a dráma terében benne lévő viszonyrendszerekre. Schiller Ármány és 
szerelem című művében Ferdinánd és Lujza szerelmének történetét konkrét indítóok-
ként az határozza meg, hogy a Fejedelem épp most kíván nősülni, ami miatt „látszólag 
elbocsájtják Lady Milfordot". A Miniszter azt akarja, hogy a Fejedelem továbbra is 
„családom hálójában" maradjon; és ezért kellene Ferdinándnak elvennie Lady Milfor-
dot, aki továbbra is a Fejedelem szeretője maradna. A Fejedelem nem szereplője a 
drámának. Goethe Egmontjában sem jelenik meg az a II. Fülöp, aki egyfelől húgát, 
Pármai Margit hercegnőt, Németalföld kormányzóját is utasítja; másfelől aki a lázongó 
tartományba küldi Alba herceget, aki kivégezteti Egmontot. Byron Káinjában sincs 
jelen az Isten, aki Évának és Ádámnak a két fa (itt kettő van!) gyümölcsére a tilalmat 
kimondta, s aki Ábel áldozatát elfogadja, Káinét nem. Ábel meggyilkolásának közvet-
len kiváltója Istennek Káin áldozatát elutasító gesztusa. Ibsen John Gabriel Borkman-
jában is csak említik azt a Hinkel nevű ügyvédet, aki Borkman tönkretételében nagy 
szerepet játszott. Kaiser Calais-ipolgárok című drámájában a cselekmény egészét az 
angol király ultimátuma indítja el, de csak az utolsó mozzanatban lépne be; a szerzői 
instrukció nem utal arra, hogy valóban be is jött a dráma terébe. 

Kérdésünk nem az, hogy mi vagy mik indokolják az említett térbeli és időbeli 
problémákat. A csatajelenet hiányát a szövegnek csak dialógusokban való megfor-
máltsága magyarázza; a csatákat nem lehet dialógusokban megformálni. Más jelene-
tek bevitele - például Kreón parancsáé - felesleges lenne, drámai tautológia. Valójá-
ban arra sem kívánunk utalni, hogy a dráma szövegén belül mind a tér, mind az idő 
képzeletbeli. Már Erdélyi János említette - 1840 körül - , hogy „az idő és a tér hiányát, 
például mennyi év folyt el az első és a második felvonás közt, oda képzelem; a tér 
tüneményeit jelekben nézelem (intueri, anschauen), kicsinyben (en miniature) bí-
rom..."1 Jelenleg az sem fontos, hogy az említettek közül melyiknek a funkciója a 
késleltetés és melyiké a siettetés. Azt sem kívánjuk bizonyítani, hogy az idő folyamá-
nak tempója a műnem egyik alapsajátossága; és azt sem, hogy miképp szolgálják ezek 
az úgynevezett sűrítést. (Granville-Barker már bőven utalt arra, hogy Shakespeare-nél 
az idő a háttérben bővül az előtérben lezajló időhöz képest.) 

A jelenlegi nézőpont talán abból a több helyen olvasható meghatározásból kiin-
dulva adható meg, miszerint a dráma terén belüli eseményeket nem időbeli előreha-
ladásként szemléljük, hanem logikai növekedésben. A „logikai növekedés" ad le-
hetőséget arra, hogy más, a logikához közelálló fogalmakkal, a lételmélet fogalmaival 
szólhassunk a tér és az idő kérdésköréről. 

Egyetlen létező sem homogén; minden létező komplexumokból álló komplexum, 
amelyek léte viszonyban valósul meg. Relacionális a szerkezete minden létezőnek és 

1 ERDÉLYI J á n o s : Filozófiai és esztétikai írások. Bp. , 1981. 5 7 2 . 
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minden fennállónak; s ami a jelen pillanatban a legfontosabb: viszonyokban lé-
tező szerkezete van a nagyobb képződményeknek, még a szellemi-spirituális lé-
tezőknek is. 

A nyelvben, a nyelv által létező képződmény, az irodalmi mű szellemi-spirituális 
létező. Éppen ezért létéhez nélkülözhetetlen az a befogadói tudat, amely ennek ismeri 
fel és ennek ismeri el. Ugyanakkor drámáknak akkor ismerhetjük fel ezt a létezőt, ha 
a nyelvi szöveg Nevekből és Dialógusokból áll; és ha magában foglal olyan ismérve-
ket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a befogadó tudata az alakokat szellemi-spiri-
tuális létmódban, de még ebben is, de még így is létezőkként ismerhesse el. Ez a 
speciális nyelvi formáció tehát két előfeltétel teljesülése esetén válik létezővé: legyen 
befogadói tudat, és a szövegnek legyen potenciálisan olyan benne rejlő ismérve, 
amelynek alapján az alakokat szellemileg-spirituálisan aktuális létezőkként ismerhes-
se el. 

Ha a létező léte viszonyban valósul meg, akkor a nyelvi szövegben lévő alakok 
léte is viszonyban valósul meg. Egy drámai alakról való ismereteinket az ő viszonya-
iból nyerjük; a cselekmény azonos az alakok közti viszonyokban megtörténőkkel, 
ezek sorrendjével, sőt még például ezek ritmusával is. A drámai alak léte is komple-
xumokból álló komplexumként valósul meg; egy drámai alak létét önmaga külön-
böző tartalmai, más alakokhoz való viszonyai, önmaga cselekvései, mások reá irá-
nyuló cselekvései mint különböző komplexumok teremtik meg. Az összes alak létét 
megadó-meghatározó komplexumok egymásra való vonatkoztatottsága egy viszony-
lag jól körülhatárolható viszonyhálózatot, komplexumokból álló komplexumot léte-
sít, amely voltaképp szellemi-spirituális erőtér. Tehát nem a szöveg, hanem ez az 
erőtér azonos a drámával. 

Ez az erőtér az, ami valahol elhelyezkedik és kiterjeszkedik. A drámának mint 
erőtérnek a körvonala olyan, mint például egy asztali lámpának a fényköre. Élesen 
megvilágított és fokozatosan elhomályosuló részekből áll. Ennek analógiájára bocsájt-
hatjuk előre, hogy vannak terek-események-alakok, amelyek-akik az erőtér éles 
„fénykörében" vannak; és vannak, akik-melyek a félhomályban. 

A drámaszövegben meg nem jelenített jelenetek, vagyis terek közül az előzőekben 
olyanokra utaltunk, amelyekről valamely Név később beszél. A kérdés, hogy „hol" 
zajlanak le ezek a jelenetek? Valahol egy sírkertben, ahol Polyneikést eltemetik? -
valahol a tengeren, ahol Alexas jár, ahol a Hamletet Angliába vivő hajó halad? 
Továbbá: elképzelhetők olyan terek-jelenetek is, amelyeket nem látunk, és amelyekre 
egyetlen szóval sem utalnak, de amelyek meglétét feltételezhetnénk akkor, ha a 
drámai alakokat minden vonatkozásban valóságosan élő emberekként értelmeznénk. 
A naturalisztikus-realisztikus művészetszemlélet azt mondta, hogy a befogadó a 
hiányokat fantáziájában egészíti ki, fantáziával pótolja. Ám nem hiszem, hogy létezett 
valaha is befogadó, aki fantáziájában megteremtette azt a jelenetet, amelyben Bánk 
bán megebédel, vagy éppen étvágytalanul jár azon a napon, amelynek napnyugtáján 
agyonszurdalja Gertrudist. 

Az elképzelhető alakok között is vannak olyanok, akiknek léte kérdéses a drámá-
ban. Ne mondjuk azt, hogy Róma, Dánia vagy egy norvég kisváros meg nem nevezett 



Az írott dráma tere és időtartama 359 

lakói volnának ezek. Azokat említsük ebben az összefüggésben, például, akiket 
Polonius emleget Laertésnek Franciaországija való indulásakor. Azt, aki Laertésnek 
„jöttment cimborája" lehetne, vagy aki a franciák közt vele „rangbéli". Más, konkré-
tabb alakokra utalva említhetjük Helmer bankjának azon alkalmazottjait, akik előtt 
Krogstad letegezi őt, akik előtt „pillanatonként kivágja, hogy: 'te Helmer'". Ezek az 
alakok konkrétabban vannak valahol az erőtér szélén, hiszen az előttük történő 
bizalmaskodása az egyik ok, amiéit Krogstadot elbocsájtja. 

Tartozékai-e az erőtérnek az említett jelenetek és alakok? Mondhatjuk-e, hogy ezek 
a terek és események és alakok csak a szövegben rögzített viszonyokon belül 
létezőek? - mint például az Ármány és szere/em Fejedelmének nősülési szándéka vagy 
II. Fülöp uralmi módszerei és azon parancsa, amellyel Albát Németalföldre küldi? 
Vagyis: csak hatásában; mint ahogy Godot akár csak feltételezett létének a hatása? 

Mielőtt a válaszra, a bizonytalan válaszra rátérnénk, tegyük föl még azt a látszatra 
teljesen értelmetlen kérdést is, hogy létezik-e bármely alak, akár a főalak, amikor 
nincs „bent" a dráma közvetlen erőterében, amikor „kint" van? Nyilván sok olyan 
jelenet van a drámákban, amelyekben a főalak nincs jelen érzékelhetően a dráma 
erőterében; és később sem utalnak rá, mint csinált, hol volt. Tehát: létező-e a drámai 
alak, amikor semmiképpen nincs jelen a dráma erőterében? - és létező-e az a tér, 
amelyre még csak utalás sem történik? 

A valóságos életben, ha valaki nincs látókörünkben, nemcsak feltételezzük, hanem 
tudjuk is, hogy létezik, hogy valahol él, és tesz valamit. Ez a valaki azonban az életben 
szerves létező, akinek szerves mivolta következtében is van léte. A dráma-Név az élő 
ember-Névtől ontológiailag alapjaiban különbözik; a dráma-Névnek nincs fizikai 
teste. Az embernek a valóságban két nagy létrétege van, a természeti-fizikai és a 
társadalmi. A drámai alak - az élő emberhez viszonyítva és ebből a szempontból -
hiányos létező. Nincs természeti létrétege, hiszen szellemi-spirituális létező. És ez a 
lételméleti magyarázata, hogy a drámabeli alak kizárólag a többi alakhoz és a bennük 
lévő tartalmakhoz való viszonya révén létező. 

Az iménti kérdésekre az erőtér, a komplexumokból álló komplexum további elem-
zésével válaszolhatunk. A dráma szellemi-spirituális erőtere mint komplexum, folya-
matban jelenik meg. A „jelenik meg" itt fenomenológiailag értendő. Többen (Aristote-
lés, N. Hartmann) mondják és elemzik, hogy a folyamat nem azonos az időbeliséggel. A 
folyamat a kiterjedés és a szétterülés az időben. Az idő és a tér csak feltétele a kiterjedés-
nek és a szétterülésnek. (A kiterjedés fogalmával jelölhető az, amit közvetlenül időfolya-
matnak, a szétterülés fogalmával jelölhető az, amit közvetlenül a locusoknak érzékelhe-
tünk és nevezhetünk.) Szétterülni és kiterjedni csak az említett komplexumok képesek; 
tehát az alakok tartalmai, viszonyai, cselekvései stb. Vagyis ezek a komplexumok 
terülnek szét és terjednek ki az időben. A kiterjedt és szétterült komplexumok alkotják 
az erőteret, az egész drámát mint komplexumokból álló komplexumot. Az ilyen nagy 
komplexumokat N. Hartmann dimenziónak nevezi. Mivel a drámákban ez a nagy 
komplexum szellemi-spirituális erőtér, amely lényegében fogalmilag azonos komple-
xumokból áll, ez az erőtér minden drámában „ugyanakkora". „Nagysága" csak a komp-
lexumoknak van az összetettség, a komplikáltság élteimében. 
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Ez voltaképp azt jelenti, hogy a dráma egésze azonos ezzel a szellemi-spirituális 
erőtérrel, ezzel a dimenzióval, és tere ezért lehet konkrétan semleges. Azt is hangsú-
lyozni kell, hogy csak ez, az erőtér egésze a létező, és ez a dráma létmódja. Csak az 
kap létet, aki-ami ebben a kiterjedtségben és szétterültségben benne foglaltatik. Csak 
az erőtér egésze, minden összetevő komplexuma együtt a létező; nem pedig külön-
külön egyik-másik alak, nem külön-külön kinek-kinek a cselekvése. 

Mármost ebből következik, hogy a tér és az idő összeépül, mintegy eggyé olvad 
az erőtérben. Amit a befogadás során elsődlegesen időfolyamatként szemlél a befo-
gadó, az voltaképp a komplexumok kiterjedése; amit térként szemlél, az a komple-
xumok szétterülése. 

Utalnunk kell az aristotelési Metafizika azon alapvető megállapítására, hogy a 
létező kettős természetű: lehetőség és valóság; vagyis potenciális és aktuális.2 Csak 
az lehet aktuális létező, ami előzőleg potenciális létező volt. 

A dráma szellemi-spirituális erőterében nem válik minden aktuális létezővé. A 
maguk potenciális létében maradnak meg azok az alakok, akik nem jelennek meg az 
erőtér fényes terén. Az Ármány és szerelem Fejedelmének, az Egmont II. Fülöpjének 
és Godot-nak csak a hatása - ha szabad így mondanunk — a nyomása aktuálisan 
létező. Éppúgy mint a múltbeli eseteknek, Hamlet atyja meggyilkolásának, Nóra 
váltóhamisításának is csak a hatása, a nyomása létezik aktuálisan. 

Mivel ez az erőtér nem konkrét tér és nem konkrét idő, „körvonala" is szellemi. A 
szétterültség a dráma létének „tere" és a kiterjedtség a dráma létének az „ideje". A tér 
lehet nem Róma és az idő nem egy napfordulásnyi és nem 17 év. Mivel a lét 
potenciális és aktuális egyaránt lehet, a konkrétan nem érzékelhető terek, események 
és alakok csak potenciális létezők; aktuálisan csak hatásuk, nyomásuk létező. Azok 
az alakok vagy azok a terek, akikre és amelyekre egyáltalán még utalás sem történik, 
azok az adott szellemi-spirituális létmódban létező világon úgy vannak kívül, hogy 
egyáltalán nem létezők; csak a szellemi-spirituális erőtér a világ. 

A drámában megjelenő alakok léte az előzőekből következően szakaszos; nem 
folyamatos, mint az emberé az életben. Szakaszos abban az értelemben, hogy aktuális 
és potenciális létük váltakozik. Aktuálisan csak akkor létező egy alak, ha konkrétan 
benne van az erőtérben; ha onnan kilép potenciális létező; legfeljebb hatása van és 
ez az aktuálisan létező. Amikor Hamlet nincs jelen konkrétan, nem az erőtéren kívüli 
cselekvései vagy a vele történők léteznek potenciálisan. Amikor éppen a hajóúton 
„van" Anglia felé, nem a hajón lévő Hamlet a potenciálisan létező Hamlet, hanem 
maga az egész alak, maga Hamlet létezik az erőtérben potenciálisan, az összes 
viszonylatával együtt. Az Angliába irányuló hajóút aktuálisan akkor sem létező, 
amikor Horatio erről Hamlet neki írt levelét olvassa, vagy amikor Hamlet a dráma 
erőterében neki beszél róla. A viszonyok nem terülnek szét Angliáig vagy a hajóútig. 
Ami ebben az esetben aktuálisan létező, az Claudiusnak mint komplexumnak a 
további kiterjedése, a komplexum egyik elemének a nyomása: ő küldte Hamletet oda, 

2 Metafizika X I I / 1 0 6 9 B . 
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hogy megöljék. És Hamlet egyik eleme terjed ki; az létezik aktuálisan, hogy túljárt 
Claudius eszén, és hogy megbüntette Rosenkrantzot és Guildensternt. 

A komplexumok kiterjedése és szétterülése mindig egymás utáni időstádiumokra 
húzódik szét. A komplexum egésze, a szellemi-spirituális erőtér, a dráma egésze így 
soha nincs együtt. Eggyé vagy egységgé a befogadó tudatában válik, miután a 
kiterjedés és szétterülés egésze megvalósult. 

A komplexumok kiterjedésének és szétterülésének minden egyes fázisa átmeneti, 
pillanatnyi fázis. Ezekben a pillanatnyi fázisokban azonban van valami állandó. Nem 
az időfolyamat az állandó, hanem a komplexumok kiterjedő és szétterülő aktualizá-
lódásának a folyamata; ez az, ami állandóan megmarad. És ez vezérli a befogadó 
időérzékelését. Ennek a folyamatnak az állandósága miatt érzékeljük úgy, hogy 
minden egyes jelenet az előző után azonnal következik. A konkrét locus pedig azért 
mellékes, mert a szétterülés a dráma valódi tere; az az erőtér, amely az alakok 
viszonyhálózataival azonos. És a konkrét locusra - Rómára, lakásra, kocsmára - az 
alakok tartalmai utalnak, de csak utalnak. 

Az erőtér mint kiterjedt és szétterült komplexumokból álló komplexum nem foglal 
magában olyan teret és időt, amely összehasonlítható lenne a valóság tereivel és 
különböző időtartamaival. Kiiktatódik az óraidő, az a tartam, amennyire az adott 
eseménysornak szüksége lenne az életben; eltűntek azok a terek, amelyeken életünk 
zajlik. 

Az utalás természetesen sajátossága az erőtér egyik fontos komplexumának, a 
dráma szavai szótári jelentésének. Például, ha az alak Néró, Rómát emlegetik mint 
locust, s ez utal az erőtéren kívüli térre és korszakra. De ezek és az ebben a 
vonatkozásban említhető egyéb utalások nem az erőtér létét, nem a drámabeli alakok 
létét, vagyis nem a létező létét érintik, hanem az erőtér, a létező egésze a jelentéseinek 
részét képezik. 

A drámában, a komplexumokból álló komplexumban, a szellemi-spirituális erőtér-
ben az idő és a tér együtt-és-egymásban létező. 
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A DRÁMAI INSTRUKCIÓ POÉTIKÁJÁNAK PROBLÉMÁI 

(A drámai instrukció elméleti kérdései) 

A drámai instrukció mibenléte, ontológiai státusa, a műben betöltött funkciója nincs 
megfelelően tisztázva. A címben szereplő fogalom, „drámai instrukció" terminológiai 
tisztázását sem lehet elvégezni anélkül, hogy ne vizsgálnánk meg problématörténeti, 
illetve általános művészetelméleti aspektusból. Az 'instrukció', 'drámai instrukció', 
'színpadi utasítás' stb. terminusokat munkahipotézisként és nem elméletileg kidolgo-
zott, netán definiált szakkifejezések gyanánt használom: célom az, hogy fogalmilag 
elkülönítsem őket a drámai dialógus szövegétől, azaz a replikától. 

Az imént említett dilemma azonban nem csupán az instrukció, hanem a dráma 
mind irodalmi és/vagy színházművészeti műfaj meghatározását is érinti. 

A spanyol barokk színházi előadás kommunikációs vizsgálatakor Jósé Maria Diez 
Borque kifejti: a nem előadott színház (dráma) csak annyiban tekinthető színháznak, 
amennyiben megvan benne annak lehetősége, hogy előadják a színpadon.1 Ezt a 
drámai szövegben rejlő lehetőséget, nevezzük teátralitásnak, formai jegyek hordoz-
zák, melyek lehetnek egyrészt vertikális jelek (a dialógusban résztvevő alakok neve), 
másrészt direkt vagy indirekt szcenikai jelek, úgymint instrukciók, illetve a dialógusok 
térre és időre vonatkozó utalásai.2 

A fenti kritériumoknak megfelelő irodalmi (alapvetően nyelvi természetű) szöveg 
(A-szöveg), amelynek esztétikai megítélése az irodalomtudomány feladatát képezi, 
megközelíthető a nyelvészet, az irodalomtörténet, a poétika az irodalmi szemiotika 
stb. módszereivel. A színpadi megvalósítás során ez a drámai szöveg szeives részét 
képezi egy sajátosan színházi természetű jelegyüttesnek (B-szöveg), amely az A-szö-
veg kontextusaként működik. 

Az aranykori színielőadás szemiotikai módszerű megközelítésekor Diez Borque 
egyrészt eleve számol egy, a színpadi produkció alapjául szolgáló, annak mintegy 
irodalmi „nyersanyagát" képező szöveggel, amelyet azonban csak annyiban vizsgál, 
amennyiben ez tartalmaz szcenikai jelként is működő jeleket. Ezek elsősorban a direkt 
(önálló formai jegyként manifesztálódó) színpadi utasítások, másrészt a replikákban 
szereplő indirekt (a dialógustól nem elkülönült) szcenikai utalásként is értelmezhető 
jelentéstartalmak. 

1 Jósé Maria D I E Z B O R Q U E : Sociedad у teatm en la Espana de Lope de Vega.Kmom Bosch Madrid, 1978. 
209. 

2 Uo. 
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Úgy tűnik tehát, hogy a kulcsszó a „teátralitás". Ne gondoljuk azonban, hogy ennek 
a fogalomnak a bevezetésével egy csapásra megoldódott minden probléma. Ha 
ugyanis teátralitásként a drámai szövegben a priori meglevő, műimmanens kategória-
ként tételezett lehetőséget értelmezzük, rögtön felmerül a kérdés, hogy minek a 
lehetőségéről van is szó voltaképpen. Arról, ahogyan a fenti jegyek alapján a drámaíró 
saját korában volt előadható a szöveg, vagy arról, ahogyan egy másik kor színházi 
gyakorlata közelít vagy közelít/zeí hozzá? Nem attól dráma-e egy irodalmi szöveg, mert 
aki írta, drámát akart írni, teátralitása tehát intencionáltságával egyenlő, ami az 
irodalomban például műfajként is konkretizálódhat? A drámai szöveg oldaláról nézve 
eszerint a teátralitás sajátos esztétikai minőségként, irodalmiságként objektiválódik, a 
színház felől közelítve pedig azt jelentené, hogy a par excellence színházi esztétikum 
alapját egy ettől a közegtől végül is idegen, irodalmi sajátosság képezi. A drámai 
szöveg és annak színpadi megvalósítása kapcsolatát Jacob Steiner úgy fogja föl, hogy 
az előbbi 

„enhält in sich schon das Gesetz nicht nur des geschriebenen Textes als solchen, 
sondern auch das seiner Theatralität"3 

Steiner - akarva akaratlan - ezáltal valamelyest alárendeli az irodalmi minőségként 
manifesztálódó teátralitást a színházművészet közegében érvényes előadottság krité-
riumának. 

Az alkotáslélektani vagy keletkezéstörténeti megközelítés sem segített tisztán látni. 
Az egyes drámaírók, rendezők ugyanis meglehetősen szélsőséges álláspontot képvisel-
nek az utasítással kapcsolatban, ha ugyan méltónak tartják, hogy nyilatkozzanak róla. 
Közismert, hogy Gordon Craig'1 egyenesen a színházi rendező művészi szabadságával 
szemben inzultusnak tartotta a színpadi utasításokat, míg jó két évszázaddal korábban 
Corneille7 kifejezetten az instrukciók használatára buzdítja a drámaírót. Ionesco pedig, 
a drámai műfaj összetettségét, komplex hatásmechanizmusait hangsúlyozva, a teljes 
drámaszöveget „szcenikai jelzésnek" tekinti.6 A probléma komplex és talán modem 
volta nyilvánul meg Beckett A játszma vége című drámájának a New-York-i ART társulat 
által színre vitt, a szerző szándékától szándékosan eltérő előadásából fakadó dilemmá-
jában, sőt, polgári perében. Általánosan is releváns, az alkotói folyamat, az irodalmi 
interpretáció vagy a színpadi munka szempontjából mérvadó elemzést azonban hiába 

3 Jacob STEINER: Die Bühnenanweisung. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 1 9 6 9 . 8. 
4 "Anyhow, what I wanted to show you was that our greatest modern poet realized that to add stage 

directions was first of all unnecessary, and secondly, tasteless. We can therefore he sure that Shakespeare 
at any rate realized what was the work of the theatre craftsman - the stage-manager, and that it was part 
of the stage-manager's task to invent the scenes in which the play was to Ire set." Gordon C R A I G : The art of 
theatre. Thefirst dialogue. In: CRAIG: On the art of the theatre. Heinemann London, 1970. 154-155. 

5 Pierre CORNEILLE: Discours des trois unites. D 'action, dejour, etdelieu.ln: CORNEILLE: Theatre camptet. 
1. Gallimard Paris, 1957. 127. 

6 „...mon texte n'est pas seulement un dialogue mais il est aussi 'indication scéniques'. Ces indications 
scéniques sont á respecter aussi bien que le texte, elles sont nécessaires". Eugene I O N E S C O : Notes et 
contre-notes. Gallimard Paris, 1962. 29. 
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is keresnénk az elmúlt századok műfajelméleteinek, poétikáinak, esztétikáinak vagy 
dramaturgiai tankönyveinek a lapjain, ugyanis a kérdés felvetése ebben a formában 
jellegzetesen modern problematikának tűnik. Ami általánosan már jó előre megállapít-
ható, az az, hogy minden kor és minden esztétikai rendszer a saját színház- és drámafel-
fogása alapján értelmezi az instrukciót, helyezi el abban a hierarchiában, melyet tudo-
mányos vizsgálatának logikája megkövetel. 

Számomra az utasítás vizsgálata elsősorban a drámai mű mint szöveg, mint nyelvi-
poétikai jelstruktúrák szervezett együttese válik érdekessé. A normatív-deduktív esz-
tétikák azonban a drámaszöveg és a színpadi előadás, egyáltalán, dráma és színjáték 
művészetelméleti dichotómiáját vagy nem válaszolták meg, vagy eleve apriorisztiku-
san, az adott rendszer immanenciáját szem előtt tartva kezelték. így tulajdonképpen 
átsiklottak a kérdés fölött. Nem véletlen tehát, hogy az instrukcióval foglalkozó, 
valóban tudományos igényű szakirodalom kezdete a századforduló tájára, illetve a 
20. század elejére tehető, amikor a történettudományi pozitivizmus hatására egymás 
után születnek Nyugat-Európában, főleg Németországban azok az irodalom- és 
színháztörténetek, amelyek a különböző szövegkiadásokból vett instnikciókat tuda-
tosan (és ezt nagyon kell hangsúlyozni) mint az elmúlt korok irodalmára és színházi 
gyakorlatára vonatkozó primér, tényszerű és dokumentumértékű információt tételez-
ték és dolgozták föl. A legáltalánosabban alkalmazott magyarázat szerint a dráma 
szövegének éppen ez az alkotóeleme az a momentum, amelyben a szerzői szándék 
a maga stilizálatlan valóságában érhető tetten, hiszen az instrukcióban a drámaíró 
mintegy „előlép" alakjai mögül.7 

A színpadi utasítással foglalkozó, azt megemlítő vagy tematizáló szakirodalmat 
nem tartom célszerűnek tudománytörténeti periódusokra osztani, mivel a korszakolás 
alapját csakis az instrukció vizsgálatában alkalmazott módszerek fejlődése szolgáltat-
hatná." Ez azonban - mint látható lesz - megegyezik egyrészt az irodalomtudomány, 
másrészt a színházművészet elméleti vagy gyakorlati megközelítéseinek általános, 
illetve művelődéstörténeti koronként alkalmazott metodológiájával. Vizsgálatom 
szempontjából inkább az elemzés során fölvetődő kérdések az izgalmasak: az említett 
tudománytörténeti megközelítés megragadható a drámai instmkciónak mint problé-
mának a fejlődéstörténeteként is. 

Az instrukció vizsgálatának modern volta legfőképpen abból adódik, hogy proble-
matizált objektuma olyan „jelenség" vagy „tény", amelyhez jóllehet egyformán tapad-
nak irodalmi és színházi képzetek, konnotációk, a megelőző korok tudományossága 

7 Siegfried MAIJI -RMANN: Die Bühnenanweisungen im deutschen Drama his 1700. Mayer & Müller 
Berlin, 1911. 1. 

s Mint ahogy M. Pfister is rávilágít, a plátóni vagy az arisztotelészi drámafölfogás esszencializmusa 
ellenére is sokkal inkább deduktív-deskriptív, mint normatív jellegű, míg a legtöbb modern, .avantgárd" 
drámaíró, rendező ítélete már abszolutizmus miatt is normatívnak tekinthető. Vő.: Manfred PFISTER: Das 
Drama. Theorie und Analyse. Wilhelm Fink Verlag München, 1977. 
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számára azonban önmagában egyáltalán nem volt jelentősége, részkérdésként pedig 
szinte kizárólag színházi szempontból rendelkezett esztétikai relevanciával. 

A drámaszövegből, netán egy reális színpadi előadás szemiotikai értelemben vett 
„textusából" kiemelt alkotórész az előadás szempontjából teljesen absztrakt, az iro-
dalmi szöveget tekintve azonban nagyon is virtuális képződmény. Ahhoz viszont, 
hogy ez a technikai jellegű, a klasszicista poétika ítélete szerint kompozíción kívüli 
és dramaturgiai hibának minősülő elem a tudományos vizsgálat tárgyává emancipá-
lódhassék, arra volt szükség, hogy a pozitivista gyökerekből táplálkozó irodalom- és 
színháztudomány mintegy felfedezze a maga számára, és a két rokon művészet 
(irodalom és színház) közötti összekötő kapcsot, esztétikai hidat lásson benne. 
Korábban ez a szövegkomponens azért sem foglalkoztatta a szakirodalmat, mivel 
előbb a platóni-arisztotelészi, később a klasszicista esztétika jobbára induktív dráma-
értelmezésének szinte kizárólagos tárgya a cselekmény egységességében, valamint a 
jellemek rendszerében megnyilvánuló kauzalitás volt.9 Ez a kauzalitás azonban az 
erősen normatív esztétikai szemlélet következtében a klasszicista drámapoétika szá-
mára egészen más természetű, mint a későbbi, pozitivista indíttatású, aprólékos 
filológiai módszereket alkalmazó elemzések során. 

Arról van ugyanis szó, hogy a drámaelmélet alapkérdése, az ilyen irányú vizsgáló-
dások végső, „metafizikai" problémája a műfajiság kritériumának meghatározása volt, 
és, tegyük hozzá, nem kis mértékben az ma is. Platónnal ellentétben a Poétikában 
Arisztotelész szinte teljesen kiiktatja a teátralitást, a tragédia vizuális dimenzióját, és 
alapvetően a mű szövegének azt az eposzétól egyértelműen elkülönítő sajátosságaira 
koncentrál"1 (az utánzás módja), s ebbe a rendszerbe nem illik bele a tragédiaköltő 
szövegének és a megvalósult előadásnak az összefüggése.11 

Hasonlóan a műfajiság szempontjainak rendeli alá drámával kapcsolatos nézeteit 
Platón is, aki azonban a drámát „vizuálisan, tehát előadás útján közvetített szövegként 
fogja föl".12 

A fordulópont annak a tudományos nézetnek az elterjedésével következett be, 
amely programjaként tűzi ki, hogy ok és okozat összefüggéseit a filológiában is az 
egyes jelenségek természettudományos egzaktságú vizsgálatával tárja föl. W. Scherer 
szerint az egyes jelenségek kutatását a rendszeralkotás elébe helyező „új generáció" 
a tényekből kiindulva törekszik az új megismerés felé: 

„Wir verlangen Einzeluntersuchungen, in denen die sicher erkannte Erscheinung 
auf die wirdenken Kräfte zurückgefürt wird, die sie ins Dasein riefen."13 

9 Vö.: Wilhelm DILTHEY: Das Erlebnis und die Dichtung A. AUÜ. Reclam Berlin, 1 9 8 8 . 15. 
10 Vö.: Ernst-Richard S C H W I N G E : Aristoteles und die Gattung,sdifferenz von Epos und Drama. Poetica 2 2 . 

1 9 9 0 . 1 - 2 . 2 . 
1 1 ARISZTOTELÉSZ: Poétika. Magyar Helikon Bp., 1963. 26. 
12 „Piaton begreift das Drama durchgängig als visuell, also durch Inszenierung vermittelten Text." 

S C H W I N G E : i . m . 3 . 
13 Willlelm SCHERER: Die neue Generation. In: SCHERER: Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des 

geistigen Lebens in Deutschland und Österreich. Weidmannsche Buchhandlung Berlin, 1874. 411. 
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Természetesen az instrukciók és a dialógusok között fennálló viszony is elsődle-
gesen kauzális természetű, mindazonáltal a cselekmény szerkezetében betöltött sze-
repük eltérő például egy színpadon felolvasott levélétől. A barokk és a klasszicista 
poétikák igazi információs értéket irodalmi szempontból kizárólag a dialógusokba 
épített úgynevezett indirekt vagy implicit színpadi utasításoknak, azaz az adott dialó-
gus közvetlen szövegkörnyezetével azonos prozódiájú, a párbeszéd integráns részét 
képező elemeknek tulajdonítottak. A hangsúly itt nem csupán azon van, hogy az 
utasítás prózai szöveg, amely Hédelin abbé szerint „elcsúfítaná a vers költői szárnya-
lását", hanem azon is, hogy mind a forma, amelyben megíródott, mind a tartalom, 
amit közöl, köznapibb, színtelenebb a replikákban elhangzó mondatok stílusánál.14 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a drámatörténet már a középkorból ismer olyan 
vallásos tárgyú darabokat, melyeknek egyes instrukciói versben, tehát a dialógussal 
megegyező prozódiában íródtak.15 Az ellentmondás éppen abban rejlik, hogy az abbé 
elvárása szerint ezek az egyébként „méltatlan" tartalmak a replikákban már igenis 
szerepelhetnek. 

A pozitivista irodalomfilológia elvitathatatlan érdeme, egyebek mellett, hogy a 
romantikus irodalomtörténetírás extraliteráris szempontjai (mint például az alkotó 
zseni) egyre-másra adják át helyüket az olyan kritikai aspektusoknak, amelyek a 
kutatást a szövegkomponensek mint nyelvi-irodalmi tények vizsgálatára ösztönzik. A 
szövegkritikán alapuló filológia azonban hajlamos egyedi jelenségek halmazában, 
külön a tartalomban, technikában, forrásban és kihatásban gondolkodni. 

Tartalom és forma kettősségét az orosz formalistákkal szinte párhuzamosan, a 
husserli filozófia hátterére támaszkodó irodalomtudományi fenomenológia kísérli 
meg szintetizálni.16 Kritikatörténeti szempontból azonban korántsem elhanyagolható 
az a tény, hogy a fent említett, a drámai instrukciót irodalmi és/vagy színháztudomá-
nyi aspektusból vizsgáló szövegfilológiai munkák második generációjának jelentke-
zésével körülbelül egy időben, tehát a századforduló táján erősödik fel a szín-
házművészetnek az a törekvése, hogy önálló, teljes jogú és értékű művészeti ágként 
határozza meg, illetve fogadtassa el önmagát, kikerülve ezáltal az irodalom, első 
sorban a drámairodalom gyámsága alól. 

Az úgynevezett rendezői színház megszületésének pillanata ez: amellett, hogy az 
irodalommal bizonyos hegemonisztikus harcban áll, erjesztően hat egy új, önmagát 
autonóm diszciplínaként tételező, módszertanilag sokrétű és polifon tudományág, a 
színháztudomány kialakulására is. 

1 4 F . H É D E U N , abbé dAubignac: La paratique du théátre. 1 6 5 7 . Munkám során Steinwehr német 
fordítását használtam: Franz Hédelin, Abtes von Aubignac: Gründlicher Unterricht von Ausübung der 
Theatralischen Dichtkunst. Aus dem französischen übersetzet durch Wolf Balthasar Adolph von Steinwehr. 
König Hamburg, 1737. 70. 

15 Vö.: KARSAI Géza: Középkori vízkereszti játékok. A győri „Tractus stellae" és rokonai. Szent István 
Társulat Bp., 1943. 263. 

16 Jóllehet R. Ingarden azóta híressé vált műve, Az irodalmi műalkotás csak első megjelenése után 
mintegy két évtizeddel, az amerikai New Criticism képviselőinek bábáskodása mellett tudta hatását igazából 
kifejteni. 
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Irodalom- és színháztudomány kapcsolata, szoros összefonódása vitán felül áll. 
Erre predesztinálja őket az a körülmény is, hogy vizsgálatuk tárgya rendkívül gyakran 
egy és ugyanaz.17 Nem véletlen tehát, hogy Julius Petersen, a berlini egyetem szín-
háztudományi intézete későbbi megalapítóinak egyike, Schiller dramaturgiájával fog-
lalkozó fiatalkori (1904) művének ezt az alcímet adja: Ein Beitrag zur Litteratur- und 
Theateigeschichte der klassischen ZeitJ'4 Ez a diszciplináris rokonság számos olyan 
okra vezethető vissza, amelyeket ez a dolgozat nem tárhat föl minden részletre 
kiterjedő alapossággal. Azt azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy a pozi-
tivista irodalomtudomány által kifejlesztett filológiai módszer, illetve a jellegzetesen 
pozitív metodikájú (színház)történeti vizsgálat helyett, úgy tűnik, mégis egy ettől 
eltérő tudományfilozófiai rendszerre támaszkodó diszciplína, a színházi szemiotika 
volt képes létrehozni azt a sajátosan „színházi" filológiát, amelynek komplex alkal-
mazhatóságától a teatrológia is a teljes diszciplináris tisztázottság elérését remélheti.19 

Színház- és drámatörténet módszertani összefonódásáról tanúskodik 1969-ben 
Jacob Steinernek az instrukció egész történetét összefoglaló tanulmánya, melyben a 
probléma kijelölését, a téma kiválasztását úgy indokolja, hogy azért releváns ennek 
a látszólag túl speciális, csekély horderejű területnek a kutatása, mivel 

„.. .es Teil einer abendländischen Dramen- und Theatergeschichte ist.. ,"2<l 

Mint már említettem, a probléma megközelítését talán célszerű a teátralitás fogalmá-
nak kialakulása körül keresni. Valószínűleg R. Barthes volt az, aki az orosz formalisták 
által bevezetett „literaturnost", irodalmiság fogalmából inspirálódva ajánlotta a termi-
nust, amely alkalmas lehet arra, hogy a színházi szemiotika egyfajta „ökumenikus 
észlelés" tárgya lehessen abban a törekvésében, hogy megszabaduljon az iroda-
lomtudomány által tálcán kínált, ám nem feltétlenül adekvát terminológiától.21 Szín-
ház és dráma egyáltalán nem felhőtlen viszonyának 20. századi alakulását elemezve 
J. Veltrusky felhívja a figyelmet, hogy Max Hermann kísérelte meg először kiiktatni a 
drámairodalmat a színház történetéből. Hermann javaslata szerint a színház befogadói 
horizontját, a közönséget, a szcenikát, a színészi alakítást, illetve a rendező tevékeny-
ségét kell vizsgálni.22 E kísérlet szerint a színirázat a maga valóságában, mint autonóm 
és független művészeti ágat kell bemutatni. Ebből az következik, hogy a színháznak 
szükségképpen függetlenednie kell a drámairodalomtól. Veltrusky megjegyzi, hogy 

17
 A dráma és színjáték megfelelnek egymásnak az ábrázolás során. V ö . : BÉCSY Tamás: Az írott szövegek 

és a színjáték. Színház 1979. 1. 28. 
18 Julius PETERSEN: Schiller und die Bühne. Ein Beitrag zur Litteratur- und Theatergeschichte der 

klassischen Zeit. Mayer & Müller Berlin, 1904. 
19 „... Ez az a sajátos színházi filológia, amely A színjáték minden összetevőjére kiterjed.'' In: S T A U D Géza: 

A magyarországi jezsuita színjátszás forrásai. Akadémiai Kiadó Bp., 1984. 14. 
2 0 STEINER: I. M . 5 . 
2 1 V Ö . : Fernando de T O R O : Teatralidado teatralidades?Hac\a una definíción nocional. Indagación N ° 2 . 

abril de 1990. 41-50. 
22Jirzi VELTRUSKY: Drama as Literature and Performance. In: Erika F ISCHER-LICHTE: Das Drama und 

seine Inszenierung. Frankfurt am Main 1982. 12-21. 
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ezáltal - bár nem szándékosan - Hermann emancipálta és függetlenítette magát a 
drámaelemzést is, azt egyértelműen az irodalomtudományos vizsgálódás hatókörébe 
sorolta. Ebből adódik, hogy: 

".. .once acting and the stage were examined independently of the dramatic text, 
it became illogical to speak of acting and stage in the literary analysis of drama".23 

Max Dessoir ennél is tovább ment egy lépéssel kimondván, hogy a dráma egyedüli 
alkotóeleme a nyelv, ezáltal az úgynevezett színpadi utasítás több, mint a drámaíró 
pusztán technikai jellegű jelzése. 1906-os művében az instrukciót a zenei partitúrák-
nak az előadásra vonatkozó utasításaihoz hasonlítja. A drámai instrukció tehát kisebb 
vagy nagyobb mértékben integráns része a drámai mű szövegének: 

„Wenn nun der dramatische Dichter auf Leser rechnet, so kann er die Bühnenan-
weisungen derart erweitern, daß sie nicht mehr praktische Winke für den Regisseur 
und den Schauspieler bleiben, sondern sich wie eine Art Kommentar dem Leser des 
Stückes darbieten."24 

A drámai instrukcióval foglalkozó pozitivista irodalomtörténet kétségkívül legis-
mertebb és megjelenése után iskolát teremtő, a mai napig e szakterület klasszikusának 
számító monográfiája az a mű, melyet Siegfried Mauermann ad ki 1911-ben. E munka 
szerzője nem kisebb feladatra vállalkozik, minthogy áttekintse a német nyelvű drá-
mairodalmat a 18. századig, a színpadi utasítás kizárólagos szempontja alapján. A Die 
Bühnenanweisungen im deutschen Drama bis 170(f~' a különböző korokban kelet-
kezett drámák utasításkészletének keletkezés, műfaj, nyelvezet, stílus és termé-
szetesen a szcenikum alapján elvégzett elemzését, illetve sokoldalú tipológiáját nyújt-
ja. Jóllehet nem valamilyen konzisztens dráma- vagy színházelméleti rendszer 
részeként, ám az utasítások dramaturgiai funkcióját elemezve, a darab létmódját 
érintő megállapításokat is megfogalmaz (például az instrukciók „cimzettjének" kér-
dése). 

Mauermann rendszerét fejleszti tovább Viktoria Pfeil 1924-ben kiadott, Lessing 
drámaírói munkásságát tárgyaló terjedelmes művében.26 Az utasítást mindkét szerző 
a drámaíró szcenikai elképzeléseinek dokumentumaként értékeli, nagyon kis hang-
súlyt fektetve az autográfia, az egyes korok szövegkiadási gyakorlatának és szöveg-
kritikájának problémájára. Mindez természetesen a drámai mű vizsgálatának előadás-
központúságából következik, s mint már utaltam rá, az akkoriban születő 
színháztudomány befolyásának köszönhető. 

23 I. m. 13. 
24 Max DnssoiK: Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft in den Grundzügen dargestellt. Ferdinand 

Enke Stuttgart, 1916. 
25 Lásd előbb. 
26 Viktoria PFEIL: Lessing und die Schauspielkunst. Ein Beitrag zur Geschichte der unmittelbaren 

Bülmenanweisung. lloetherdruck GmbH Darmstadt, 1924. 
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Arról van ugyanis szó, hogy az arisztotelészi tragédia-definíció lessingi és hegeli 
szellemű alkalmazása során nem fordítanak túl nagy figyelmet arra a szintén a 
Poétikában olvasható tételre, miszerint 

a tragédia hatása ugyanis előadás és színészek nélkül is létrejön [...] hiszen 
olvasás útján is kiderül az értéke."27 

Az instrukció lényegének definícióértékű meghatározását célszerű Gy. Juhász 
László 1936-os tanulmánya28 alapján szemügyre venni, mivel a magyar kutató szintén 
Mauermann és követői rendszerére támaszkodva ad áttekintést - elsőként a magyar-
országi filológia történetében - a színpadi utasításról. Születtek természetesen koráb-
ban is cikkek, elemzések olyan kérdésekről, amelyek általában szövegkritikai vagy 
keletkezéstörténeti szempontból érintik az instrukciót, átfogó igénnyel azonban ha-
zánkban Gy. Juhász előtt nem írtak tudományos dolgozatot a színpadi utasításról,29 s 
elsősége akkor is érdem, ha önálló koncepcióról tulajdonképpen nem beszélhetünk. 

Gy. Juhász tehát így foglalja össze az instrukció mibenlétét és fő funkcióját: 

„.. .színpadi utasításnak tekintendő a színmű szövegéből mindaz, ami által a szerző 
művének színrehozatalára és eljátszására vonatkozó elgondolásait fejezi ki."30 

E gondolat lényege, hogy utasításnak tekintendő a drámai mű szövegének bármely 
eleme, tehát a darab címe, alcíme stb. is. A mű szövegvilága ezáltal két, egymással 
szoros kapcsolatban álló, egymást kölcsönösen kiegészítő szövegtípusra bontható: a 
szereplő személyek szájába adott replikákra, illetve az írónak az adott mű „színreho-
zatalára", tehát a rendezésre vonatkozó instrukcióira. E két szövegtípus természetesen 
csak részben különíthető el egymástól külsődleges, a nyomtatott szöveg külső meg-
jelenítésében megnyilvánuló (tipográfiai, nyomdatechnikai stb.) ismérvek alapján. 
A dialógusokban megjelenő, a darab színpadi bemutatását (is) megfelelő informáci-
ókkal segítő elemeket Mauermann indirekt, Pfeil látens utasításokként fogja föl.31 

Arisztotelész óta tartja magát az általánosan elfogadott műfajelméleti tétel, hogy a 
drámai mű által hordozott tartalomnak a szereplők által kimondott mondatokban, 
tehát a drámai párbeszédben kell kifejezésre jutnia. Hédelin abbé már idézett művé-
ben ennek éppen az instrukciókkal kapcsolatban ad hangot, mikor is arra hivatkozik, 
hogy a klasszikus görög színművekben nem is volt szükség a költői szöveg emelke-
dettségét és prozódiáját elcsúfító utalásokra, mivel a dialógusok tökéletesen elegendő 
információt tartalmaztak a színhely, az éppen megszólaló dramatis persona, a cselek-
mény bonyolítása és egyéb, a dramaturgiai szerkezetet technikailag is alátámasztó 

2 7 ARISZTOTELÉSZ: i . m . 7 7 . 
2 8 G Y . J U H Á S Z László: A színpadi utasítás. A Színpad 1 9 3 6 . 7 - 8 . 3 4 0 - 3 4 7 . 
29 A legtöbbet a hazai filológiai irodalom Katona József színi utasításaival foglalkozott. Vö.: KERECSÉNYI 

Dezső: Katona József színi utasításai. Irodalomtörténet 1 9 3 1 . 2 2 9 - 2 3 7 . 
3 0 I . M . 7 . ' 
31 Szemben az instrukciókészlet közvetlen (unmittelbar) utasításaival. 
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momentum közlésére vonatkozóan.32 A dialógusokat a szerzők úgy írják meg, hogy 
a szereplő nevének jelzése nélkülis teljesen világos az éppen beszélő személy kiléte.33 

(Az abbé korában, a 17. század derekán a francia drámaírók kezdenek eltérni ettől a 
gyakorlattól, ezzel magyarázható az a didaktikus hevület, amellyel I lédelin az akkori 
idők dramaturgiai szokásaival szemben föllép.) 

Ennek indokolásául elég a 16. századtól kezdve normatív kritériumként kezelt 
hármas egységre (tér, idő és cselekmény) gondolni. Érdekes azonban, hogy még 
Shakespeare is, akit pedig e hármas egység feloldójaként tart számon a drámatörténet, 
mennyire kevés instrukciót alkalmaz műveiben. 

Történeti szempontból nem kevésbé lényeges adalék, hogy a drámaírás klasszikus 
szabályait a spanyol népi színjátszás akkor már legalább egy évszázados hagyomá-
nyai nyomán megújító Lope de Vega színműveiben Shakespeare-hez képest sok és 
meglehetősen differenciált utasítás található. Szükséges tehát jó előre tisztázni, hogy 
az instrukció térnyerése, a drámatörténet során egyértelműen kimutatható számbeli 
és minőségi feldúlása nem eredményez műfaji inkoherenciát, sem pedig poétikai-esz-
tétikai értékvesztést. 

Mauermann rendszeréről megállapítható, hogy implicit formában a drámai szöveg 
kétszintes modelljét állítja föl, amennyiben bizonyos technikai, formai és esetenként 
tartalmi jegyek alapján a színművet két, egymással kauzális összefüggést mutató 
szövegkomponens, dialógus és színpadi utasítás együtteseként fogja föl. 

Megközelítésének nagy érdeme, hogy a filológiai precizitás szükségességéből 
következően a drámai mű valamennyi elemét (színlap, szereposztás, cím stb.) a 
tudományos vizsgálódás tárgyává teszi. Jóllehet a mauermanni módszer nem emeli 
az elmélet szintjére, nem posztulálja a drámai mű mint irodalmi alkotás többrétűségét 
és az ehhez szorosan kapcsolódó kompozíciós polifóniát, mégis indokolt - az utasí-
tások szempontjából föltétlenül - , hogy a már idézett fenomenológiai-ontológiai 
megközelítés később Ingarden által felállított rendszere és ennek a korábbi, lényegi-
leg más alapokon álló szemléletnek a rokon vonásaira rámutassak. 

Roman Ingarden munkássága, a filozófiában és az irodalomtudományban játszott 
szerepe közismert. Ehelyütt kizárólag arra szorítkozom, hogy műszemléletének az 
instrukciót érintő pontjait áttekintsem. 

Az 1930-ban megjelent, Edmund Husserl transzcendentális idealizmusára támasz-
kodó irodalomelmélet34 az irodalmi mű lényegi vonásaként hangsúlyozza a többré-
tegű felépítést és az azzal összefüggő többszólamúságot oly módon, hogy a szöveg 
valamennyi lényeges elemét elemzése tárgyává teszi. Tartalom és forma dichotómiáját 
a jelentés és az ábrázolás funkcionális egységében szemléli, úgy, hogy e két alapfunk-
ciót az alkotói tudat tevékenységének eredményéből, az intencionalitásból vezeti le. 

A jelentés és az ábrázolás problematikájának vizsgálata során foglalkozik először az 
instrukció kérdésével is. A gondolatmenet az írott/olvasott, illetve az előadott dráma 

3 2 H É D E L I N : I . M . 7 0 . 
33 Uo. 
34 Roman I N G A R D E N : AZ irodalmi műalkotás. Ford. B O N Y H A I Gábor. Gondolat Bp., 1 9 7 7 . 
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ontológiai alapon történő különválasztásával indul, s a tisztán irodalmi műként értelme-
zett drámai szöveget állítja szembe az epikai és a lírai műfajjal.35 A burkolt formában már 
Mauennann-nál is jelentkező bináris modell részletes kidolgozásával az instrukció sze-
repe is teljesen új megvilágításba kerül. Az a lényege, hogy a drámai szöveg két alapvető 
szövegkomponens, a főszöveg (Haupttext) és a mellékszöveg (Nebentext) intencionális 
mondatainak, illetve mondatkorrelátumainak együttesét alkotja. A főszöveg „kizárólag 
olyan mondatokból áll, amelyeket az ábrázolt személyek 'valóban' kimondanak', a 
mellékszöveg pedig „adatokat közöl anól, hogy a történet hol, mikor stb. játszódik le, ki 
az, aki éppen beszél, s esetleg arról, hogy mit tesz az adott pillanatban stb."36 

A főszöveget alkotó mondatok mibenléte, megnyilvánulása egyértelmű, az viszont 
feltűnő, hogy Ingarden nem bocsátkozik részletekbe arra vonatkozóan, hogy milyen 
szövegelemeket sorol a mellékszöveg körébe, noha a szakirodalom általában neki 
tulajdonítja a „dialógus versus az összes többi elem"-formulát. 

Az előbbi felsorolásból persze kiderül, hogy mi az a funkció, amely bizonyos 
mondatokat, mondatkorrelátumokat a mellékszöveg típusához sorol. Ingarden a 
mellékszöveghez rendeli a név elemet is: ki az, aki éppen beszél. Ennek jelentősége 
annál is inkább nagy, mivel ez az a pont, amelyen a főszöveg-mellékszöveg modell 
szervesen illeszkedik a rendszer általános koncepciójába. A mellékszöveg mondata-
inak legfontosabb, ontológiailag leglényegesebb funkciója a főszöveg „idézőjelbe 
tétele",37 tehát annak a tényállásnak a közlése, hogy a beszélő alakok szavai idézett 
beszédben, oratio rectában állnak, azaz, ezek a mű ábrázolt világában valóságosan 
kiejtett mondatok. A főszövegben közölt tényállások (noha a kettős projekció révén 
ezek a mellékszöveg tárgyi rétegét alkotják), eszközei annak a tartalomnak, monda-
nivalónak stb., amiről az „illető műben tulajdonképpen szó van".38 A két szövegrész 
elnevezésében is megnyilvánuló hierarchikus viszony (ti. a főszöveg megfelelő ala-
kításával a mellékszövegben közölt információ el is maradhatna) azáltal is jellemez-
hető, hogy a mellékszöveg egymagában, a főszöveg nélkül még „a mű vázát sem 
képezheti".39 A két szövegfajta természetesen együttműködik, egymást segíti, kiegé-
szíti, hiszen számos tényállás párhuzamosan jelenik meg mindkettőben. 

Ingarden számára tehát a mellékszöveg legfontosabb feladata egyrészt a tényállá-
sok kettős projekciójának végrehajtása, másrészt az író és olvasó „dolgának meg-
könnyítése", hogy olyan dolgokról tájékoztasson, amelyekről a főszövegben egyálta-
lán nem, vagy az adott pillanatban nem esik szó. A mellékszöveg és ennek 
ontológiailag (a kettős projekcióban betöltött szerepe miatt) is legfontosabb elemé-
nek, a névnek a megléte lényegileg jellemzi a drámai műfajt. 

Az ábrázolt tárgyiasságok térbeli betájolásának különböző módjait áttekintő feje-
zetben a mellékszöveg további sajátosságainak elemzésével találkozunk. Az irodalmi 

35 iNOARDl-N: i. m. 225. 
36 I. m. 215-216. (kiemelés a szövegl^en) 
37 I. m. 215-216. 
зн I. m. 217. 
39 Uo. 
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műben ábrázolt, a reális geometriai vagy fizikai térrel sohasem azonos teret egy, a mű 
világában elhelyezett „tájékozódási centrum médiuma által kell szemlére bocsátani".40 

Az olvasott (írott) drámában ez az orientációs központ a műben implicit módon 
ábrázolt nézőbe van helyezve. Ezt más szóval úgy is fogalmazhatnánk, hogy az írott 
dráma címzettje a mű világához tartozó, implicit néző, akinek bevezetésével a dráma 
„a valaki számára előadottság" jellegét ölti. A mellékszöveg (instrukció) címzettje 
egyértelműen az ily módon tételezett olvasó. 

Nem feltétlenül igaz azonban, hogy erre sem a mellékszövegben, sem pedig a 
főszövegben nem történik utalás. A drámairodalom ugyanis számos olyan darabbal 
rendelkezik, amelyben az előadottság ténye kimondva szerepel a szövegben. Elég, 
ha Lope de Vega azon szinműveire gondolunk, amelyek végén valamelyik alak 
szájába adja a nézőtől való elbúcsúzás szövegét úgy, hogy az alak ex persona 
kimondja a mű címét.41 

Ingarden fenomenológiai megközelítésének legnagyobb érdeme abban rejlik, 
hogy feloldja a drámai mű irodalmi léte és színházi meghatározottsága között fönnálló 
módszertani dichotómiát. Ez idáig ugyanis az jellemezte a drámai utasítások vizsgá-
latát, hogy irodalmi szempontok alapján értékeltek olyan tényeket, amelyek funkció-
ját és intencionáltságát már előre nem-irodalminak (színházinak) jelentették ki. Ingar-
den rendszerének másik érdeme, hogy ugyanakkor nem egyszerűsítette le a színjáték 
és a drámai szöveg azóta is sokat vitatott kapcsolatát. 

Bécsy Tamás számára a dráma szituációból fakadó cselekvéssorokat ábrázol,42 s az 
embernek mint többé vagy kevésbé autonóm személyiségnek a tetteit, cselekedeteit, 
vagy ezek korlátozott voltát, netán lehetetlenségét választja az ábrázolás nyersanya-
gául szolgáló életténynek. 

„Amíg a benső állapotok apró változásai és azok minőségei az egyéniséget és a 
társadalmi mozgás-irányt kifejező és kifelé irányuló cselekvésekké voltak tehetők, 
még nem volt szükség arra, hogy ezeket szerzői instrukciókban közöljék"43 

Annak okát, hogy a középkori vallásos tárgyú színjátékok szövegeiben, majd a 
romantikus drámákban elszaporodnak azok az utasítások, amelyek pszichikai álla-
potra, illetve ezek kifejeződéseképpen gesztusokra, arcjátékra stb. vonatkoznak, 
viszont a klasszikus angol, francia és más európai nemzeti drámákban az ilyen 
instrukciók szinte teljesen hiányoznak, Bécsy azzal magyarázza, hogy a kapitalizmus 
korai szakaszától kezdődően az emberi cselekvés elveszíti azt a jellegét, hogy tény-
szerűségével is jellemezze az egyént.41 Az autonóm személyiség szigorú normák 
szerint szabályozott szociológiai státusszá alakul. Az embert már nem jellemezhetik 

401. m. 236. 
41 Például: El castigo sin venganza; El setnhrar en iniena tierra; Santiago el Verde stb. 
42 „... ontológiailag cselekménynek azt a helyzetsort nevezzük, amelyiken a szituáció viszonyrendszere 

manifesztálódik." B É C S Y Tamás: A dráma lételméletéről: Müvészetontológiai megközelítés. Gondolat Bp., 
1984. 189. 

43 I. m. 218. (kiemelés a szövegben) 
44 Uo. 
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tettei, mert azok egyediségén, személyes karakterén felülkerekedik a mindenki szá-
mára kötelező érvényű társadalmi szerepjáték magatartásformája.ъ 

Az egyediséget, az individualitást bemutatni szándékozó drámának tehát az önma-
gukban véve sematikus státuszcselekvések apró, minőségi különbségeit kell ábrázol-
nia. Ezek azonban nem építhetők hitelesen a dialógusokban, mivel ez a „sportközve-
títésekhez hasonló beszámoló lenne"46 az alakok lelkiállapotáról. 

Ez a társadalmi lét ontológiájának Lukács György által kidolgozott rendszerére 
támaszkodó művészetontológiai érvelés azonban talán nem vesz figyelembe egy 
másik szempontot. Nevezetesen azt, hogy a társadalmi státusz imperatívusza nem 
csupán az éledő kapitalizmusra vagy a 19-20. századra jellemző, hanem az ezt 
megelőző időkre is. A reneszánsz individualizmusát, a polgárságnak a rendi kötött-
ségek oldására irányuló törekvését elfojtó, vagy legalábbis lassító ellenreformáció 
megerősíti a rendi kötöttségeket a katolikus országokban.47 Természetesen nem arról 
van szó, hogy az élet minden területén visszarendeződtek volna a középkori világ-
rend normái, hiszen a polgári fejlődés immár feltaitózhatatlan. A rendi társadalom 
szigorít kasztrendszere, a szociális mobilitás erősen korlátozott volta azonban még 
mindig eléggé szűk mozgásteret enged a társadalom csaknem valamennyi tagja 
számára. A szociális interakciókban, az emberek egymással szembeni viselkedési 
normáinak (etikett!) módozataiban a változás nem lehetett olyan gyors, mint például 
az eredeti tőkefelhalmozás okozta gazdasági átalakulás terén, nem is szólva arról a 
cáfolhatatlan tényről, hogy az úgynevezett „feltörekvő" társadalmi rétegek viselkedési 
és kommunikációs normáit vagy fogyasztási szokásait, azaz a „társadalom tónusát",48 

az uralkodó episztémét még hosszú időn át a nemesség, s ezen belül is elsősorban 
az arisztokrácia értékrendje határozza meg. Az autonóm személyiség cselekvési, 
magatartásbeli szabadsága csakis a számára adekvát körön belül képzelhető el. 

Ennek egyik legpregnánsabb megnyilvánulásával a Lope de Vega drámáiban oly 
gyakran hangsúlyozott „soy quien soy", „vagyok, aki vagyok"-formulában találkozunk. 

Vagyok, aki vagyok. S mert az vagyok, 
Magam legyőzve hallgatok... 
Ha más is az, aki, ám tegye azt, 
Mi hozzá méltó... 
Bebizonyítjuk, hogy azok vagyunk, 
Akik vagyunk.19 

43 Uo. 
46 Uo. 
47 Ez alól a tendencia alól még a nem katolikus I. Jakab-kori Anglia sem kivétel. 
48 Az aranykori spanyol társadalomra vonatkozóan írja Jósé López Larraz: „El tono de la sociedad no 

lo daban ni los mercaderes, ni los industriales; dábanlo los aristócratas, el alto clero у la nobleza de toga." 
Jósé López LARRAZ: Laépocadel mercantilism)en Costilla (1500-1700). Diana Artes Gráficas Madrid, 1 9 4 3 . 

1 0 2 - 1 0 3 . 
49 Lope de Vega: Sevilla csillaga. Ford. GÁSPÁR Endre. 3 . felvonás. In: Klasszikus spanyol drámák. 1. 

Magyar Helikon Bp., 1967. 199. 
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Ez az ószövetségi eredetű mondat3'1 nem azt jelenti, hogy csakugyan az vagyok, aki 
vagyok, noha az idézet többes szám első személye a főnemességre utal. A tautolo-
gikus szerkezet nem a személyiség individuális, kizárólag magában való autonóm 
lehetőségét tükrözi, hanem azt, hogy már maga a fizikai létezés is csak úgy képzelhető 
el, ha az egyén el-, illetve felismeri adott helyzetéből fakadóan azokat a társadalmi 
törvényszerűségeket, amelyek életmódját, viselkedését, gondolkodását és cselekvé-
seit kötelező érvénnyel meghatározzák. Mint J. A. Maravall írja, nem az vagyok, aki 
vagyok, hanem az, „akinek lennem kell"51. A társadalom állította törvények tisztelet-
ben tartásának, az azokhoz való önkéntes és büszke alkalmazkodásnak a kinyilvání-
tása ez, mégpedig űgy, hogy aki ezt az elvet vallja, azt másokra nézve is kötelezőnek 
tartja. Nem valószínű tehát, hogy az emberi cselekvés általában nagyobb mozgástér-
rel rendelkezne mondjuk a 17. század elején, mint a 19- században. Hogy a benső 
világ rezdüléseit Lope de Vega nem közölte instrukciókban, nem jelenti azt, hogy 
ilyen jellegű momentumokkal a dialógusokban kellene találkoznunk, ugyanis a 
dialógusok sem tartalmazzák ezeket az információkat. Lope tudniillik általában nem 
kíváncsi ezekre a részletekre, nem „pszichologizál". Bécsy Tamás terminusával szólva 
Lope művei - a szituáció szerveződése szempontjából - inkább a kétszintes drámák 
csoportjába sorolhatók, mivel az alakok cselekvései „...magukat a környezetet, a 
társadalmat jobbá tevő törvényeket idézik fel, vagy éppen a felidézésban és megva-
lósításban jelennek meg a törvények, avagy épp a cselekvések megvalósítása egyenlő 
a törvényekkel".52 

Összecseng mindez Ubersfeld véleményével, amelyet leegyszerűsítve így fogal-
mazhatunk meg: minél kevesebb drámai instrukciót tartalmaz a szöveg, annál inkább 
tükrözi a dialógus lehetőségébe, tehát az interperszonális verbális kommunikáció 
megvalósulásába vetett hitet. 

Milyen ontológiai státuszt tulajdonít Bécsy a színpadi utasításnak? Kiindulópontja 
az, hogy az írott dráma egész világát három szövegkomponens, a nevek, a dialógus 
és a szerzői instrukció építi fel. A mű világának alapvető ontológiai természete 
azonban, hogy benne az egész világ nevekben és dialógusokban formálódik létezővé. 
Ez azt is jelenti, hogy az író „...a drámai világból magát kivonja, s ebben a világban 
még mint elbeszélő sem 'vesz részt'".53 Az instrukció azonban az író szövege, ezáltal 
csupán járulék, nem szerves része a drámának. Több ugyan, mint a szöveg elejére 
vagy végére csatolt függelék (például a dramatis personae), de valójában nem 
integráns alkotóelem, hiszen nem a szituációban benne levő alak szövege, s ez 
ontológiai jellemzője is. 

További következménye ennek, hogy lényegében epikus természetű szöveg-
résszel állunk szemben. Az instrukciókat Bécsy négy fő csoportra osztja: a színhely 

5° II. Mózes 3.14. 
51 Jósé Antonio МАКА VALL: Teatro у literatura en la sociedud barroca. Seminarios У Ediciones, S. A. 

Madrid 1972. 101. 
'2 I. m. 141. 
53 BÉCSY: i. m. 214. 
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leírására vagy megjelölésére; az alakok mozgására és a velük történő eseményekre; 
a benső pszichikai állapotra és az ezeket jelző gesztusokra; és végül a meg nem 
szólaló alakok jelenlétét, létezését jelző instrukciók csoportjára.'1 Ezek az instrukciók 
minden esetben csak az alakok között fönnálló vonatkozási rendszer fizikai járulékai 
és nem a vonatkozásrendszer tartalmai. Legfontosabb ontológiai jellemzőjük, hogy 
az „olvasót tájékoztatják olyan dolgokról, amelyek egyáltalán nem vagy nem elhi-
hetően építhetők a dialógusokba"." 

Látható tehát, hogy Bécsy a drámai szöveg háromszintes modelljében gondolko-
dik, melyben nagy szerep jut a három alkotóelem közötti hierarchikus viszonynak. 
Míg Ingarden számára a mellékszöveg legfontosabb, elengedhetetlenül szükséges 
komponense a név, addig Bécsy a nevet a főszöveggel egyanrangűnak tekinti. Az 
instrukció számára csupán a drámai szituáció itt-és-most jellegű, a helyzet kívánta 
életszerűséget megteremtő járuléka. Azt, hogy az utasítás címzettje nem a rendező és 
nem a színész, hanem csakis az olvasó, a színpadi gyakorlatból vett tapasztalati 
tényekkel támasztja alá. 

Meggyőzőbb érv azonban, hogy a tisztán irodalmi műnek tekintett dráma per 
definitionem az olvasói befogadást feltételezi. Mint egy 1988-as tanulmányában 
megjegyzi, az instrukció informálja a színészt és a rendezőt is, „...de őket is mint 
olvasókat és nem mint a színművészeti mű, a színházi előadás létrehozóit".8'1 

Az instrukció címzettjének kiléte a legkülönbözőbb szempontok alapján vetődik 
fel. A drámai szöveg és a színpadi előadás kapcsolatának kutatói ugyan nem zárják 
ki az olvasói befogadás lehetőségét, a problémát azonban épp annak eldöntése 
jelenti, hogy mennyire kötelező vagy csupán tájékoztató jellegű az utasítás a színre-
vitel szempontjából. 

J. R. Searle a kérdést a beszédaktus-elmélet, az instrukció pragmatikája felől közelíti 
meg. Véleménye szerint a szerző 

"gives us a series of directions as to how things are actually to happen on stage 
when the play is performed".'7 

Az instrukció illokúciós természetét egy süteményrecept mint közlés pragmatikájához 
hasonlítja, kiemelve auktoriális és utasítás-jellegét. Ebben a gondolatban közvetve az 
a nézet tükröződik, miszerint a drámai szöveg nem más, mint a leendő előadás 
partitúrája, míg a szintén fikcióként értelmezett epikus vagy lírai megnyilatkozás 
logikailag a különböző tényállások színlelt ábrázolása. Az instrukció azonban azt jelzi, 
hogy a benne foglalt tartalmaknak hogyan kell a színpadon valóságosan megjelenni-
ük. Az olvasói befogadás oldaláról vizualizál, hiszen az olvasó benső látását, fantá-
ziáját segíti, a színpadi megvalósítás oldaláról pedig instruál, oly módon, hogy 

54 I. m. 215. 
55 I. m. 216. 
5 6 BÉCSY Tamás: A dráma esztétikája. Kossuth Kiadó Bp., 1988. 52. 
37 John 11. SÉARLÉ: The logical status of fictional discourse. New Literary History 6. 1 9 7 5 . 2. 328. 
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".. .the element of pretense enters at the level of the performance.. .",K 

Searle-nek azonban nincs teljesen igaza. Amikor a szerző írja a darabot, akkor erre 
a megnyilatkozás-típusra - Searle terminusait alkalmazva - ugyanaz éivénye.s, mint 
például a regényírásra: a drámaíró azt színleli, hogy reprezentatív típusú illokúciós 
aktust hajt végre.79 Drámát írni ugyanis teljesen más illokúciós aktust feltételez, mint 
színművet rendezni. A rendezés során, mint fentebb is láttuk, a színház akár teljesen 
le is mondhat az instrukcióról. 

Ismételten kiderül tehát, hogy a drámai szöveg instrukcióinak befogadása - a 
szerzői oldalról közelítve - az olvasás során igazán releváns, hiszen a rendező, Hont 
Ferenc által „belső színjátszásnak" nevezett, felkészülési munkájának egyik legfonto-
sabb eleme éppen az olvasott szövegből kibomló írói világba történő belehelyezke-
dés.6" 

A beszédaktus-elméleti megközelítést 1981-ben J. L. Savona dolgozza ki részlete-
sebben. Alapvető ontológiai státusát a G. Genette-től kölcsönzött „extradiegetic és 
heterodiegetic" (körülbelül úgy fogalmazhatnánk: a mű narratív horizontján kívül eső, 
illetve attól különnemű elbeszélői aspektus egyazon szövegdarab határain belül) 
kategóriákkal határozza meg: "The didascalies, then, include everything which comes 
to us directly from the playwright, everything which is neither dialogue nor soliloquy; 
their status is that of both extradiegetic voice, since they are a first-degree instance of 
discourse, and heterodiegetic voice, since they are of a character not within the fiction 
or fable."61 A drámai kommunikáció különböző elméleteinek tárgyalásakor részlete-
sebben is kitérek majd a tanulmány egyes pontjaira, e helyt egyelőre megelégszem a 
koncepció alapvonalainak ismertetésével. Searle beszédtett-tipológiájából kiindulva 
Savona az elbeszélői perspektívából értelmezett didaszkáliákat egyrészt a reprezen-
tatív, másrészt az irányító aktusok körébe sorolja (27. p.). A műben betöltött feladat-
körük kettős értelemben ambivalens, s ez a kettősség alapvetően jellemzi az instruk-
ciókat. Ábrázoló funkciójuk az, hogy mint minden irodalmi diskurzus fiktív 
(imaginary) világot hozzanak létre, másrészt azonban „komoly" (serious) megnyilat-
kozásokat is tartalmazhatnak, úgy is mint irányító aktusok (directives), technikai 
információt szolgáltatva arra nézve, hogy miképpen transzformálódjék a szöveg 
(textual fiction) színpadi fikcióvá (scenic fiction). 

Jól látható, hogy ismét bináris, a dialógusokra és a szöveg név-elemét is tartalmazó 
didaszkáliák egységére épülő drámamodellel állunk szemben. A nevek azonban nem 
csupán megnevezik (indexing) a dramatis personae-t, hanem meg is teremtik őket. 
Összegzésként Savona ismét fölveti a dráma mint jelkomplexum szemiotikájának 
problémáját mintegy „becsempészve" így az érvelésbe a teátralitás szempontját. 

581. m. 329. 
5 9 V ö . : SEARLE: i . m . 3 2 5 . 
6 0 H O N T Ferenc: Kis színházesztétika. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bp., 1 9 7 6 . 4 7 . 
61 Jeannette Laillou SAVONA: Didascalies as speech act. In: Modern Drama vol. X X V . 1 9 8 2 . 1 . March. 2 6 . 

(kiemelés a szövegben) 
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A tanulmány valódi értékét azonban leginkább az adja, ahogyan a befogadó kilétének 
és pszichológiájának problematikus voltát kezeli. Az instrukciók említett ambivalen-
ciája tudniillik leginkább a befogadó (professzionális vagy „műélvező") oldalán 
jelentkezik: „These hearers are both reader-spectators who are required to create in 
their minds a fictional production, and reader-practitioners whose mental creation 
must take physical form and reconstruct the text with a diversity of materials for 
surpassing the simple skills of the reader-spectator. The ambivalence in the hearers 
shows us that any reading of the written text must inevitably be coupled with the 
reading by others." (33- p. kiemelés - К. Т. Z.) 

A szöveg és az előadás kapcsolata, pontosabban, a színházi beszéd mint nyelvi 
struktúra áll Anne Ubersfeld szemiotikai vizsgálatának homlokterében.62 Színházi 
szövegről Ítészéi, amely szöveg két egymástól eltérő, ám szétválaszthatatlan részből 
tevődik össze, a dialógusból és a didaszkáliákból.63 Didaszkálián Ubersfeld a drámai 
alak nevének feltüntetését, a párbeszéd helyszínének, körülményeinek, a szereplők 
gesztusainak, mimikájának stb. a jelzését érti. A szerzőnő hűen követi Ingarden 
kétszintes drámai szövegmodelljét. Számára a didascalie ugyanazt jelenti, mint Ingar-
dennél a Nebentext, azért is, mivel egyik alapfunkciója az éppen beszélő szereplő 
nevének közlése.6' Ebben a modellben a színházi szöveg instrukció-eleme és a 
replikák egymással úgy állnak együttműködésben, hogy megadják: ki, hol, hogyan 
beszél a színpadon. 

Igazán alapvető azonban Ubersfeldnek az a felismerése, hogy a színházi szöveg-
ben éppen az instmkció az az alkotórész, melynek megnyilatkozó alanya maga a mű 
szerzője.65 Kettős kommunikációs rendszerről van szó, melynek eredménye a sajáto-
san „színházi" kettős megnyilatkozás (double énonciation). Ennek a kommunikációs 
helyzetnek az a lényege, hogy a drámaíró olyan megnyilatkozást hajt végre, amelyben 
mintegy utasítja a szereplőt arra, hogy mondja ki az adott replikát. A szöveg szintjén 
ez a fajta megnyilatkozás az instrukciókban konkretizálódik. A másik alrendszert azok 
a megnyilatkozások alkotják, amelyeket maguk a drámai alakok hajtanak végre. Ezek 
a replikákban tárgyiasulnak.66 A didascalieés a főszöveg „didaszkalikus" elemei nem 
módosítják a replikák tartalmait, hanem maguk is autonóm jelentéssel bíró tartalmak: 
az interperszonális kommunikáció lehetőségének vagy lehetetlenségének kifejezői.6 

62 Anne UBERSFELD: Lire le theatre. Editions Sociales Paris, 1977. 
.11 se compose de deux parties distinctes indissociable, le dialogueei les didascaliesCou indications 

scéniques ou régié)." (kiemelés a szövegben) i. m. 21. 
M „.. .dans les didascalies, c'est l'auteur lui-méme nomme les personnages (indiquant a chaque m<rment 

i/uiparle)." i. m. 22. 
<» I. m. 23. 
66 A rokonság Ingarden kettős projekciójával itt is nyilvánvaló, noha közvetlen előzményként Searle 

illokúciós aktusai említhetők. 
67 "Toutes les couches textuelles (didascalies + élements didascaliques dans le dialogue) qui définissent 

tine situation de communication des personnages, déterminant les conditions d'énontiation de letirs 
discours, ont pour fonction non pas seulement de modifier les sens des messages-dialogues, mais de 
constituer des messages autonomes, exprimant le rapport entre les discours, et les possibilités ou impossi-
bilités des rapports inter-humains." (kiemelés a szövegben) i. m. 253. 
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Patrice Pavis egy, a sajátosan drámai diskurzus elméleti keretére támaszkodva 
kísérel meg létre hozni komplex színházi szemiotikát. Az előadás, illetve befogadá-
sának jelelméletét - joggal - olyan tudományos törekvésnek tekinti, amely valódi 
előrelépést („pas en avant") jelent a hagyományos módszerrel szemben. Az utóbbi 
ugyanis - így Pavis - a dráma szövegét tartja a színházi jelenség egyetlen megragad-
ható alapjának („la seule base tangible du phénoméne téátral").68 Searle-lel vitatkozva 
állapítja meg, hogy az előadás nem tekinthető a drámai szöveg performatív megva-
lósításának: „La mise en scene n'est pas la realisation performative du texte. (...) Les 
indications scéniques »entourent« le texte d'une série de directives qui prévoient un 
certain type d'énonciation, a l'intérieur de laquelle le texte cles dialogues prendra un 
sens plus ou moins »envisagé« par l'auteur".69 

Pavis tisztában van vele, hogy mennyire bonyolult feladatot jelent meghatározni 
az instrukciók meglehetősen bizonytalan szövegstátusát. Definíció helyett kérdéseket 
tesz föl arról, hogy milyen pozíciót foglal el a didaszkália a drámában: külső szöveg, 
melyet például egy előadás során figyelembe vesznek vagy sem?, meta-szöveg, amely 
a drámai dialógusokat határozza meg?, pre-textus, amely a rendező akaratától függet-
lenül, azt megelőzően színreviteli megoldásokat sugall?70 

Ez az okfejtés ellentétben áll Michael Issacharoff véleményével, aki a színházi 
diskurzus kommunikatív aspektusainak (az irodalmi megnyilatkozás mint referenciá-
lis beszédaktus) elméleti szintézisére tett kísérletet.71 Szerinte a drámai olvasat és a 
didaszkáliák kapcsolatában az utóbbiak a szövegbe „beleírt virtuális előadás" ("virtual 
performance inscribed in the text") jelzésére szolgálnak,72 s ebben a minőségükben 
irányítják az olvasói befogadást (híres tanulmányában az instrukció befogadóját 
"didascalecteure"nek nevezi).73 Kétszintes szövegmodelljében kitüntetett szerep illeti 
meg a didaszkáliát („élément capital du texte théatral tant pour le lecteur que pour le 
metteur en scene"). Vizuális funkciója hordozza azt a sajátosságot, hogy referenciális 
tárgya nem csupán a dialógusban közölt tényállás, azaz egy másik diskurzus (meta-
vagy paranyelvi szerep), hanem rendelkezik a színrevitel nyelven kívüli összetevőire 
közvetlenül vonatkozó tényállások kodifikációs lehetőségével is. Ez a párhuzamos 
(verbális = meta- és paranyelvi, valamint vizuális) kód-szerep biztosítja az instrukció 
szemiotikai autonómiáját a dialógussal alkotott viszonyrendszeren belül.74 

E rendkívül ötletgazdag elméletnek azonban vannak gyenge pontjai. Hogy csak 
egyet említsek: nem mindig világos, hogy színházi diskurzus alatt a drámai szöveg 
olvasását vagy egy reális színielőadás szemiotikai értelemben vett interpretációját érti, 

68 Patrice PAVIS: Remarques sur le discours théatral. In: Volxet images de la scene. Vers un sémiologie 
de la reception. 2C éd. rev. et argum. Lille, Presses Univ. 1985. 35. 

69 Patrice PAVIS: Vers unesetniologied'espectacle théatral. Théátre/Pubüc 1988. janvier-février (79). 29. 
70 Uo. 
71 Michael ISSACHAROIT: Le spectacle du discours Libraire Jose Corti Paris, 1 9 8 5 . 
72 Michael ISSACHAROFF: Inscribed performance. Ilivista di letterature moderne e comparate Vol. X X X I X . 

1986. fasc. 2. (aprile-giugno). 94. 
73 Uo.: Texte théatral et didascalecteure. In: Modern Language Notes. 1981. 96. 4. 
74 I. m. 40. 
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s ezáltal összemosódnak a különböző megnyilatkozol, illetve befogadói horizon-
tok is. 

Reinhold Zimmer75 - jelentős részben a beszédaktus-elméletre támaszkodva -
abból indul ki, hogy a drámai dialógus a természetes nyelv párbeszédeinek nyelvi 
modelljén alapul. '6 A párbeszéd (beszélgetés) tehát a drámai dialógus számára min-
tául és szükséges előfeltételül szolgál, mivel az olvasó - nyelvi kompetenciája révén 
- ennek alapján képes megérteni a két vagy több drámai alak által folytatott fiktív 
párbeszédet. A hétköznapi párbeszéd azonban mindig adott beszédhelyzetben, szi-
tuatív kontextusban zajlik, melyet számos nyelven kívüli tényező, arcjáték, hangsúly, 
gesztusok stb. is meghatároz, és amelyek a beszélgetés során elhangzó közlések 
éltelmét, jelentését nagyban befolyásolják.77 

Ezekre a beszéd, illetve a párbeszéd közegét alkotó szituatív tényezőkre történhet 
verbális utalás (például lokális vagy személydeikszis), amely a drámai dialóguson 
mint nyelvi közegen belül is reprodukálható. Drámaszövegekben gyakran találhatók 
olyan részletek, amelyekben deiktikus elemek utalnak a beszédhelyzet nyelven kívüli 
összetevőire. Sokszor azonban erre nincs lehetőség az alakok által kimondott mon-
datokon belül, így a komplex kommunikációs helyzetet (pontosabban annak fikció-
ját) a dialógusok az instrukciók segítségével, azokkal együttműködve teremtik meg. 
Nem ritka, hogy a dialógusban közölt tartalmak és a szerző által intencionált drámai 
szituáció nyelven kívüli összetevői között ellentmondás áll fenn. Zimmer rámutat, 
hogy amíg az alakok szövegében a szituatív kontextusnak ellentmondó vagy azt 
megkérdőjelező állítások fordulhatnak elő (mint a természetes beszédben is), addig 
az instrukciók mindig szinkronban vannak a drámai helyzet külső, „objektív" tartal-
maival. Valamely konkrét drámai szituációban ugyanis a mellékszöveg által közölt 
információ mindig igaz.7S Az instrukciónak ez a funkciója teljesen független bármilyen 
lehetséges színpadi megvalósítástól, mivel a drámaszöveg formai megjelenésének, a 
dialógusnak szükségszerű követelménye és következménye. '9 

Előfordul, hogy a beszédhelyzetet jelző, azt reprezentáló utalások párhuzamosan 
szerepelnek a dialógus és az instrukció szövegében is (például a színhely megjelölé-
se). Mégsem beszélhetünk információs vagy szemiotikai értelemben vett redunanciá-
ról minden ilyen esetben, mivel az olvasói befogadás szukcesszív folyamatában az 
olvasó nem egyszerre, hanem egymás után találkozik a két információval, tudatában 
a kettő inkább egymást segíti, kiegészíti, mintsem zavarná a megértésben. Hiszen az 
instrukció megerősíti, hangsúlyossá teszi a dialógusban közölt tartalmakat. (Termé-
szetesen nem a nyilvánvalóan tévedésből származó hibákra, elírásokra gondolok.) 

75 Reinhold ZIMMER: Dramatischer Diaing und aussersprachlicher Kontext. Dialogformen in deutschen 
Dramen des 17. Iiis 20. Jahrhunderts. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 1982. 

76 I. m. 21. 
77 Ugyanez Ingardennél úgy jelentkezik, hogy a mellékszöveg a dialógus által fölvázolt fiktív világ 

felépítésében jut közvetlen szerephez úgy, hogy ... .sok tényállást, amely tárgyikig a kiejtett mondatok által 
vázolt 'valósághoz' tartozik, közvetlenül meghatároz (kiemelés a szövegben)". - INOARDEN: i. m. 217. 

7 8 ZIMMER i . m . 3 0 . 
79 Uo. 
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Az instrukció rendelkezik tehát bizonyos „objektivitás-érvénnyel", úgy is mint 

„.. .objektive Instanz, als unmittelbare Repräsentation der wirklichen äußeren Situ-
ation des Dialogs."80 

Az epikában a keret (keretes elbeszélés) vagy az explicit, illetve implicit narrátor a 
nyelvi kommunikáció81 puszta tényén kívül a szituációnak a mű világán belüli 
minőségét is meghatározza. A drámában az instrukció a maga objektivitásával a mű 
ugyancsak fiktív dialógushelyzetei felépítésének egyik fontos eszköze. Lényeges 
azonban hangsúlyozni, hogy ez a funkció a különböző korokban született, külön-
böző irányzatokat vagy tradíciókat tükröző konkrét művekben egymástól roppant 
eltérően alakulhat. Elméletileg az instrukció és az alakok szövegének kapcsolata már 
arányaikat tekintve is nagyon különböző lehet (az utasítást teljesen nélkülöző görög 
tragédia és Handke Gyámya1 jól illusztrálják a két végletet). 

Zimmer elmélete azért is figyelemreméltó, mert a dialógust nem pusztán egy, a 
drámai műfajra különösen jellemző formai megoldásnak, hanem anyagnak, „konsti-
tutív közegnek"83 tekinti. A dialógus ugyanis eszközként, formai megoldásként szinte 
kezdettől jelen van az epikában és a lírában is. A különbség közöttük éppen az, hogy 
a dráma műfajának a dialógus a szereplők idézett beszéde (oratio recta) mellett nyelvi 
közege is. Ennek a közegnek azonban lényeges összetevője a színpadi utasítás 
azokban a drámákban, amelyekben a drámai szituáció nyelven kivüli alkotórészeit 
kell nyelvi eszközökkel reprezentálnia. Mindez persze nem zárja ki annak lehetősé-
gét, hogy az instrukciók rendezői utasításként, közvetlenül a színpad és a színész 
számára szolgáljanak útmutató segédeszközül: ennek oka azonban kizárólag színház-
történeti aspektusból vizsgálható. 

Zimmer hangsúlyozza, hogy például a drámai helyzet térbeli kontextusát megha-
tározó instrukciók funkcionálisan egyenértékűek, akár az olvasat, akár a színészi 
munka befolyásolására szolgáljanak.84 

Röviden szólni kell még egy további szempontról, nevezetesen az instrukciónak a 
mű keletkezésében betöltött szerepéről is. R. Schechner szerint a szerző a darab írása 
közben belülről „látja" az adott jelenetet. 

„The act of playwriting is a translation of this internal scening into dialog + stage 
directions. The stage directions are vesitges and/or amplifications of the internal 
scening."85 

811 Uo. 
81 Lásd később. 
82 Peter H A N D K E : Gyám akar lenni a kiskorú. Ford.: SAÁD Katalin. Színház 1970. 5. 
8 3 ZIMMER: i . m . 2 1 . 
8-1 „Bühnenbezogene Ortsangaben leisten dasselbe wie die jenigen, die sich nur auf fiktive Räumlich-

keiten beziehen." ZIMMER: i. m. 216. 
85 Richard SCHECHNER: Drama, Script, Theatre, and Performance. The Drama Review 17. 1973. Septem-

ber 13. 
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Ez az alkotáspszichológiai szempont rendkívül nehezen vizsgálható egzakt módon, 
mivel specifikus megnyilvánulásai kizárólag az alkotó szubjektum pszichikai beállí-
tottságától, tehát egyénenként változó, az irodalomtudomány módszereivel nehezen 
általánosítható és formalizálható alkati tulajdonságokkal van összefüggésben.86 

A modern dráma- és irodalomelmélet a keletkezést, az alkotást meghatározó 
folyamatok elemzése helyett azonban inkább a szerző és az olvasó, tehát a didaszka-
likus szöveg, illetve az olvasat (megértés, értelmezés) viszonyát vizsgálja. Patrícia A. 
Suchy tanulmányában arra kérdez, hogy vajon hogyan tudja a szerző az instrukció-
szövegbe mintegy „bekódolni" intencióját. „Hogyan szerveződik a 'legitim' értelme-
zés?"87 teszi fel a kérdést. Ugyan elsődlegesen a didaszkalikus szöveg és a színházi 
olvasat viszonyát tárgyalja, megközelítése az instrukció nyelvi funkcióira irányulnak. 
A drámai utasítást mint sajátos megnyilatkozástípust fogja föl, amennyiben megálla-
pítja: 

„...the stage direction, although considered by most to be a natural utterance, 
existing apart from the text's fictive dialogue, can be read more appropiately as 
part of a play's fiction".88 

Suchy végkövetkeztetése az, hogy a színpadi utasítás egy olyan megnyilatkozás, 
amelyik kriptikus „kötőelem" vagyis nem más, mint egy laza forgatókönyv, amelyik 
a színpadraállítás alkotó folyamatában kísérletezésre szólít föl.89 Roppant tanulságos 
a cikk utolsó mondata, melyben a szerző az előadóművésznek juttat döntő szerepet. 

"...these voices rooted in other art forms seem overwhelmingly present in stage 
directions - but only when performing artists have the freedom to interpret them 
as part of the fiction." 

Marvin Carlson pedig arra a roppant tanulságos tudományparadigmatikai jelenségre 
világít rá, hogy a szemiotikai vizsgálatok során éppen a drámai szöveg sajátosságainak 
szenteltek kevés figyelmet a kutatók.9" 

86 1977-ben a The Drama Review drámaírókhoz intézett, az alkotás folyamata iránt „érdeklődő" 
körkérdésére adott válaszokban egyetlen egy szerző sem említette az utasítást mint kreatív tényezőt. 

87 Patricia A. StiCHY: When Words Collide: The Stage Direction as Utterance. Journal of Dramatic Theory 
and Criticism 1 9 9 1 . (Fall) 6 9 - 8 2 . 

88 I. m. 71. 
89 I. m. 
90 Marvin CARLSON: The Status of Stage Directions. Studies in the Literary Imagination 1 9 9 1 . V 2 4 . ( 2 ) , 

3 7 - 4 8 . 



3 8 2 Kiss Tamás Zoltán 

A drámai instrukció mint műfaji index 

A fejezet címét adó állításnak két olyan eleme van, amelyet szükséges kissé tüzete-
sebben is szemügyre venni: műfaj és index. Kezdjük mindjárt az instrukció műfajisá-
gának a kérdésével. 

Az irodalmi műfajokkal foglalkozó modern elméletek többé-kevésbé megegyez-
nek abban, hogy a műfaj az egyedi művekben, illetve azok fölött történetileg létező, 
bizonyos társadalmilag kodifikált szabályrendszer alapján működő intézményes ka-
tegória. Tzvetan Todorov ezt annyiban módosítja, hogy számára a műfaj adott szöve-
gek diszkurziv tulajdonságainak történetileg hitelesített kodifikációját jelenti.91 Az 
irodalom „természetes" formáit (lírai, epikai, drámai) ő egyrészt egyetemes, másrészt 
történeti kategóriáknak fogja föl, amelyek „a közlésfolyamat lehetőségeit, és nem a 
közlésfolyamatok 'realitásait' jellemzik" és mint ilyenek, ugyanúgy tartoznak az álta-
lános poétikához, mint a műfajelmélethez.92 Todorov műfajelméleti koncepciójának 
homlokterében a szövegek diszkurziv (a konkrét megnyilatkozásra jellemző), ezen 
belül is főként pragmatikai aspektusai válnak rendező elvekké.93 Történeti létezésük 
fő oka abban nyilvánul meg, hogy „a műfajok intézményként léteznek" és hogy „az 
olvasók számára mint 'elvárási horizontok', a szerzők számára mint az 'írás modell-
jei'"9,1 funkcionálnak. Todorov ezzel kapcsolatos további megállapítását érdemes 
teljes terjedelmében idézni: 

„Egyfelől a szerzők egy létező műfaji rendszer funkcionálásaként (ami nem jelenti 
azt, hogy ezzel összhangban) Írnak, amit a szövegben és azon kívül is demonst-
rálhatnak, sőt, valamiképpen a kettő között is: a könyv borítóján. Ez a demonstrálás 
magától értetődően nem az egyetlen bizonyítási módja az írásmodellek létezésé-
nek. Másfelöl az olvasók egy műfaji rendszer funkcionálásaként olvasnak, amit a 
kritikán, iskoláztatáson, a könyv felosztási rendszerén keresztül, vagy egyszerűen 
hallomásból ismernek; mindazonáltal nem szükségszerű, hogy tudatában legye-
nek ennek a rendszernek. A műfajok az intézményesülés eszközeivel kommuni-
kálnak azzal a társadalommal, amelyben k.ivirágzanak.."4=' 

A drámaíró oldaláról vizsgálva ez annyit jelent, hogy amennyiben drámát szándéko-
zik írni, szem előtt kell tartania bizonyos társadalmilag kodifikált diszkurziv modelle-
ket vagy azért, hogy ezek maradéktalan felhasználásával hozza létre művét, vagy 
azért, hogy - tudatosan vagy sem - ezektől eltérhessen. A drámai művek a görög 
tragédiák óta számos olyan diszkurziv tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek bizo-
nyos módosulások ellenére a mai napig általánosak, ismertek, „benne vannak a 

91 Tzvetan T O D O R O V : A műfajok eredete. Ford.: P . MÜLLER Péter. Tanulmányok az irodalomtudomány 
köréből. Tankönyvkiadó Bp., 1988. 288. 

92 I. m. 287. 
93 Uo. 
94 Uo. 
95 I. m. 287-288. 
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köztudatban", ezáltal univerzálisnak tekinthetők (dialogikus fölépítés, cselekmény, 
szereplő személyek, jellemek, végkifejlet stb.), noha nem köthetők meghatározott 
poétikai-stilisztikai struktúrákhoz. Ezek nem mások, mint évszázadok alatt kodifiká-
lódott, nyelvi-esztétikai relevanciával is rendelkező „diszkurzív tulajdonságok". Disz-
kurzív tulajdonságnak minősülnek azonban azok a hagyományosan formai vagy 
technikai jegyeknek tekintett sajátosságok is, amelyek például egy adott drámai 
szöveg írott megjelenési formáját jellemzik. Az írott formában megjelenő drámai 
szövegnek kb. a 17. századra kialakult szerkezeti modellje, tehát hogy címből, 
dramatis personae-ból, névből, instrukcióból és replikákból áll, szintén az „írás 
modelljeként", műfaji sajátosságként értékelhető. A könyvnyomtatás általánossá vá-
lásával, pontosabban szólva a drámai művek egyre gyakoribb nyomtatott megjelené-
sével párhuzamosan megszilárdul, egységesül ez a szerkezeti modell, tehát felgyorsul 
és intenzívebbé válik maga a kodifikáció. A potenciális drámaírók számára egyrészt 
könnyebben „hozzáférhetővé" válnak egyebek között a drámai instrukcióban tük-
röződő (főleg antik) minták, másrészt hamarabb elterjednek új megoldások, kialakul-
nak modernebb sémák. Az utasítások szempontjából ez azért rendkívül fontos, mivel 
a nyomtatott változatban való gyakori szereplése folytán elindul az irodalmivá válás 
útján, ami úgy a 19. század közepére meg is történik. Ne feledjük, hogy Hédelin abbé 
számára a „szcenikai megjegyzés" az irodalomhoz nem méltó fogyatékosság, Corneille, 
majd Lessing is csupán praktikus, de a műtől végső soron idegen technikai elemnek 
tekintette, a többi szerző pedig egyáltalán nem tartotta említésre méltónak. A temati-
ka, a nyelvezet, a prozódia, a stílus, a jellem- és/vagy típusábrázolás, a szerkezeti 
felosztás (felvonások száma, jelenetek bevezetése), a kompozíciós sajátosságok egy 
adott szinkróniára jellemző drámai kóddá állnak össze, melynek vannak dinamikusan 
és kevésbé dinamikusan változó összetevői. Az átnézett drámai anyag ismeretében 
leszögezhető, hogy a név, a replika és az instrukció hármasságával leírható szerkezeti 
forma az alexandriai kortól napjainkig terjedő (nyugati típusú) drámatörténeti perió-
dusnak az egyik legszilárdabb, legmaradandóbb műfaji kódjának bizonyul. (E három 
tényező közül a legtöbb változáson természetesen a replika ment keresztül, jelentős 
módosulások tapasztalhatók azonban az instrukciók esetében is.) Ennek tudatosulása 
azonban csupán a múlt század derekán történt meg, először a romantikus drámaírók, 
később pedig az irodalomtörténészek részéről. 

Ha érvényes az, hogy a szerző szemszögéből a drámai „írásmodellnek" szerves 
része az instrukció, akkor az is érvényes, hogy hozzátartozik az olvasónak a dráma 
műfajának befogadásáról kialakult „elvárási horizontjához". Ne feledjük, hogy ez az 
az eleme a drámai szövegnek, amelyik csakis az olvasás útján kerülhet befogadásra. 
A többé-kevésbé szűkszavú didaszkalikus megjegyzéseket az olvasó az irodalmi 
intézménnyé vált drámai műfaj keretében képes „olvasni", azaz dekódolni. Az inst-
rukciós kód ugyanis jellemző lehet korra, stílusra, szerzőre, irányzatra, ti legjel-
lemzőbb azonban mégis magára a műfajra. Ezt a legkönnyebben azzal a tapasztalattal 
támaszthatjuk alá, hogy minden drámatörténeti periódus rendelkezik egy csakis rá 
jellemző szókinccsel. Bizonyos szavak, fordulatok a drámai utasításokban való gya-
kori előfordulásuk folytán „irodalmiasodtak el", váltak a dráma és a színház szaknyel-
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vének részévé. A magyar „balra el" szintagma például meghatározott köznyelvi 
kontextusban is felidézi a kifejezés drámaiságát, miután a múlt századi romantikus 
színművek hatására rendelkezik a szereplő távozására utaló szaknyelvi jelentéssel, 
illetve a hozzá tapadó „színházi" konnotációval is. 

Az írásmodell és az elvárási horizont tulajdonképpen egyazon kód, szabályrend-
szer működésének két oldala. A drámaíró oldaláról nézve művészi jelentések létre-
hozására, a befogadói oldalról pedig jelentések megértésére, interpretálására szol-
gál.46 

A műfaj (kód) része egy tágabb jelrendszernek, mint amilyen például az irodalom 
maga, az irodalom, mint esztétikai jelrendszer, pedig része egy még tágabb szocio-
kulturális jelrendszernek, amelyet szokás egy adott társadalom (nemzet, ország stb.) 
kultúrájának általában nevezi. A műfaj ebben az összefüggésben az irodalom eszté-
tikai jelrendszerén belül működő belső kód, amelyet többek között az instrukció mint 
jel (vö. index), ennek a belső kódnak az egyik alkotóeleme is meghatároz. Egy adott 
kultúrában meglevő és működő kódok szerkezetének dinamikája az állandó válto-
zásban és az „összkultúra" (akár totális) újjászervezésének tényében jelentkezik.9 

A drámai kód elemeként értelmezett instrukció műfajisága a rendszer szintjén annyit 
jelent, hogy minden magát drámainak tételező, ilyen intencionáltságot tükröző 
irodalmi szövegtípus számára adott az a lehetőség, hogy a replikák szövegétől elkülö-
nülő, de azokkal intertextuális98 kapcsolatban levő szövegkomponenseket tartalmaz-
zon. Azt, hogy egy konkrét stílus, korszak, drámatípus, szerző drámai műalkotásai de 
facto milyen módon és milyen mértékben aknázzák ki a kódban rejlő lehetőségeket, 
azt az adott korban, stílusban stb. érvényesülő norma határozza meg. 

Annak megállapítása, hogy egy-egy passió, Shakespeare, Lope de Vega, Brecht 
vagy Beckett milyen funkcióval ruházzák föl a darabjaikban előforduló instrukciókat, 
kizárólag egy sokszempontú történeti elemzésnek lehet a feladata, amely során a 
kutató, megpróbálja megállapítani, hogy az egyes utasításokban kifejeződő normatív 
jegyek mennyit valósítanak meg egy, az adott szinkróniában objektíve létező rendszer 
(a dráma saját műfaji kódja) kínálta lehetőségekből, illetve mennyiben hoznak létre 
új kódot. Az elemzés során vizsgálja a dráma belső kódjának és az ezzel kölcsönha-
tásban álló külső kódok (az irodalom, a nyelv, a színház kódjai) viszonyát. Shakes-
peare műveiben az instrukciók alacsony száma és minimális terjedelme az antik 
drámamodelleknek az instrukció lehetséges funkcióit (is) meghatározó kódját idézi. 
Ugyanakkor a felvonások, illetve a jelenetek határainak jelzésére szolgáló főleg latin 
nyelvűd) utasítások funkciója tökéletes összhangban van a darabok replikáinak 
tartalmi-formai sajátosságaival, amelyek viszont mind a tér-idő egysége, mind pedig 
a jellemábrázolás szempontjából igen erős eltéréseket mutatnak a klasszikus dráma-
modellekkel összehasonlítva. Ez a látszólagos ellentmondás azonban könnyen föl-

9(> Vö.: Erika FISCHER-LICHTE: Semiotikdes Theaters. Bd. 1 . Günter Narr Verlag Tübingen, 1 9 8 3 . 10. 
9 7 F ISCHER-LICHTE: i . m . 1 2 . 
98 Fontos hangsúlyozni az intertextuális, szövegek közötti, és nem intratextuális viszonyt, hiszen két 

eltérő szövegtípusról van szó. 
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oldható akkor, ha tekintetbe vesszük, milyen, irodalomszociológiai körülmények, 
illetve színházszociológiai tényezők hatásának tudható be Shakespeare dramaturgiá-
jának ez az instrukciók szempontjából különösen lényeges sajátossága. 

Az instrukció index-jellegét úgy érthetjük meg, ha tekintetbe vesszük, hogy a 
didascalieés a főszöveg „didaszkalikus" elemei úgy módosítják a replikák tartalmait, 
hogy maguk is autonóm jelentéssel bíró tartalmak: az interperszonális kommunikáció 
lehetőségének vagy lehetetlenségének kifejezői." Jelentéstartalmuk autonómiája 
azonban viszonylagos, mivel, mint Ingarden utal rá: a mellékszöveg (s ennek része, 
az instrukció) egymagában a műnek még a „vázát sem képezheti"100 úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy a drámai szövegkomponensként tételezett instrukció csakis a replikákkal 
együtt alkotott viszonyrendszeren belül értelmezhető, jelentése kizárólag ebben az 
összefüggésben válik funkcionálissá. A drámai instrukciók szövegének jelentése a mű, 
azaz a konkrét szituációból kiszakítva vagy teljesen értelmetlen („el", „félre"), vagy 
pedig egészen más, mint a saját kontextusában intencionált jelentés („elsápad" ki?, 
hol?, miért?). A drámai utasítás ugyanis mindig egy ábrázolt beszédaktus szituatív 
kontextusára vonatkozó, azáltal meghatározott megnyilatkozásként jön létre. Ez még 
az epikus jellegű, grammatikailag korrektül megformált instrukciómondatokra is igaz: 

„Shen Te schaut ihr bewegungslos nach. Dann betrachtet sie ihren Leib; betastet 
ihn, und eine große Freude zeigt sich auf ihrem Gesicht.""" 

A poétikai, retorikai vagy a grammatikai szempontú összevetés alapján ugyanis 
csupán a kétféle szövegtípus (instmkció versus replika) nyelvi struktúrái kerülnek 
összehasonlításra; igy például gyakran elmarad annak mérlegelése, hogy az utasítá-
sok epikára emlékeztető nyelvi megformáltsága milyen drámaspecifikus művészi 
ábrázolásmódnak áll szolgálatában. 

A drámai instrukció ugyanis a szöveg név elemével együtt olyan paradigmatikus 
rendszert alkot, amely a drámai műfaj számára, annak belső kódjának részeként, 
diszkurziv lehetőségek funkcionális együtteseként működik. Minden drámai instruk-
ció rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy jelezze, felidézze azt a tényt, hogy az 
adott szövegdarab drámai kommunikáció útján közöl jelentéseket. Teszi ezt oly 
módon, hogy felhívja a figyelmet: a replikákban ábrázolt szituációban (a fiktív 
beszédaktus nyelvi és nyelven kívüli környezete) változás következik be, vagy új 
szituáció kerül ábrázolásra. Verbálisan reprezentálja azt a közvetítő szintet, amely a 
dráma külső és belső kommunikációs rendszerei között teremt kapcsolatot. Az, hogy 
ez hogyan, explicit vagy implicit formában történik, az az utasítás típusától, nyelvi 
megformáltságától, az adott drámapoétikai beszédmódtól függ. 

9 9 UBERSFELD: i . m . 
1 1 X 1 I N G A R D E N : i . m . 2 1 7 . 
101 Bertolt B R E C H T : Der gute Mensch von Sezuan. In: В . В . : Stücke. Bd. 2 . Aufbau Verlag Berlin, 1 9 8 1 . 



Imre László 

EGY RÉGI REGÉNYTÍPUS ÚJDONSÁGAI 

(Posztromanticizmus - posztmodernizmus) 

1. Egy régi regénytípus újdonságai 

Az 1840-es évek magyar regényirodalmának van egy olyan vonulata, amelyről meg-
lehetősen keveset írtak (az elmúlt félszázadban meg talán semmit), s amelyet a 
romantikus irónia tágan értelmezett körébe volt szokás utalni. Szinnyei Sterne Trist-
ram Shandyében jelöli meg a forrást, de utal arra is, hogy a mi prózaíróink (Nagy 
Ignác, Pákh Albert, Kuthy Lajos stb.) inkább Byron és Jean Paul humoros, laza 
modorát utánozzák, illetve a nálunk népszerűbb (és súlytalanabb) osztrák Saphirt.' 
Németes humornak érzik ezt, holott eredetét és világirodalmi kontinuitását tekintve 
Sterne és Byron az igazi kezdeményezők. 

Újabban Wéber Antal mutatott rá, hogy e regénytípusnak, például Nagy Ignác 
Magyar titkokjámk fő értéke (s ezt irodalomtörténet-írásunk alig érzékelte) humora, 
csevegő modora.2 A kortársak nem láttak Kuthy nyelvében mást, mint szeitelenséget, 
logikátlanságot, esetleges ötleteket.3 A Hazai rejtelmekben már csak azért sem ismer-
hettek fel valamiféle új típust, de még új vegyüléket sem, mert sajnos, ironikus nyelvi 
humorát elfödte az olvasók és az ítészek elől az, hogy a cselekményt a Sue-t utánzó 
vadromantika uralta, ugyanolyan terjedelmes, esszéisztikus betétei voltak, mint Eöt-
vösnek, s egész hazafias és szociális gondolatköre nagyon emlékeztetett Petőfire és 
mindenki másra. 

Az a jellemzés, hogy a „kötelező formaságokon is túltevé magát, csakhogy egy 
szilánkot se legyen kénytelen elvetni azon eszmei bizarrságokból, melyben gyönyörét 
lelte", vagy az, hogy „elmés ötletek, körmönfont magyar szólásmódok szépítik műve 
szövegét"4 nagyon sok kortárs íróról elmondható (Vas Gerebenről, Petőfiről, Jókai-
ról), tehát nem ismerte fel a Kuthyra, Nagy Ignácra jellemző speciális viszonyt a 
nyelvhez, az irodalmi műalkotáshoz. (Petőfi is közel kerül hozzájuk A hóhér kötelével, 
bár epikus megszólalásmódjának ez nem válhat domináns elemévé, minthogy a 

1 SZINNYEI Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. I. Bp., 1925. 
2 W É B E R Antal: A magyar regény kezdetei. Bp., 1 9 5 9 . 2 0 0 . 
1

 A kortársak, többek között Erdélyi János elmarasztaló véleményét lásd: M E G G Y E S Ede: Kuthy Lajos 
mint regényíró. Bp., 1939. 

4 Dr. VÁLI Béla: Kuthy Lajos élete és munkái. Bp., 1888. 142-143. 
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regény szövegét olyan mértékig uralják a párbeszédek, hogy a szerzői önreflexivitásra 
kevés tér nyílik. 

Legáltalánosabban nem más ez, mint egy improvizáló, vagy még inkább improvi-
zálást tettető, újszerű viszony a nyelvhez. Eme, a romantikán végighúzódó magatar-
tásmód sokaknál felbukkan Puskintól Heinéig, s végső soron talán a a romantikus 
spontaneitás-elv, természetesség-elv az, amire visszavezethető. (Ahogy vannak, akik 
a posztmodern vonzalmát az improvizációhoz a dzsessz-zenétől nyert inspirációnak 
vélik.) E modor-változat nyilvánvalóan több szálon húzódik végig az európai irodal-
makon, s indítéka más és más lehet. (Sterne esetében a korai realista regényt, 
Fieldinget parodizáló „ellentechnikák" játsszák a fő szerepet.) 

Természetesen meglepő (s talán felületes) eljárás egy epikai variánst elsősorban 
„beszédszerűsége" révén határozni meg. A Kuthy-Nagy Ignác-féle regénytípus eseté-
ben meg kiváltképpen óvatlanságnak látszik alkalmazni (a regények művészi fogya-
tékosságai miatt) a következő megállapítást: „Egy-egy irodalmi korszak új interakciói 
nem a strukturális devianciák, tehát nem az állapotszerű másság, hanem a nyelvi 
beszédhorizont változásai következtében inszceníroznak új világértelmezési model-
leket."3 Viszont: ha a Magyar titkok (1844-1845), A hóhér kötele (1846), a Hazai 
rejtelmek (1846-1847), a Szomorú napok (1848-1856) nem tartoznak is múlt századi 
regényirodalmunk csúcsteljesítményei közé, azért még jelentékeny mértékben befo-
lyásolják az epikus műfajok elrendeződését, s ezáltal az irodalomtörténeti korszak 
meghatározásánál elengedhetetlenül számolnunk kell velük: „a létben való benne-
foglaltság horizontjainak változása alapvetően módosítja a dolgok rendjének művészi 
értelmezhetőségét. A nagy korszakok irodalomtörténete tehát elsősorban az ilyen 
horizontváltások felderítésével írhatja le hitelesen az irodalomtörténeti folyamato-
kat."6 

2. Eltérés az uralkodó beszédmódtól 

Azt a horizontváltást, amit ez a regénytípus jelent, szerzői nyilatkozatokkal, tudatos 
önkommentárokkal nem tudjuk bizonyítani. Az írói nézőpont megváltozásának azon-
ban csalhatatlan jelei vannak: „néha órákig elnézi méla paripáját, mely stoice legel 
bundás társai közt".7 Akiről ezt olvassuk a Hazai rejtelmekben, arról nehezen tételez-
zük fel, hogy sokat tudna a sztoicizmusról, tehát nyilvánvalóvá válik a hagyományos 
leírásból csúfot űző játék, azaz újfajta, ironikus horizontja nyílik a leírásnak. 

Nagy Ignác tréfája sem elégszik meg a puszta mulattatással: „íme a német színház 
előtti tér is oly gyönyörű, mint volt. Kövezete valódilag aristocrata szellemmel látszik 
bírni, mert annyi csakugyan bizonyos, hogy az egyenlőség onnan tökéletesen 

5 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Beszédmód és korszakváltást (Egy integratív irodalomtörténet lehetőségei a 
modernségben). Doktori értekezés tézise. Bp., 1992. 8. 

6 I. m. 9. 
7 K U T U Y Lajos: Hazai rejtelmek. Bp., 1906.1. 61. 
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száműzetett."8 Itt sem egyszerűen az „egyenlőség" konkrét és elvont jelentése van 
szembeállítva, hanem e nyelvi játék révén a társadalmi-politikai közhelyek nevetsé-
gessé tétele történik meg újszerű módon. (Arany Az elveszett alkotmányban hasonló 
politikai csipkelődést sűrűn enged meg magának, egyszerre követve a komikus eposz 
parodikus hangvételét, s az általa ekkor már ismert Byron-féle Don Juan ironikus 
célzásait.) 

Jókai alkalmaz talán legtöbb humorral ilyesfajta eljárásokat a Szomorú napok.ban: 
„A kutya megállt háromszegletű óla előtt, mit Kordé uram oda magyarázott, hogy a 
becsülettudó házigazda előre akarja bocsátani, mely ajánlatot ő érzékenyen elfogad-
va, bepréselé magát a szűk kutyaólba, míg a künn szorult kutya elbámulva ült le háza 
nyílása előtt, nem foghatva föl, hogy mely jognál fogva bitorolja ez idegen vadállat 
az б ősi telkét."9 Első renden a szerzői elbeszélésnek a részeg ember, illetve a kutya 
nézőpontjával való felcserélése humoros hatású, mindezt azonban megtetézi bizo-
nyos korabeli közhelyek („ősi telek") lealacsonyító kigúnyolása. 

Több esetben is a reformkor hol patetikus, hol a felvilágosodástól örökölt raciona-
lizmusával tüntető nyelvhasználata válik nevetségessé. A különféle „ál-okoskodások" 
a kauzális gondolkodás fonákját adják, akarva-akaratlan azzal az igénnyel, hogy az 
átlagos-tradicionális észjárás sztereotípiáit leplezzék le: „A hajóhídon csak alig pislo-
gott néhány lámpa, mert igen sötét volt, s ilyenkor rendesen az utcán is kevesebb olaj 
szokott a lámpákban lenni; alkalmasint az emberi büszkeség némi lealázására, hogy 
tudni illik mindenki meggyőződjék, miképp a természet roppant ereje ellen nem 
küzdhet sikerrel a gyarló ember."1" 

Sajátos változata ez a „fekete humor"-nak, ami látszólagos ellentmondásban van 
az affirmativ részekkel, például a Hazai rejtelmek XVII. fejezetével, amely esszészerű 
betét a lelencházakról, az ősiség törvényéről a korabeli publicisztikával vagy ország-
gyűlési felszólalásokkal egybehangzó módon. Eme disszonanciát annak is tulajdonít-
hatjuk, hogy míg az önironikus, játékos modor a későromantika (európai viszonyí-
tásban a posztromanticizmus) uralkodó hangneme, addig nálunk a közismert (bár 
nem túlságosan nagy mértékű) fáziskésés miatt eleven marad a nagyromantika 
lelkesült-állító hevületének hatása is. Ezzel magyarázható, hogy mind Kuthynál, mind 
Nagy Ignácnál rengeteg hazafias szólam, Kossuthot, Széchenyit, Eötvöst visszhangozó 
„irányeszme" szerepel, de jelen vannak az ennek ellenében ható önironikus hangsú-
lyok is: „Alább erős kőhídja hajolt át szép bástyaívekkel, melyet Kátay újnak nevezett, 
s mely valóban nem régi, de élei és párkánya telve csonkákkal, s dísztelen töréssel, 
hasonlítva a magyar törvényhez, mellyel ha egyszer megalkottaték, ki sem gondol, 
törve-rontva attól, ki hozzáfér."11 

Ennek a korban nem túlságosan elterjedt önironikus nemzetszemléletnek van 
lírai-együttérző változata is: „Nem teheték tehát egyebet, hanem egyenesen az ismert 

8 N A G Y Ignác: Magyar titkok. B P . , 1 9 0 8 . II. 5 4 . 
9 J Ó K A I Mór: Szomorú napok. Bp., 1 9 6 3 . 51. 

1(1 N A G Y Ignác: i. m. II. 2 5 0 . 
1 1 K U T H Y Lajos: I. M . I . 1 0 0 . 
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általános magyar gyógyszerhez, a reményhez folyamodtam..."12 Nem elsősorban a 
hamisnak bizonyult ideológiákból való kiábrándulásról van szó (mint a későroman-
tikában, például Baudelaire-nél, vagy több mint száz évvel utóbb, a posztmodern-
ben), hanem általános remény- és eszményvesztésről, célvesztésről, „nonteleologi-
kusság"-ról: „oly neme a játéknak, melyet a magyarok Ringelspielnek neveznek; 
melyet mindazonáltal inkább politikai pályafutásnak kellene nevezni, mert a legki-
sebb gyermekek is magas paripára ülnek és ugyancsak forognak, anélkül, hogy 
valaha célt érhetnének".13 Igaz, Nagy Ignác mindig is hangsúlyozta, hogy nem kötődik 
politikai pártokhoz, bizonyos blazírt megjegyzései azonban nem pártok feletti pozí-
cióra, inkább a „Minden hiába!" pesszimizmusára emlékeztetnek. 

3• „Halmazszerűség" a kompozícióban - horizontváltás az írói szemléletben 

A kétely és az önirónia nyelvi magatartása valamilyen mértékben a kompozíciót is 
meghatározza. A Hazai rejtelmek első tíz fejezete nem egyéb, mint csaknem cselek-
mény nélküli életkép-sorozat a Hortobágyról. Ezt a mozaikosságot összefüggésbe 
hozhatjuk a romantika laza komponáló elveivel, de azzal a sterne-i, byroni improvi-
zációs technikával is, ami a posztmodernben kel új életre. A döntő mégis a magyar 
epika életkép-hagyománya, ami Gvaclányiig, sőt Gyöngyösiig vezethető vissza. 

A szélsőséges (dumas-i, sue-i) romantikának és az életképszerűségnek az összefo-
nódása nemcsak Kuthynál és Nagy Ignácnál van meg, hanem (közismert módon) ez 
határozza meg alapvetően a Jókai-regény alkatát, ami a magyar epika sajátos (sőt 
európai összehasonlításban egyedülálló) képződményét jelenti, ha az európai kortár-
sakkal vetjük össze. (Furcsa - e sorok írójának sem tere, sem felkészültsége e kérdés 
megválaszolására - , hogy Dickensnél is keveredik rémromantika és életkép, illetve 
zsánerszerűség, mégis markánsan üt el a végeredmény a Jókaiétól.) 

A non-linearitás, természetesen, lehet a Sterne-Byron-féle epikamodell hatása, 
mely valóban újraéled a posztmodern dekonstrukciós impulzusának struktúrameg-
szüntető technikáiban, ele hasonló módon jelentékenynek mutatkozik e magyar 
regénytípus ösztönzői közül az európai romantikának az a törekvése, amely a 
klasszicista (lényegében a görög-római, arisztoteliánus harmónia és szimmetria) elv 
ellenében hat. Ismeretes, hogy a romantika nemcsak kihívóan száll szembe ezzel a 
tradicionális szépségeszménnyel, hanem előszeretettel állítja figyelme középpontjába 
az ezen antik-klasszicista szépségideál körén kívül keletkezett műfajokat, például a 
középkori és „barbár" eredetű balladát. Az a „halmazszerű" elrendeződés minden 
esetre, mely a Magyar titkokés a Hazai rejtelmek sajátja, ebben a formában nem lesz 
jellemző Jókaira. (Sue hatását látták ebben sokan, s nem is éppen alaptalanul, akinél 
a kalandregény tempója nem engedi meg az ilyen fokú töredezettséget.) 

1 2 N A G Y Ignác: i. m. II. 332. 
13 I. m. III. 222. 
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A laza szerkesztést (volt már róla szó) e regénytípus sajátos írói magatartásmódja is 
megszabja. Ezen elsősorban az értendő, hogy az írót, illetve a Magyar titkok első 
személyű elbeszélőjét saját reflexiói jobban érdeklik, mint a történet arányos és célszerű 
felépítése: „Nemcsak valamennyi toronyóra, hanem saját zsebórámon kívül még tulaj-
don gyomrom is jelenté, hogy az ebéd ideje annyira elérkezett már, mint a magyar 
politikusok virágzásának ideje, azaz: hogy már szinte múló félben van. Ej, ej, csak most 
veszem észre, mily pompás hasonlításra tettem véletlenül szert! Valóban, a politikusok 
népszerűsége éppen olyan, mint az étvágy: gyorsan és igen öivendetesen jő, s egyetlen 
silány gödölény, vagy tormás borjúfej ismét megszünteti azt. Csakhogy az étvágyat 
megsemmisítő borjúfej alatt sültet, a politikai alatt sületlen tetteket kell érteni."14 

Nyilvánvaló, hogy ez az írói magatartás a tréfás önreflexivitást, s nem a szigorú 
komponálást részesíti előnyben. (A posztmodern egyik alapvető eljárása is ez: humo-
ros reflexiókkal akadályozni meg a beleélő olvasást, hangsúlyozni a szöveg „irodalmi 
szöveg" és nem valóságtükröztető voltát.) Különösen feltűnővé válik ez, ha a kitérés 
valóban személyesen érinti a szerzőt, mint az itt következő az újságírásból élő Nagy 
Ignácot: „Figaro itt, Figaro ott! Kire lehetne ezt inkább alkalmazni, mint a boldogtalan 
újságíróra! Ő mindenütt jelen van, s fogadni mernék, hogy a rendkívül szomorú 
Hamlet herceg boldogult atyjának szegény lelke is újdonságírói hivatalt viselt a 
túlvilágon, és azért volt mindenütt jelen.. ,"15 

Ez a vigyázatlanságot hangsúlyozó, csevegő hang alig különbözik Byron Don 
Jüanjának, Puskin Anyeginjének, Arany Bolond Istókjának fesztelenségétől. Nagy 
Ignác is alkalmaz közvetlenkedő közbevetéseket („Ha valaki talán ellentmondást 
látna ezen állításomban, annak megnyugtatására azt válaszolom..."),16 ami időnként 
az olvasóval való bizalmaskodásba megy át: „Ezer villám, most hasra estünk! Bocsá-
nat, tulajdonképpen csak én magam estem el, s bátor vagyok reményleni, hogy a 
szíves olvasó nem részesült e szerencsétlenségben."1 

Nagy Ignác elsősorban utánoz, amikor ilyen megoldásokhoz folyamodik, és aligha 
van tisztában azzal, hogy milyen epikatörténeti hagyományokhoz csatlakozik. (Leg-
alábbis tudatos választás nyomaira nem bukkantunk.) A Magyar titkok utószavában, 
melyben következő regényét ajánlja az olvasók figyelmébe, egyszerűen „víg modor" 
gyanánt definiálja önnön módszerét. 

Ez a kötetlen, víg modor időnként a szereplők beszédmódját is megszabja. Martin-
kó András figyelt fel arra A hóhér kötelekapcsán, hogy a szerzőre jellemző kollokviális 
beszédmód átterjed a hősök beszéltetésére is. Petőfi például sok töltelékszóval 
beszélteti a szereplőket: lássa, hisz, no stb. Tehát nem Juci beszél igy - mutat rá 
Martinkó —, hanem Petőfi. Azaz: „nyelv és stílus nem a jellem, műveltség, társadalmi 
helyzet, hanem az írói viszonyulásból folyó alkalmi lírai szituáció függvénye".18 

М I . M . 1. 2 3 9 . 
1 5 I . M . III. 3 2 8 . 
1 6 I . M . I . 5 1 . 
1 7 I . M . I . 5 5 . 
1 8 M A K T I N K Ó András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. Hp., 1 9 6 5 . 174. 
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Mindezek a jellemvonások a regények tágan értelmezett szubjektivitásához tartoz-
nak, amit a Don/uaríban, az Anyeginben az első személyű előlépések is hangsúlyoz-
nak. Kuthynál az ilyen lírai kitérések néha alig különböztethetők meg az esszészerű, 
reflexív leágazásoktól: „E könyv folytában alkalma lesz az olvasónak csikósinkról 
jobban meggyőződni, mégis sok felvárosi gyáva német magyar, félénk tőkés, bukott 
kalmár, üres kenyérevő, vagy külföldhöz csatlakozott majom, ki egész életét néhány 
fojtó legű utcán, s gaminok, zsebelők ólálkodása közt tölti el, undok megvetéssel, 
átkul, vagy gyermekijesztőleg nevezi a csikóst."19 Másik változat Kuthynál a lírai 
jellegű, valóban érzelemteli, szinte költeményszerű betét: „Szeretném vad pusztán 
látni a zsarnokot; hol egy vészroham, éhes ragadozó vagy úszó lápsziget perc alatt 
eltemethet minden földi nagyságot."21' 

Akad olyan lírai kitérő is a Hazai rejtelmekben, mely már-már szövegszerűségében 
is byroni: „Isten veled regék, s boldog egyszerűség pásztori hazája, utolsó vidéke 
megfogyott fajom közt az őserőnek! Emlékem a század kórzaja közt csendes képed-
hez visszatér, s lelkem örül, hogy szűz kincseid láthatára... "21 Nagy Ignácnál is tesz 
vallomást az elbeszélő, például a halálfélelemről (az I. kötet XII. fejezetében), de 
mivel itt egy fiktív alak, Bende mondja el a történetet, ez már a szubjektivitásnak 
közvetettebb megnyilatkozása. A Szomorú napok legsikerültebb részei közé tartozik 
az a visszaemlékezés, mellyel Jókai a kolerajárvány komáromi eseményeit idézi fel: 
„Emlékezem azon időkre; akkor talán még gyermek voltam (azért mondom 'talán', 
mert nem tudom egész bizonyossággal, hogy mikor öregedtem meg), nem sok 
osztályom volt a közös rémületből.. ,"22 

4. „Ellentechnikák" a valóságillúzióval szemben 

Ezek a személyes kitérések, természetesen, a beleélő olvasás, a valóságillúzió ellené-
ben hatnak, hiszen maga az író is kívülről láttatja, műalkotásként kezeli elbeszélését, 
melyet időnként meg lehet szakítani szubjektív vallomások kedvéért. Petőfi humoros 
közbevetései is az illúziókeltő előadásmód lehetetlenné tételét szolgálják: „- Húzd rá 
cigány, hadd táncoljak! - mormogá, s elaludt. Cigányok nem is voltak jelen tulajdon-
képp."23 Van tehát valami mimézis-ellenes tendencia is ebben az epikaváltozatban, 
akárcsak Sterne-ben, a verses regényben, s majd a posztmodernben. 

A szerzőt a szokásosnál jobban érdekli a befogadó, inkább izgatja az olvasóban 
lejátszódó folyamat, s azon van, hogy műalkotásnak, s ne a valóság másának fogad-
tassák el műve. Voltaképpen ebben összegezhető eme különleges, legalábbis az 
1840-es évek magyar irodalmában szokatlan epikaváltozat alaptörekvése, hogy tudni-

1 9 K U T H Y Lajos: i. m. I. 15-16. 
2(11, m. I. 110. 
21 I. m. II. 194. 
2 2 J Ó K A I M ó r : i . m . 1 1 6 . 
2 3 P E T Ő F I Sándor: A hóhér kötele. Bp., 1 9 8 8 . 7 9 . 
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illik különböző ellentechnikákat alkalmaz, amelyek a hagyományos irodalmi eljárá-
sok megkérdőjelezésével provokálják a tradicionális olvasói beállítódást. Ez egyrészt 
a legigényesebb olvasói réteg újdonságigényét is kielégíti, másrészt a tömegolvas-
mánnyá válásnak sem akadálya. Ezen az alapon is vonható párhuzam Byron (aki 
egyszerre belterjes és igen nagy olvasótáborra ható) és a posztmodern nagyságok 
(akik a popkultúrát az elitkultúrával ötvözik) között. 

Ezek a kizökkentő, a szöveg „irodalom" voltára utaló ellentechnikák egyike a 
különböző nyelvi szintekkel való játék: „nem az apa egyszerű szavait fogom alkal-
mazni, hanem oly öltözetben állítandom elő az eseményt, melyben tisztelt olvasóim 
díszes körében is botrány nélkül jelenhessék meg".24 A dolgot - eszerint - külön-
bözőképpen lehet elmondani, s az eltérő regiszter az író választásának függvénye. 

Nagy Ignác egy másik helyen a nyelvvel, a nyelvalkotással, a szóalkotással történő 
visszaéléssel foglalkozik (I. kötet XXIII. fejezet), ámde a jellemző Nokok. és nökök. 
fejezetcím arra utal, hogy a valóságra vonatkoztatott nyelvi szint mellett a grammatikai 
tér, a szóalkotás, a szócsonkolás szférája is megjelenik. A tréfás szóalkotás maga (Jókai 
egy helyütt a kutyát ugatámak nevezi)2' a valóságillúzió helyett a nyelvi megalkotott-
ságra tereli a figyelmet. 

Természetesen: nem a nyelv világán túlmutatni nem akaró, nyelvi alapokra lebon-
tott irodalom ez, mint a posztmodern bizonyos irányzatai. Viszont Sterne-höz, Byron-
hoz hasonlóan fellelhető itt a fikcionálás nyelvi alapú megtöbbszörözése. S amit 
elmondhatunk az Anyegintől vagy A délibábok hősétől, hogy alkotásmódjuk nem 
valóságkövető, hanem nyelvi vezérlésű, annak bizonyos, olykor kezdetleges jelei 
megvannak ebben a regénytípusban is. Legkitartóbban e lehetőséget Nagy Ignác 
használja ki a Magyar titkok II. kötetének Bérkocsis és politika című, XII. fejezetében, 
ahol is többértelmű szavakkal játszva teremt mulatságos analógiákat. 

A nyelvet eszköznek tekintő, valóságtükröztető irodalmi eljárásmódokkal szemben 
egyfajta verbális virtuózkodásra történik itt kísérlet. Sem Nagy Ignác, sem Kuthy, sem 
a pályakezdő Petőfi vagy Jókai nem volt ebből a szempontból oly fokig tudatos 
művész, hogy valamiféle szándékolt törekvést tulajdoníthatnánk nekik. Egyszerűen 
ismerték Byront, talán Sterne-t, akik számára megszűnt a nyelv és valóság megfelel-
tetésének egyértelműsége. Ha a posztmodern elméletírók okkal beszélnek arról, hogy 
a művészi közvetítő közeg, a nyelv azért lép elő generáló elvvé, mert a valóság 
megbízhatatlanná vált,26 úgy Sterne, Byron esetében is feltételezhetünk egy hasonló 
módon megrendült valóságtudatot. A Magyar titkokban is elbizonytalanodik valóság 
és elbeszélés megfeleltetése, hiszen nem „elbeszélés", hanem „elbeszélések" vannak: 
„Ha német bölcsészeti tankönyvet akarnék Hegel modorában írni..."27 Sok esetben 

2 4 N A G Y Ignác: I . M . I . 2 1 1 . 
2 5 J Ó K A I M ó r : i . M . 6 5 . 
2f) Jelen dolgozat sokkal adós azoknak a tanulmányoknak, amelyek részben kitűnően tájékoztatnak és 

értelmeznek, részben felhívják a figyelmet a kérdéskörrel foglalkozó legjava szakirodalomra. Leginkább: 
A I Í Á D I N A G Y Zoltán: A posztmodern regény Amerikában. Helikon 1 9 8 7 . 1 1 - 4 0 . ; S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: 
Modern éiposztmodern: ellentmondás vagy összhang. Helikon 1 9 8 7 . 4 3 - 5 5 . 

2 7 N A G Y Ignác: i. m. II. 1 1 9 . 
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inkább valamiféle hányaveti relativizmusnak látszik mindez inkább, mintsem a való-
ságtükröztetés nyelvi lehetőségei mérlegelésének. 

5. A nyelv felértékelődése 

A szójáték eleve ellentmond a valóságnak megfeleltethető stílusszintnek, hiszen a szó 
hangtestével, jelentés nélküli oldalával történő kombinációkon alapul. A szójáték a 
humoros, fesztelen előadásmód velejárója Jókainál: „Egy nap Kordé uram szokatlanul 
leitta magát. Mikor azt mondom, hogy szokatlanul, az alatt azt értem, hogy szokása 
ellenére éjfélkor már azt sem tudta magáról, hogy fi-e vagy leány..."28 Kuthy a szó 
darabokra bontását avatja a nyelvi komikum forrásává: „Nyolcszáz héttől huszonötig 
egy kóbor sváb művész romlandó sárházán szerepelt e kaput színpadon, s padon 
kívül, lévén egy személyben Hamlet-palást, paripaszőnyeg és medvetok. Későbben 
ismét, nem ugyan szín, de sőt színtelen padra került, egy prágai zsibárus zsidónál... "2V 

Nem egyazon szó több jelentésével, hanem rokon értelmű szavak kombinációjával 
teremt többértelműséget Nagy Ignác: „folyvást koppasztja nagyrészben azokat, kik 
juhaik gyapját hozzák be Pestre, s most cserében saját aranygyapjukat hagyják 
tárcáikból kinyíratni".30 A „halad" ige kettős (konkrét és elvont) jelentését szembeál-
lítva politikai analógiával él ugyancsak Nagy Ignác: „Két férfi haladt el mellettem. Első 
tekintetre is látám, hogy politikusok, mert mind a kettő egyszerre beszélt, s az egyik 
igen gyorsan ment, mi miatt többször megbotlott a göröngyös úton, míg a másik 
nagyon is lassan lépegetett, minek következtében mind a kettő mindig meglehetősen 
egymás mellett maradt. Az egyik tehát rohanva, s a másik fontolva haladó, gondolám 
magamban."31 

A szójátékok újra és újra tudatos, figyelmes olvasásra ösztönöznek, azaz kilendíte-
nek a valóságillúzióból: „vannak ülnökök, kik egész életükben csak állottak, azaz: 
mindig álnokok voltak".32 Sok esetben politikai célzás rejlik a szó több jelentésének 
váltogatásában: „Az Arany Sasban? Nem, mert annak két feje van, én pedig a sok-
fejűséget éppen úgy gyűlölöm, mint a fejetlenséget."33 

A stílusviccnek sokféle fajtája van, de mind a váratlanság varázsával hat. Ilyen az 
ál-ellentét: „Az ajtó megnyílt, s egy nem annyira szép, mint rendkívül vastag asszony 
lépett be."3' Ilyen az egyazon grammatikai pozícióba állított, de nevetséges hatást 
keltően eltérő képzetek együtt szerepeltetése: „Az előszobában néhány nagy hazafi-
nak aranyrámás arcképe és egy bodrozott fejű csinos inas által fogadtattam.. ."ъ 

2 8 J Ó K A I M ó r : i . m . 4 9 . 
2 9 K U T H Y Lajos: i. M . I . 7 0 . 
3 0 N A G Y Ignác: i. m. I. 87. 
311. m. I. 147. 
3 2 I . M . I . 6 9 . 
3 3 1 , M . I . 2 4 0 - 2 4 1 . 
3 4 I . M . I I . 6 9 . 
35 I. m. 1.161. 
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„A házasság szerencsés megkötése után az öreg grófot három vagy négy év múlva az 
öröm és a köszvény csakhamar megölték."36 

Gyakran él Nagy Ignác a konkrét-elvont ellentétezés groteszk stílushatásával: 
„nagy kosarakkal, mikből sokszor csak egyetlen nagyon is szerény kenyérke kandikál 
ki, mint vitatási beszédekből a gondolat és a józanság."37 A komikus hatást (s az olvasó 
zavarodottságát) fokozza az aktualitás: „A Széchenyi kert alig érdemli e nevet, mert 
oly ment az árnyéktól, mint annak hazafiúi jelleme, kinek nevét viseli... ',38 A komikum 
forrása az össze nem illés, az a sajátos „okozati ellentechnika", mely a posztmodern 
prózának is kedvelt eljárása.39 

Hasonló nyelvi játékok mindig valamiféle nyelven túli valóságra céloznak: „s itt-ott 
rátartással, fontolva lépeget egy-egy conservatív gólya".40 A felidézett látvány össze-
függésbe hozása bizonyos politikai magatartással nemcsak csúfondáros és szemléle-
tes, hanem olyan hatású is, hogy kételyeket ébresszen a nyelvi megformálás adekvát 
volta iránt: a „fontolva haladás" jelszava igazi politikai józanságot takar vagy csak 
„rátarti" lassúságot? 

Hasonlóképpen nyelv és valóság megfeleltetésének, illetve megfeleltethetetlensé-
gének önironikus dilemmája bukkan fel a Magyar titkokban is: „íme hirdetve volt, 
hogy a nagy táncteremben nyilvános gyűlde, gyűlély, vagy a magyarok istene tudja, 
miféle szószörnyeteg című mulatság fog véghez menni?"41 (Ismeretes módon reform-
kori irodalmunk ilyen irányú játékosságát indokolja a nemrég lezajlott, sőt még le nem 
zárult nyelvújítás, „szógyártás".) 

A humoros hasonlat stílushatásában is megoszlik a figyelem a valóságra vonatkozta-
tottság és az irodalmi utalásosság között: „a hortobágyi csárda mint egy félemlett Ninive 
állt a szennyes tenger között. Az ó-testamentumi szennyvízen isten lelke járt, itt döglött 
marhák, kósza tutajok, cibált szénakazlak".42 A bibliai párhuzam nyilvánvalóan kétféle 
valóság és kétfajta stílusszint összevetésének groteszk voltát aknázza ki. 

Nagy Ignác humoros analógiái inkább a publicisztika eljárásait teszik nevetségessé, 
például a politika és a részeg emberek haladásmódjának összevetésével: „(ketten 
jönnek szembe az utcán)" „Egymást azonban, amennyire csak lehete, híven támoga-
ták, s valamint a véleményben különböző kettős követek egymás szavazatát megsem-
misítik, úgy ők is mindig visszatolták egymást az utca ellenkező oldalára, s ennélfogva 
mindig az utca közepére jutottak, minek csak azon egy kellemetlen következménye 
volt, hogy eszerint igen lassan haladtak előre, amit hasonló körülmények közt másutt 
is igen sajnosan tapasztalhatni."43 

36 I. га. II. 46. 
37 I. m. I. 29«. 
•w I. m. II. 152. 
39 Clarence M A J O R : Reflex and Bone structure. New York, Fiction Collective, 1 9 7 5 . (idézi: A N Á N I N A G Y 

Zoltán: i. m. 31) 
4 0 K U T H Y Lajos: i. M . I . 101. 
4 1 N A G Y Ignác: i. m. III. 340. 
4 2 K U T H Y Lajos: i. m. I. 3. 
4 3 N A G Y Ignác: i. m. I. 91. 
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A humoros hasonlat gazdag, többszintű alkalmazásának példája: „E tömeg, a nagy 
tolongás miatt oly aprókat lépeget, mint a francia gránátosok az Ezred leánya című 
daljátékban, és mégis mennyi hódításokat tesz; pedig meg vagyok győződve, hogy 
ily haladás mellett a valódi francia gránátosok egyetlen deszkabódét sem foglaltak 
volna el Napoleon számára."44 Kijut itt a Donizetti-előadásnak (talán a szűk színpad 
miatt kellett olyan aprókat lépni a gránátosoknak), felmerül a színpadi és az igazi élet 
ellentéte, s a tolongó tömegben aprókat lépő járókelők mozgásának önmaguk által 
fel nem fedezett komikuma is egészen modernül hat. (A mozgás-gegnek a posztmo-
dernben nő meg majd a szerepe.) 

6. „IrodaImiasság " allúzió, paródia 

A nyelvnek nem alárendelt, nem eszköz-jellegű használata általában véve is jellemző 
a romantikára, Jókai tréfás körülírása azonban bizonyos komikus eposzi hagyomá-
nyokra is emlékeztet, amennyiben a jelentéktelenséget fontoskodó túlbuzgalommal 
és indirekt úton írja le: „Ha kezei nem árulnák is el, miknek bötykei lemoshatatlanul 
be voltak balzsamozva szurokkal, a bőrkötény mellett feledett kármentő bizonyságot 
tenne róla, hogy a kérdéses férfiú azon érdemes polgárok osztályához tartozik, akik 
az emberiséget tyúkszemekkel ellátják."4' 

Úgyszintén a komikus eposz bizonyos elemei (ál-eufémizmus, nyelvi kevertség, 
tréfás körülírás) fedezhetők fel a Hazai rejtelmekben-. „Utána a kis zabpusztító cipelte 
tout sans culotte, a tagba szakadt vasas saraglyát."46 A parodikus, „rájátszásos" modor 
általában (ezúttal is) túlmutat önmagán: a fennköltség hamisságát, a retorika veszé-
lyeit szuggerálja egy olyan korban, melyben mind a nemzeti, mind a szociális frázisok 
ellensúlyát csak a szkepszis, az objektivitás, az önkritika teremtheti meg. 

Az ilyesfajta parodikus allúziók olykor szinte felfedezhetetlenek. (Horváth János 
vette észre, hogy A karthausi milyen kétértelmű módon hatott A hóhér kötelére.)'' 
Andorlaki bosszúszomjának leírása, a holttetem kiásása, s a regény további részletei 
is igazolják Horváth János azon megjegyzését, hogy a mű jobb lenne paródiának.48 

Martinkó András is rámutat, hogy Petőfinél „parodizáló, humoros funkciót kapnak 
azok a formai eljárások, amelyeket az író a regény más jellegű részeiben komoly 
igénnyel kénytelen alkalmazni (választékosság, pátosz, bölcselkedő aforizmák 
stb.)".49 Ezzel analóg az a dilemma, ami Vajda János Alfréd regénye című verses 
regénye kapcsán merült fel, hogy tudniillik parodikus szándék vezérli-e a költőt 
végletes túlzásaiban. Tamás Attila a ponyvaromantikus kellékeket oly multaságos-
nak véli, hogy velük kapcsolatban parodikus célzatra, a romantika önfelszámolá-

4 4 I . M . I I I . 3 4 3 . 
4 5 J Ó K A I M ó r : i . m . 1 8 4 . 
46 KimiY Lajos: i. m. I. 338. 
4 7 H O R V Á T H János: Petőfi Sándor. Bp., 1922. 202. 
48 I. m. 204. 
4 4 M A R TINKÓ András: i. m. 171. 
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sára következtet.50 A romantika utániság, a posztromanticizmus a tárgyalt regények 
esetében is megmutatkozik a parodikus törekvésekben. Petőfinél egy csalhatatlan 
bizonyítéka van annak, hogy meghatározott szövegekre alludálnak a szereplő 
szavai: Ternyey azt mondja beszélgető partnerének, hogy „Könyvekből beszélsz, 
pajtás. 

Nagy Ignácnál annál gyakoribbak a paródiának minősíthető passzusok: „Ezen 
végső csapás megrepeszté szívemet, s első pillanatban elhatározám, hogy egyenesen 
a Dunába ugrom; ámde a sorsnak végzései titokteljesek, s kerekeit emberi kezek nem 
forgathatják! A Duna be volt fagyva, s gyilkos szándékomat nem teljesíthetém..."51 

Egy olyan szobalány mondja mindezeket, aki egy színtársulathoz csatlakozott, okkal 
tételezhető fel ily módon, hogy fogalmazásmódja a romantikus fordulatokat nevetteti 
ki. Hasonló módon egyértelmű a stílusparódiára való igyekvés egy másik helyen: a 
hároméves, makrancos grófkisasszonnyal való bajlódásra vonatkozik a patetikus 
kitörés: „Sors, iszonyú és borzasztó kegyetlenségű zsarnok sors...'"2 

Az ilyen és hasonló célzások nem pusztán a stílus élénkítői, hanem a szövegnek 
egy olyan új dimenzióját teremtik meg, amelyben az olvasó számára a más szövegek-
kel való kapcsolatteremtés lehetősége, sőt szükségessége merül fel. Van rá eset, hogy 
Nagy Ignác meg is nevezi a célba vett szöveget: „A történetet én is végig hallgatám, 
s így elmondhatom azt, habár nem is egészen Száli asszony szavaival, de minden 
esetre oly híven, miképp azt a tárgy fontossága érdemli, sőt igényli. Egyébiránt szabad 
legyen azt azon modorban előadnom, melyben a világhírű Sue Vándor zsidó című 
regényét írá, melyet a gazdag német irodalom húsz fordításban tömöget romlott 
gyomrába, melyre a szegény magyar irodalom nem szorult és melyet bizonyosan meg 
sem fogna egészséges gyomrú olvasó közönsége emészteni."53 

A következő elbeszélés tehát nem a valóságra, hanem egy másik szövegre vonat-
koztatandó, vagy legalábbis: arra is. Hasonló szándék teszi sajátszerűvé a Magyar 
titkok II. kötetének IV. fejezetét (Forró láz), melyben Bende, az elbeszélő súlyos 
betegen álmot lát, megjelenik neki az idő emberré testesült alakja. Párbeszédük 
aktuális politikai célzásokkal van teletűzdelve, ennélfogva a korban divatos (illetve 
éppen az idézett rész tanúsága szerint is éppen divatjamúlttá váló) allegorikus meg-
jelenítés paródiájaként olvasható. Az izgalmas, fordulatos cselekmény mellett máso-
dik fő témává nő fel a valóság többféle interpretálhatóságával űzött játék, aminek 
alkalmanként paródia jellege van. 

A III. kötet IX. fejezetének címe (Ármány és gyöngeség) а Schiller-drámára alludál, 
s a torzított idézés a két cím s a kétfajta megjelenítés közti különbséget emeli ki. Az 
intertextuális mobilitás egyes példái a szintek váltogatásával gazdagítják a szöveget: 
„Szeretem hinni, hogy szíves olvasóim, legalább a szép Eszter iránt sajnálkozási 

3 0 T A M Á S Attila: Vajda János Alfréd regénye című műve és a magyar romantika néhány problémája. 
Szeged, 1965. 

5 1 N A G Y Ignác: i. ш. II. 37. 
52 I. m. II. 40. 
53 I. m. II. 78. 
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érzelmet tápláltak részvevő keblökben, midőn befalaztattunk, s ezért megnyugtatá-
sukra mindenek előtt e szót írom ide: megszabadultunk!'"' E szövegrész mindenek-
előtt a romantikus feszültségteremtés karikírozása. Másodsorban az olvasóval kapcso-
latot teremtő, a valóságillúziót csökkentő nézőpontváltás. Mindezen túl a Szentivánéji 
álom azon jelenetét is idézi, melyben a kézművesek színielőadása során Gyalu, az 
asztalos megnyugtatja a közönség hölgytagjait, hogy ne rettegjenek, mert ő igazából 
nem oroszlán." 

Az irodalmi tradíció mint viszonyítási közeg deklaráltan is benne van e regények-
ben: Petőfi hősének, Hiripi Gáspárnak Gvadányi a kedves írója, aki a Hazai rejtel-
mekben is szóba kerül: „Subája alatt fekete nyers juhbőrt viselt nyakában, mely 
lábainál fogva volt keresztül kötve. Ha mondom nyers, az nem teszi, hogy vér csepeg 
róla, hanem készítetlen állapotában, mint nyúzáskor megszáradt, mint minden időn 
által pásztori divat volt, mint Gvadányi 1788-ban leírta, s mint az, eredeti juhászboj-
tároknál, korunkban látható."56 

Olykor a szereplők is szóba hozzák az irodalmat, tehát tőlük sem idegen az 
irodalmi analógiák teremtette szövegmögöttiség: az ünnepelt énekesnő például így 
panaszkodik gyámatyjának írt levelében arra, hogy Szapáry Lajos szerelmével üldözi: 
„Üldöz és fáraszt. Már valóságos rémem... Hugo Viktor jól ismerte az ily Claude 
Frollo-féle jellemeket.. ,"57 

Nagy Ignácnak vígjátékaiban is feltűnően sok a színházi életre, a hírlapokra 
(többek között a Jelenkorra, saját lapjára) történő célzás.,s Irodalmi példákra való 
hivatkozások a Magyar titkok elbeszélőjének megnyilatkozásait is átszövik: „Eddig 
Móricz ügyében csak bosszú és kalandvágy intézé lépteimet, most pedig érzérn, hogy 
az elnyomott ártatlanság ügyvédévé lettem, s itt akaratlanul az Ördög naplója jutott 
eszembe, s félig-meddig Robin de Boisnak kezdém magam érezni, ki az özvegy és 
árva vagyonát visszaszerzi."59 Az olvasó beavatottságát tételezi fel az író (s nem ok 
nélkül, hiszen Jósika valóban a legnépszerűbb magyar regényíró ezekben az évek-
ben), amikor ilyesféle magyarázatokkal él: „Igen, embervadász, de nem oly veszélyes, 
mint az Utolsó Bátoriembervadászai."60 

341. m. П1. 90. 
33 Az allúziót valószínűnek tartjuk, mert bár a Szentivánéfiálomrak a Magyar titkok írásáig nem készült 

magyar fordítása, Nagy Ignác közismerten magasszintű német nyelvtudása (irodalmi munkásságát is német 
nyelven kezdte) ezen összefüggést lehetségessé teszi. Ismeretes módon e kor literátorai közül sokan 
németül olvassák a világirodalom klasszikusait, többek között Shakespeare-t, de például Petőfi még Sue-t 
is. 

3 6 K U T H Y Lajos: i. m. I. 60. 
57 I. m. II. 364. 
3 8 SZABOLCSI Lajos: Nagy Ignác vígjátékai. Iip., 1911. 44. 
3 4 N A Ü Y Ignác: i. m. I. 125. 
6(11. m. II. 86. 
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7. Elbeszélői önszemlélet 

Az elbeszélői tudatosságnak még magasabb fokát jelenti az önnön előadásmódjára 
vonatkozó kommentár. (Byron Don Jüanjának kedvelt eljárására ismerhetünk rá 
ezúttal is.) Ez is kimozdítja az olvasót a beleélő pozícióból. Kuthy egy tölgyfát ír le: 
„törzse telve sebhelyekkel; .. .cserepes gyökereiről leapadt a föld, s rohadó tövén, az 
ó hasadékot sárga taplós gombákkal fodrozta körül az aszkór. Egyetlen ifjú ág, gyér, 
de ép lombbal jelenté igényét további élethez; s oldalán dús repkény kúszott fel 
védelmük.. Honom aristocratiája jutott eszembe. Lombjai a népjogi törvényjavaslat; 
repkénye az ipar. Tán jó a hasonlat; .. .tán nem jó!"61 

Az ilyesfajta játékot megkettőzi Nagy Ignác azon fikciója, mely szerint nem 6, 
hanem Bende mondja el az eseményeket. Ezt hangsúlyozza már a regény elején a 
fiktív szerzőnek (Bendének) és az írónak (Nagy Ignácnák) a levélváltása. Erre a 
lehetőségre épül a fiktív szerzőnek a „regényi hősök"-től való elkülönítése: „Mivel 
nem regényi hős vagyok, hanem csak híven, s minden kendőzés nélkül mondom el 
mindazt, min életemben valóban keresztül mentem, tehát igen természetes, hogy a 
fönnebbi rendkívüli események sem valának képesek velem az ebéd idejét feledtetni, 
mire a regényi hősök rendesen oly keveset gondolnak, mintha csupán a levegőből 
élnének. "62 Összefonódik itt egy általános megfigyelés némi antiromantikus beállító-
dással, ami nem kerül éles ellentétbe a mű cselekményépítésének és emberszemlé-
letének meghatározóan romantikus jellegével. 

Az elbeszélés mikéntje, sőt maga az elbeszélhetőség is tréfás dilemma tárgyává 
válik, amikor az elbeszélő ügyvédhez fordul, hogy a szövevényes bűnügy rejtélyeit 
megoldják, mire az sajátos kérdéssel áll elő: „Mit méltóztatik ítélni, drámára vagy 
regényre lehetne-e ezen tárgyat nagyobb sikerrel felhasználni?"63 Az is modern (sőt a 
posztmodernre is emlékeztető) játéknak mutatkozik, ha a szerző a regény címét a 
második kötet közepén nagy buzgalommal értelmezni kezdi, majd a magyarázkodást 
lábjegyzetben folytatja.64 Az elbeszélésnek ez az önmagára reflektáltsága az, ami oly 
sok lehetőséget adna a tradicionális írói pozíció felszámolására. íróink azonban 
legtöbb esetben úgy élnek ezzel, hogy alapvetően nem változik meg a fikcionáltság 
fokához fűződő viszonyuk, s nem konstruálnak egy olyasfajta, gondolatilag és művé-
szileg is differenciáltabb epikai teret, aminek (Byron és Puskin nyomán) remekmívű 
példája a Bolond Istók és A délibábok hőse. 

Pedig Nagy Ignác szinte kifogyhatatlan az ötletekben. Még az első kiadás illuszt-
rációira is céloz a leírást mintegy félbeszakítva: „miképp azt az ide csatolt képecskén 
oly világosan láthatni, hogy alig szükséges bővebb magyarázgatással vesztegetnem a 
drága időt".6' Nem lebecsülendő nóvuma ez a korabeli magyar epikának: az elbeszé-

6 1 K U T H Y Lajos: 1. M . I . 2 6 1 . 
6 2 N A G Y Ignác: i. m. I. 147. 
6 3 I. m. I. 165. 
м I. m. II. 153. 
65 I. m. II. 246. 
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lés könyv mivoltát, fikció jellegét kiemelő „technikák" differenciáltabbá teszik a 
modort. Meglehet, puszta játék az Nagy Ignác részéről, hogy „Egy olvasó" aláírással 
lapalji megjegyzést fűz a főszöveghez, ámde mindenképpen megnő ezáltal az értel-
mezési lehetőségek száma, tudatosabb, intellektuálisabb elbeszélői magatartás köze-
lébe kerülünk. 

Jó példája lehet ennek a Falu afővárosban fejezetcím önkommentárja: „A fönnebbi 
címben, első tekintetre alkalmasint sokan ellentmondást fognak látni, biztosíthatom 
azonban a kétkedőket, hogy ezen cím, s előadásom tartalma közt éppen nem lesz oly 
nagy ellentmondás, mint minő némely más címek és tartalmuk, vagyis viselőik közt 
a mai világban, gyakran uralkodni szokott."66 Látszólag csak cím (kettős értelemben) 
és tartalom viszonyáról van szó, valójában sok mindent megtudunk a feltételezett 
olvasó elképzelt véleményéről, a közéletről, az író mindezekhez fűződő viszonyáról 
stb. A szövegnek ez a többszörös viszonyítottsága sajátos gazdagodást ígér még akkor 
is, ha az önállósult intertextuális diskurzus nem válik uralkodóvá a szöveg összes 
„irodalmiasító" technikája ellenére sem. 

Az ötletszerűen felbukkanó idézetek ugyanis nem valamely tudatos szövegkombi-
náció eredményei. Nem is könnyű eldönteni, hogy tudatosan idézi-e Kölcseyt az 
egyik szereplő a Hazai rejtelmekben-. „Én ne bimék, ne akarnék-e versenyezni egy 
fajvértelen napszámos olasszal, kinek minden érdeme egy berovátkolt kődarab?"6, A 
szállóigévé vált idézetek meg egyenesen (gyaníthatólag) mechanikusan kerülnek 
Nagy Ignác tollára: „És ez így megy tovább, s ezen hírek mind napvilágot látnak 
valamelyik újságban, mert az újdonságíró gyakran így kiáltana fel az ismeretes angol 
királlyal: - Királyságot egy lóért, akarom mondani: egy újdonságéit! - ha királysága 
volna!"68 

Sikerültebbek azok az ál-idézetek, amelyek nem konkrét szövegeket vesznek 
célba, hanem egyfajta gondolkodásmódot, vagy még inkább: az ezen gondolkodás-
módhoz fűződő kritikátlan, reflektálatlan viszonyt: „mert a foltot varrás tartja meg a 
nadrágon, a lelket pedig anyagi táplálék ragasztja a testhez, ha bizonyos német 
bölcsésznek hitelt szabad adnunk, ki e tárgyról igen elhíresült, nevezetes értekezést 
írt, vagy legalább írhatott volna".69 

tí. Posztromanticizmus-posztmodernizmus 

Hogy a posztmodernizmusnak romantikus forrásai is vannak, az elég gyakran han-
goztatott nézet.'" Jelen tanulmány ebből kiindulva egy részkérdés nyomába 
szegődött. Mivel az 1840-es években Byron az egyik legolvasottabb szerző Magyar-

661. m. III. 266. 
6 7 K I I T H Y Lajos: i. m. II. 359. 
6 8 N A G Y Ignác: i. m. III. 328. 
69 I. m. II. 298. 
70 Bővebb kifejtését, s a kérdés szakirodalmának jegyzékét lásd: K O D O L Á N Y I Gyula: A posztmodern 

költészet Amerikában. Helikon 1987. 72-75. 
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országon," s mivel a tárgyalt regények fő mintája Sue, akire Byron nemcsak danclyz-
musával, hanem fesztelen, pajkos előadásmódjával is hatott,72 sajátos következtetések 
lehetősége áll fenn. 

Axiómának tekinthető Sterne, Byron előd volta bizonyos posztmodern eljárásokkal 
kapcsolatban,'3 továbbá tény az is, hogy közvetlen az átjárás Sterne, Byron, valamint 
a magyar posztromanticizmus (a 40-es évek derekán született regénytípus időbeli 
behatárolására használom e terminust) között. A kérdésre tehát, hogy kimutathatók-e 
Kuthy, Nagy Ignác regényeiben azok a tendenciák, amelyek Sterne-től, Byrontól, Jean 
Paultól eredeztethetők, s ezek mutatnak-e hasonlóságot a 20. század második felének 
szövegszerűségével, igennel válaszolhatunk. 

Ha a kérdés és a válasz helyes lenne is, adósok vagyunk befejezésül a konklú-
ziókkal: 

1. A magyar regénynek van egy olyan irányzata (még ha három-négy regényből 
áll is mindössze) az 1840-es évek közepén-végén, amely a nyelvi megbonyolítás, az 
interextualitás stb. révén európai tendenciák folytatójaként eredeti, s eddig alig 
méltányolt értékekkel gyarapítja a magyar epika történetét. 

2. Természetesen nemcsak felesleges, de visszatetsző is lenne, ha most ebben a 
regénytípusban (akár szembeötlően rokon törekvések alapján is) a magyar posztmo-
dern próza elődeit, előzményeit fedeznénk fel. Annyit azonban biztonsággal lehet 
állítani, hogy ha az európai posztmodernnek több száz éves hagyományai vannak 
(Sterne-ön át egészen Rabelais-ig nyomon követhető módon), úgy a magyar poszt-
modern is ráismerhet (hasonló nyomvonalon haladva) a verses regény mellett e 
regénytípusban mindarra, ami a világirodalmi tendenciának megfeleltethető. 

3. Ha differenciáltabb volt a múlt századi magyar epika annál, mint amilyennek 
eddig hittük, akkor alkalmasabbnak is bizonyul arra, hogy a (durva leegyszerűsítés-
sel) posztmodernnek mondott törekvések felől nézve változzanak meg értékhangsú-
lyai, mivelhogy a posztmodern talán minden más irodalmi korszaknál inkább a 
tradíció segítségével tudja meghatározni magát. 

4. Mivel a fent körvonalazott regénytípus elsősorban az írói beszédmód révén 
definiálható, a magyar epika korábbi csoportosításai egy újjal gyarapíthatók. Jelen 
értekezés mindvégig azt kívánta dokumentálni, hogy eme regénytípus a nyelv irodal-
mi viselkedésmódjának megváltozását hozta magával. (Akár felfigyeltek erre a kor-
társak, akár nem.) Ha pedig az irodalom történetiségét az irodalmi beszédmód 
változásai szabják meg," akkor e regénytípus újdonsága az, hogy a közlő-tükröztető 

71 Vö. IMRE László: Byron Don Juan-Ja és a magyar verses regény. Studia Litteraria 1980. 55-92. 
72 Emilien CARASSUS: Le mirliflore, le romancier, et la socialiste (Le dandysme d'Eugene Sue). EUROPE 

1982. nov.-dec. 27. 
73 E sorok írója a Termelési regény megjelenésekor mutatott rá azokra a jegyekre, melyek Esterházyt 

Sterne-höz, Byronhoz, s tágabban a verses regény vagy a komikus eposz tradíciójához kapcsolják. ( IMRE 

László: Esterházy Péter: Termelési regény (kisssregény). Alföld 1979. 10. 62-67.) Ezen összefüggés elméleti-
leg igényesebb kifejtése: BOJTÁR Endre: Az irodalom gépezete (Puskin és Esterházy). In: BOJTÁR Endre: Egy 
kelet-européer az irodalomelméletben. Bp., 1983- 159-178. 

7 4 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A nyelv mint alkotótárs. Alföld 1995. 7. 59. 
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ábrázolás ellenében a nyelv értékelődik fel. A valóság visszaadása, a valóságnak való 
megfeleltetés helyett (illetve mellett) újfajta nyelvhasználat jelei bukkannak fel. (A 
nyelv felértékelődése mindenhol a romantikával indul meg.) Eszerint a magyar 
regényben is történik próbálkozás az önmagára utaló (szójáték, idézet) nyelvi univer-
zumnak ha nem a megteremtésére is, de legalábbis megkisérelésére. Nem válik 
uralkodóvá az idegen diskurzusra való rájátszás (még annyira sem, mint a komikus 
eposzban vagy a verses regényben), de megindul, és sajnálatos módon hamar abba 
is marad (csak a verses regényben folytatódik) a nyelvhez való viszony átértékelése. 

5. Mindezzel nem azt akarjuk mondani, hogy e regényeknek egyetlen értéke a 
nyelvhez fűződő viszonyban beálló módosulás. Csak arra kívánunk rámutatni, hogy 
e típus ezen szempont szerint különíthető el, s ezen érdekessége révén érdemel az 
eddigieknél több figyelmet. 

Legvégül: A tárgyalt regénytípus egy nagy, a szentimentalizmustól számítható 
korszak végén jelenik meg, ahogy másfélszáz év múlva a posztmodern is. Valami 
megelőző ellenében, vagy legalábbis valami megelőző iránti kétely jegyében működ-
nek azok az ellentechnikák, melyek nemcsak az irodalmi rutin, hanem a gondolkodás 
sztereotípiái ellenében hatnak. 



Fried István 

VAN MÁSIK (MÁSIK?) 

- Irodalomtudományos(?) kérdőjelek -

Vagy mégiscsak marad 
a megviselt egyetemista mez 
és kelléktár... 

Kakovszky Zsuzsa 

1. Egy irodalomstatisztikai szempontú elemzés egyszer igazán fölmérhetné, hogy 
kiknél ki a legtöbbet idézett, legtöbbet olvasott szerző (nem bizonyos, hogy a kettő 
egybeesik); az idézést kapcsolatba hozhatjuk-e korosztályi „manifesztációval"? Netán 
irodalmi iskolával? Esetleg nyelvtudással? (Valószínűleg nem, vagy nemigen, hiszen 
a dolog természetének és a filoszok nyelvtudása végességének megfelelően többnyi-
re fordításban olvasnak, ha olvasnak, az „illetékesek".) Mennyire diktálja a meg-
győződés, a divat, a sznobéria, a belátás, az anyag természete azt, hogy ki milyen 
(divatos szó következik!) értelmezési stratégiát választ, olykor még azt is, ki miféle 
szóhasználattal él, már csak ezzel is jelezve hovatartozását és hova nem tartozását? 
Annyit előre bocsáthatok, hogy a különféle „poszt"-okról illik mai napság töprenked-
ni, posztetrukturalista, po5.z/modern megfontolásokról szokás számot adni. Valaha a 
„poszt", eredeti jelentésének megfelelően, időbeli tényező volt, valami után követ-
kező korszakot, jelenségcsoportot jelölt, a posztimpresszionista festészet a Monet, 
Manet, Renoir utáni, az ő festészeti elveikre azért valamiképpen reagáló piktúra 
elnevezése volt, nem sajátítva ki magának a kor egészét átfogó képzőművészeti 
gondolkodást. A posztstrukturalista ennél igényesebb helyzet-meghatározásra törek-
szik: hiszen önmagában az, hogy strukturalizmus utáni, nem sokat árul el a gondol-
kodás és az irodalomértelmezés minéműségéből, mivel a strukturalizmus után sok 
minden következett, másfelől az irodalmi-hatalmi mechanizmusok különös játékának 
következtében nem mindenütt játszott a strukturalizmus akkora szerepet, hogy feltét-
lenül le-fel kellett volna váltani. S bár a modern, modernség, modernizmus, klasszikus 
modernség, utómodernség kifejezésekkel szintén eljátszogathatunk, aligha mondhat-
juk, hogy akárcsak megközelítőleg egymáshoz közeli vélemények születtek volna 
arról: a posztmodern miféle modernség stb. után jött el, vagy melyik ellenében? 

2. Hogy valamiféle váltás a magyar (irodalom)tudományban is végbe ment, vagy 
folyamatban van, érzékelhető. Még akkor is, ha a hagyományosnak (de nem feltétle-
nül „konzervatív" szemléletűnek) minősített módszertani eljárások tartják helyüket a 
közgondolkodásban, a terminológiai újítás, a fogalmi(bb) gondolkodás és nyelvhasz-
nálat nem mindenkinek rokonszenvét nyerte el. A váltás igénye jóval korábban 
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megfogalmazódott, mint ahogyan „folyamatba tétetett" (hogy posztmodernnek aligha 
nevezhető szerzőt idézzek, ironizálva saját ,,szituáltság"-omon). Megfogalmazódott a 
hivatalos, a kötelezőnek nyilvánított szemlélet ellenében, az irodalmi alkotásokban 
éppen úgy, mint a tudományos művekben, elméleti értekezésekben. De a hivatalos-
ság makacsul ragaszkodott monopóliumához; és fordításokban inkább, mint „eredeti" 
értekezésekben, olykor épphogy megtűrte a nem-hivatalos artikulálódását. Már a 
műközpontúság éivényesítési kísérlete is hadüzenetnek számított a gazdasági-társa-
dalmi formációkból levezetett mű- és irodalomértelmezéssel szemben, a maga idején 
a strukturalizmusnak még ismertetése is veszélyeztetni látszott a marxista pozitiviz-
mus éber őrállásait. A korszerűbb (és eredményesebb) kutatási módszerek megho-
nosításáért vívott küzdelem a szellem emberének szabadságharca volt a Hatalom és 
a Hatalom védte bensőségesség ellen, az etikai és pszeudo-etikai jellegű számonkérés 
elutasítása az irodalomnak és irodalomkritikának önvédelmi gesztusaként értékel-
hető. Az akadémiai irodalomtörténet és monográfiák-tanulmánykötetek kialakította 
magyar irodalom-kép érvényességének megkérdőjelezése részben az élő irodalom 
legértékesebb szerzői, részben az őket bemutató, az ő műveikből általánosabb 
következtetéseket levonó kritika révén kezdődött meg. Mire 1989-hez értünk, akkorra 
világossá vált, hogy a magyar irodalomtudomány egésze nem folytatott (nem folytat-
hatott) alapos, gyümölcsöző dialógust az újabb (nem bizonyosan jobb, de feltétlenül 
kevésbé megmerevedett) irányzatokkal. S bár a kritikusok egy csoportja (s az olva-
sóközönség egy csoportja) örömmel vette tudomásul, hogy az élő irodalom megho-
nosítani igyekszik az új korszak új gondolat- és formavilágát, az irodalomtörténet 
eszmetörténeti vagy filologizáló „iránya" egyelőre sikerrel látszott visszaverni a radi-
kálisabb irodalomtudományi átértékelésre törekvők próbálkozásait. Mintha René 
Wellek beszédes című vitairatának problémafelvetése visszhangtalanul csengett vol-
na el, az irodalomtörténet bukásáról kevesen, inkább az elmélet oldaláról gondolkod-
tak el. Más kérdés, hogy a magam részéről inkább egyes irodalomtörténészek buká-
sáról értekeztem volna, nem pedig az irodalomtörténetéről, hiszen még irodalmi 
intézmények historikumáról is lehet olyképpen dolgozatot írni, hogy abból az irodal-
mi mozgások, az irodalom történetére és az írók helyzetére, ezen keresztül a szó 
szoros értelmében vett irodalomra, irodalmi kontextusra derüljön fény. A magyar 
irodalomtudomány kevéssé fogadta be, asszimilálta neves szerzők munkáit, jellemző 
példa, hogy Northrop Frye-nak A kriticizmus anatómiája című könyve mind a mai 
napig pusztán kéziratos magyar fordítást mondhat a magáénak; hogy az orosz 
mítoszkritikai iskola számos jeles szerzője nem olvasható magyarul, hogy Todorov 
Poétikájának egy részlete csupán egy újvidéki egyetemi-intézeti kiadványban lelhető 
meg; hogy Cs. Gyímesi Éva Teremtett világa nagyon sokáig kaphatatlan volt - és a 
példákat hosszasan szaporíthatnék. A Helikon Világirodalmi Figyelőmeg a Literatura 
érdemeit nem csökkentem akkor, ha azt állítom, hogy az ott megjelent írások kevéssé 
hatották át a magyar irodalomtörténészi közéletet; egy-egy irodalomtörténeti ván-
dorgyűlés inkább a hagyományosnak mondott módszerek népszerűségét tanúsítja, 
mint az újabb kísérletek rokonszenvező befogadásáét. Itt jegyzem meg, hogy irodalmi 
folyóirataink olykor a szaklapokat megszégyenítő készséggel közlik az irodalom-
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történeti-filozófiai írásokat, olyan szerzők munkáinak bemutatására vállalkoznak, 
akik megismerése, befogadása, cáfolata frissíthet(ne) gondolkodásunkon. 

Azonnal tisztázni szeretnék egy (közkeletű?) félreértést. A „hagyományos" nem 
azonos az ostobával, a rosszal, az elvetendő vei. Aki például Horváth János nyomában 
jár, nemcsak kiváló szerzőt gondol tovább (ha valóban továbbgondol és nem csupán 
utánoz), hanem hagyományt is vállal, színvonalas gondolatiságot, probléma-közelí-
tési módot. Más kérdés, milyen irodalmi-irodalomtudományi kérdések fölvetésekor 
már nem elegendő Horváth Jánosnak a maga korában eredményesnek bizonyuló és 
további kutatásokra serkentő módszerével élni? Vajon az azóta föltárt társadalmi-kri-
tikatörténeti anyag, a 20. század magyar és világirodalmi mozgása, az egyre differen-
ciáltabb irodalombölcseleti, irodalompszichológiai stb. iskolák értelmezési ajánlatai 
nem késztetnek-e arra, hogy a hagyományt annak tekintsük, ami, ne muzeális örök-
ségnek, hanem esetleg előzménynek, vitaanyagnak, amelyre reagálni kell, amelynek 
olykor „dekonstrukciója" juthatna eredményekhez? „Rontott, mert építni akart Palla-
dio..." — írta egy, a maga korában „modern" szerző, Kazinczy Ferenc. S még valami: 
a hagyományos és a konzervatív sem azonos kategóriák, és még a konzervatív sem 
feltétlenül perojatív kicsengésű. Az a fajta (önkényes) osztályozás, amely konzervatív 
és nem-konzervatív irodalomtudományban gondolkodott, minden szabadkozása el-
lenére értékkategóriákat állított föl, és a szerinte nem-konzervatívban a továbblépés-
hez szükséges eszköztárat fedezte föl, nem fosztva meg teljesen (hiszen jótékonykodó 
volt ez az osztályozás) a konzervatívnak minősítettet sem az életlehetőségtől. Az 
értékőrzés sosem azonos az érték-megmerevítéssel, a „hagyományos" értékek felmu-
tatása nem ugyanaz, mint az értéknek konzervdobozból adagolása. A hagyomány 
kiiktathatatlan, a nem-konzervatív sem a harmadik emeleten kezdi el építeni a maga 
épületét. Az viszont igaz, hogy mégoly korszakalkotó tudósok is saját koruk histori-
kusai vagy kommentátorai, az ő múltképek egyben az ő jelen-képük, nem feltétlenül 
a mi jelenünké. S ha van igazság abban, hogy élő irodalom és irodalomtudomány 
(kritika) egymásra hat, ha jól működik, egymást teremti, „egymást ihleti", akkor még 
a jelen irodalmát elutasító irodalomtörténész is az általa elítélt, rosszaik jelenkori 
jelenség ellenpéldáját keresi és találja meg a múltban. Tudniillik az általa konstruált 
múltban építi meg azt a (szerinte) ideális vagy ideáltipikus irodalmi folyamatot, 
amelyet látni szeretne. Ám éppen azért, mert irodalom és kritika többnyire feltételezi 
egymást, az értelmezésre kiszemelt irodalmi jelenség mintegy „kiválasztja" (jól 
működő irodalmi mechanizmus esetében) azt a módszert, amellyel megközelíthető, 
amely érvényes megközelítési módokat eredményezhet; de koránt sincs szó sem 
fatalizmusról, sem determinizmusról. Az értelmező, a kritikus egyáltalában nem élvez 
akkora szabadságot, mint amennyit esetleg ki akarna magának harcolni. Emellett 
létezik jobb és kevésbé jó értelmezés, érvényesebb és kevésbé érvényes magyarázat. 
Irodalomtudományos művekről, „elemzésekről" is szükséges bírálatot írni, sőt, az 
irodalomra vonatkozó elméleti megfontolások sem feltétlenül azonos értékűek, il-
letőleg bármelyiket lehet színvonalasan és kevésbé színvonalasan művelni. Mármost 
az egyik, talán a leginkább kézzelfogható megítélési szempont lehet, hogy a kiválasz-
tott tárgyhoz milyen mértékben sikerült a legmegfelelőbbnek tetsző módszert megta-
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lálni. Ami természetesen nem jelenti, hogy egyszer és mindenkorra a legmegfe-
lelőbbet. De az bizonyos, hogy egyes irodalmi jelenségeket bizonyos módszerekkel 
inkább, másokkal nem vagy kevésbé jól lehetne értelmezni. Természetesen az eszme-
és művelődéstörténeti vizsgálódások sem feltétlenül alacsonyabb értékűek, csakhogy 
ilyen esetben az esztétikai szempont, az irodalmiságot kereső vizsgálódási mód a 
háttérbe szorul. Ez nem baj akkor, ha a kutató ezt vállalja, ezt mintegy program-
szerűen viszi végbe. Az írói életrajz sem fölösleges, mint ahogy a szövegekre irányuló 
filológiai feltáró munkától sem szabad érdemeket elvitatni. Annak belátása azonban 
nem árt, hogy a szerzőnek tisztáznia illik (önmaga és olvasói számára) vállalkozása 
jellegét, indokolnia választott módszerét, meghatároznia célkitűzését, nem utolsósor-
ban következetesnek maradnia a maga választotta módszeres eljáráson belül. Mára 
(sajnálatosan?) elég határozottan váltak szét a vonalak. A magyar irodalomelméleti 
gondolkodás megerősödése, „felszabadulása", helyenként előtérbe kerülése és önál-
lósulása az eddigieknél jobban differenciálta a magyar irodalomtudományt. Jóllehet, 
inkább személyes indíttatású ellentétekről van szó. Számomra nem kétséges, hogy 
sem kritikai kiadások, sem bibliográfiák, sem irodalmi lexikon nem mellőzhetik az 
„elméletet". Tovább megyek: nélkülözhetetlenek az elméleti megfontolások; éppen 
a kritikai kiadások belső ellentmondásai tanúsítják, hogy kellően nem tisztázott 
(elméleti) előfeltevések nélkül zsákutcába jut a még oly szorgos anyaggyűjtés, a még 
oly jól szeivezett kutatói gárda. Az irodalmi lexikonok körül kialakult vita többek 
között szintén a nem kellő mértékben végiggondolt irodalomfogalomra, életrajz és 
írói életmű összefüggéseire enged következtetni. Az elmélet-ellenesség, amely tagad-
hatatlanul jelen van egyes kutatói körökben vagy tudatokban, nem a hagyományhoz 
ragaszkodásból táplálkozik, még csak konzervativizmusnak sem minősíthető, és 
megkerüljük a kérdést, ha a pozitivizmus címkével látjuk el (amelynek igenis volt 
kidolgozott elmélete, csak éppen feledésbe merült, vulgarizálódott, ellaposodott, s 
egyes tudományos műnemek kétes értékű műveléséljen múlt ki). Az elmélet-ellenes-
ség valójában önfelértékeléssel gyanúsítható elméleti alapállásból következik. Töb-
ben hirdetik, hogy létezhet teljes érvényű megoldás irodalmi kérdésekben, a „tények" 
megfelelő felsorakoztatása elvezethet a kétségen felül álló eredményhez. A „tény"-fo-
galom kritikátlan kezeléséről van szó, egy bizonyos, nem túlságosan mélyen szántó 
és többnyire külsődleges jelenségeket felülértékelő kutatói eljárás elfogadásáról. 
Ezzel a nézettel távolról, de mindenképpen rokon az a fajta magatartás, amely szerint 
az értelmező pusztán élménybeszámolót ad, pillanatnyi kedélyállapota stb. szerint, 
kevéssé mérlegelve, mintegy rögtönözve közli benyomásait a műről, az íróról, még-
hozzá a műhöz, az íróhoz „méltó" előadásban. S bár az a típusú magabiztosság, amely 
az előbbi szemlélet képviselőit jellemezte, átadja helyét a beleérzés elsőbbségét 
hirdető gondolkodásnak, az elméleti alapozás fölöslegességéről ilyen esetekben is 
sűrűn hallunk. Létezik olyan elképzelés is, amelyben irodalomtudomány és szépiro-
dalom szó- és fogalomhasználata között mindenféle határ szétmosódni látszik. Ezen 
a ponton folytathatjuk körszemlénket, hiszen oda jutottunk el, ahol az irodalom-
tudomány léte válik kérdésessé; irodalomtörténészek jobbára azon vívódnak (ha 
vívódnak), hogy a tevékenységüket jelölő összetett szóból melyik az igazán hangsú-
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lyos, ti. annak tudatása-e, hogy irodalommal foglalkoznak, vagy pedig annak, hogy 
az egy diszciplínába sorolt jelenségek történészei-e. Az irodalomtudomány más 
képviselői viszont azt vitatják: önálló „szakma"-e, amit művelnek, „másodlagos" 
tevékenység-e, amelynek lényege az irodalom közvetítése, az irodalom szolgálata. 
Egyáltalában hol van, és van-e szépirodalomnak és tudományos műnek határa, ebben 
a határviszályban merre található az esszé, egy költő értekezése. Egyre újabb kérdé-
sek vetődnek föl, s nemcsak az irodalomtudományban. A rendszert alkotó bölcselet 
már Voltaire-nél is önmaga ellentétébe fordult át; Goethe kritikái, xéniái, szépirodalmi 
ihletésű tanulmányai, levelezése Schillerrel az irodalomtudomány címszava alá soro-
landók-e vagy az irodalmi gondolkodás történetéébe? Nietzsche nem olyképpen 
filozófus, mint Kant volt, korunkban Walter Benjamin, Cioran és mások tették kérdé-
sessé a filozófia szétválasztását a társtudományoktól vagy éppen irodalmi prózától. 
Csak a formák, az előadásmód változtak? A szépirodalom részéről több műfaj vállalja 
a tudományos vonatkozások beépítését, a Háború és béke történetfilozófiai fejtege-
tései még különállásukkal jelzik, hogy a regény tendenciájával egyező, előadásmód-
jától azonban különböző diskurzus részei, a Doktor Faustushan Leverkühn zenetaná-
rának zenei elemzései azonban a cselekménybe nemcsak beilleszkednek, hanem 
motivikus jellegű tényezőként, cselekmény építő minőségként értékelhetők. Ezek a 
jól ismert és unos-untalan emlegetett példák az irodalomtudomány és általában a 
tudomány expanzív szándékáról tanúskodnak: az (irodalom)tudomány sem kíván a 
maga szűknek érzett keretei között maradni, „álarcot" ölt, olykor úgy tesz, mintha 
csak. irodalom volna, lemond fogalmi nyelvéről, illetőleg ezt a fogalmi nyelvet meta-
forákhoz közelíti, cselekménybe ágyazza, történetté vagy anti-történetté bonyolítja. 
Ugyanakkor azáltal, hogy lemond a „tudományos" okfejtésről, a fogalmi nyelvről, az 
önálló (?) szakmaként való létről, teret enged a (szép)irodalom expanziójának, amely 
időnként kevesli a metaforikus beszédet, elfordul a retorizáló előadásmódtól, leszá-
molni igyekszik a történettel, és mindezek helyében azt igyekszik elhitetni, hogy 
ismeretközlésével a tudományos módszert imitálja vagy sajátítja el; s ha nem él is a 
szaknyelvvel, a mű megszerkesztettségének sajátosságai révén inkább a tudományos 
értekezés, mint a szépirodalmi jellegű világérzékelés és -tudás közvetítését látszik 
vállalni. Tudomány és szépirodalom eszerint nem valami elsődlegesnek és másodla-
gosnak lesz képviselője, hanem az egyenrangúság igényét hangoztató párbeszéd két 
részese. Az irodalomtudomány dilemmái azonban ezzel nem szűntek meg, hiszen 
egyfelől létezik (és mindenképpen jogosultnak tekinthető) az a nézet, amely szerint 
az irodalomtudomány szakma, tudomány, amelynek ennélfogva szaknyelve is van; 
ez semmiképpen nem (lehet) azonos sem a köznyelvvel, sem a szépirodalom nyel-
vével; van elméleti, irányzati iskolánként terminológiája, irodalom- és tudo-
mányfogalma, műelemzési stratégiája stb. Másfelől létezik az irodalomtudománynak 
ennél egyszerre szűkebb és tágabb felfogása, amely szintén a tudományosság fenn-
tartása mellett száll síkra. Ennek eszközét azonban a filológiai apparátus érvényesíté-
sében, vagy pedig az irodalomtudomány története során felhalmozódott módszeres 
eljárások felhasználásában, némiképpen eklektikus megközelítési módozatokban 
véli fölfedezni, nyelvében viszont tartózkodni igyekszik az egzaktságtól, szívesen él 
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úri. esszéstílussal, gyanakodva tekint a szakterminológiát szuverénül használó, ma-
gukat irodalomtudósnak tartó szerzőkre, mivel az irodalomról szóló fejtegetéseket a 
filozófiai, a pszichológiai és egyéb társtudományi diszciplínáktól távol szeretné tarta-
ni. Ugyanakkor a tudományok differenciálódásával, a szaktudományok elaprózódá-
sával párhuzamosan a különféle tudományok egymáshoz integrálódása is napirenden 
van; s bár az irodalomtudósok jó része egész életében csupán egy periódust vizsgál, 
szemléz, megteheti (-né) ezt oly módon is, hogy a periódus egészét tekinti át, 
méghozzá az irodalomtudományt átható társdiszciplínák erőteljes felhasználásával. 
Annál is inkább, mert a mítoszkritika, a nyelvfilozófia, a generatív grammatika, a 
beszédaktus-elmélet (hogy csak néhány diszciplínára hivatkozzam) számos olyan 
ötletet, kutatási eredményt mutat föl, amely az irodalomtudományos eljárásokban is 
gyümölcsöztethető, sőt, amelynek felhasználása nélkül lényegesen kevesellhet tu-
dunk mondani írói pályákról, életművekről vagy egyes művekről. Nem is szólva arról, 
hogy a 20. századi filozófusok közül nem egy olyan irodalmi elemzéseket, az iroda-
lom létformáira vonatkozó megállapításokat közölt, amelyek továbbgondolása, ame-
lyekre való reagálás szinte előfeltétele annak, hogy irodalomról korszerűen gondol-
kodjunk. Babits Mihály vagy Oszip Mandelstam értő tanulmányban dolgozta föl 
mindazt, amit Bergson műveiből a maga számára hasznosítani tudott; Kosztolányi 
Dezső egy színikritikában fogalmazta meg az allegória- és a szimbólumfogalom 
számára érvényes meghatározását, tanúsítva, hogy az irodalomelméleti gondolkodás 
sem idegen tőle. Németh László vagy Hamvas Béla regényeinek és regényelméleté-
nek egybevetése sincs tanulság nélkül; annyi bizonyos, hogy az „esszéisztikus" külső 
forma sem rejti-rejtheti el az irodalom- és társadalombölcseleti alapvetést. Márai 
Sándor Naplói (és kötetbe gyűjtött, valamint kötetbe nem gyűjtött) újságcikkei döb-
bentenek rá, hogy szerzőnk alapos olvasója volt Spenglernek, Ortegának, Santayaná-
nak, majd Wittgensteinnek. Aligha feltétlenül szükséges példák folytatása: a magyar 
irodalom jeles képviselői nemigen osztották az elmélet fölöslegességéről szóló, mai 
napság még tudományosnak nevezett kandidátusi vitákon is föl-fölhangzó-megfogal-
mazódó nézetet. Úgy tetszik azonban, hogy idézett és idegondolt íróink szava, 
magatartása nem hatotta át eléggé sem irodalmi, sem irodalomtudományi közéletün-
ket. Mindkettő, olykor egymástól függetlenül, máskor egymást figyelve-egymásra 
hatva írja a maga szövegeit. A dolgok természetének megfelelően: hol érdekesebbe-
ket, hol nagyon nem érdekeseket. Ami kétséges: a mindenkori korszerűség kritériu-
ma. Vajon az (vagy kizárólag az) a korszerű, aki a Nyugaton ma divatos, népszerű 
irányzatok követője? S az irodalomtudósok közül az számít korszerűnek, aki egy-egy 
(tételezzük föl: jelentős) „nyugati" irodalomelméleti irányzatot interpretál, vagy az, 
aki a hagyományoktól érintetten szembesíti az újabb irányzatokat egymással, vala-
mint azzal az örökséggel, amelyet a hajdani és a hazai irodalmi/bölcseleti/szöveg-
elméleti stb. irányzatokból kiolvasott? Az a fajta irodalomelméleti gondolkodás, amely 
megelégszik avval, hogy pusztán egyetlen irányzat, egyetlen számottevő egyéniség 
műveit mutatja be, értelmezi, közvetíti, rokonszenvre tarthat számot iroda-
lomtudományos közéletünkben, hasznát sem tagadhatjuk, ám nemigen jut tovább a 
műfordításhoz hasonló tevékenységi formán, amelynek nemzeti irodalmi jelentősége 
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vitathatatlan, sőt, a fordítást akár az intertextualitás egy lényeges változatának tekint-
hetjük, továbbá: meghatározott periódusban a műfordítás innovátori szerepet játszik 
az anyanyelvi irodalomban, de innen tovább kell(ene) lépni: például hazai anyagon 
kipróbálni az elmélet teherbíró képességét. A magyar irodalomtudomány nem azzal 
tud bekapcsolódni a nemzetközi tudományos diskurzusba, ha szolgai módon átveszi 
a másutt használatos módszereket, terminológiát, nézőpontot, hanem éppen azzal, 
hogy a maga hagyományai és beszédmódja felől lép be ebbe a beszélgetésbe, 
magával hozva a maga múlt- és jelenszemléletét, nyelvi-irodalmi elemzéseinek sum-
mázatát. Minden bizonnyal fontos és inspiratív a közvetítők munkája, ha a közvetítést 
fordítói műveletként fogjuk föl, ám feltehetőleg jobban mozdítja elő az átalakulást, 
ha a közvetítésbe a szövegmagyarázaton túl a más megfontolásokkal, más irodalmi 
jelenségekkel való szembesítés, az „alkalmazás" is belejátszik. A többé-kevésbé 
elsajátított (irodalom)elmélet nem egy jobb sorsra érdemes kutatónknál elválik a 
szövegelemzéstől, a bevezető vagy a jegyzetanyag mindössze annyit tanúsít, hogy a 
kutató felismerte a megújulás szükségességét, ám elárulja azt is, hogy a szerző 
mintegy kötelezőnek vélt házi feladatként idézi vagy küldi jegyzetanyagba a divatos 
auktort, a „főszöveg" sem igazi (meg)értésről, sem pedig a hasznosításról nem ad 
számot. 

3. Általánosítva és némileg felületesen úgy is összegezhetném eddig papírra vetett 
mondataimat, hogy az irodalomtudományban lényegében azok a „válság"-jelenségek 
érhetők tetten, amelyek nemcsak a kulturális élet, hanem az „élet", a „világ" más 
területein. A „krizeológiá"-ban jártas Hamvas Béla diagnózisa sem szorítkozott a 
gazdasági világválság természetrajzának leírására, hanem ennél sokkal mélyebb és 
egyetemesebb meghasonlási tünetekre mutatott rá, tőle függetlenüK?), ám kimutat-
hatóan Spengler és Ortega olvasását követően írt egyhelyíitt Márai Sándor arról, hogy 
„nincs külön politikai és külön orvostudományi, nincs külön társadalmi vagy gazda-
sági és külön irodalmi válság". S egyfelől a századfordulós nyelvkrízis-tudatra vissza-
utalva, másfelől az ideológiák manipulálta nyelv kiüresedésére reagálva 1947-ben 
keserűen állapította meg: „A szó ereje elhamvadt a civilizáció kohójában." A „poszt-
modern" teoretikusai tárgyszerű kárörömmel szóltak a különféle „nagy narratívák" 
bukásáról, értve ezen politikai rendszert, állam-illúziót, magabiztos történetfilozófiai 
magyarázatot, világértelmezési „izmusokat", az irodalomból véve a szóhasználatot, a 
manipulációs technikák önlelepleződéséről is szólva. A „keleti"-vé kényszerített világ 
történelmi évszámai: 1953, 1956, 1968 stb. mellett a jóléti állam ellentmondásaira 
rávilágító „nyugati" 1968 nemcsak a korforduló közeledtét, a különféle előjelű „kettős-
gondolkodás" csődjét tudatosították, hanem fölerősítették a hatalmi beszéd kiürese-
désének és ezáltal a nyelvi erőszak tényezőjének felismerési folyamatát is: ennek 
következtében mind a polgári demokrácia, mind pedig a magát szocialistának ne-
vező, jellegzetesen keleties diktatúra valódi természetéről hullt le a lepel. A kivonulás 
igénye vált nyilvánvalóvá: Foucault eszmetörténete a felügyelet és a büntetés histori-
kumával kapcsolatban (többek között) a magát demokratikusnak minősítő állam 
„elnyomó" mechanizmusára világított rá, a kollektív és individuális jogok összeütkö-
zési lehetőségeire, és ezen keresztül a kollektív jogokat meghatározó hatalmi elit 
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önvédelmi visszacsapásaira. A teokráciából a bürokráciába tartó úton diszkreditáló-
dott az egyenlőség, a szabadság ideája. Talán nem fölösleges Rousseau pályaművé-
nek végkövetkeztetéseit fölidézni az erkölcs és a tudomány „haladásának" szétválá-
sáról, vagy Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című versére utalni, nem 
kevésbé Tolsztojnak ama nézetére, amely az intézményeseden bűnösségben marasz-
talja el a művészetet általában. Annyit mindenesetre talán kimondhatok, hogy a fel-
világosodás óta jelentkező „kultúrkritika" nemcsak századunkban felerősödött eszme, 
Iranern a tudományról (és a művészetekről) vallott nézeteknek egyik, talán nem a 
leglényegtelenebb forrása is. A „nagy narratívák"-ból teljesen kiábrándult nemzedék 
biztatást kapott arra, hogy a maga területén, a maga szakmájában hajtsa végre a 
fordulatot. A különféle rendszerváltozások, hatalmi átrendeződések, a konzervatív és 
a liberális gazdasági és politikai elgondolások közötti hatalmi harc, az olyan jellegű 
politikai elit teljes és véglegesnek tetsző kompromittálóclása, mint amelyik Itáliában 
a parlamenti demokrácia közel negyven esztendejében vezető szerepet töltött lie, 
azokat igazolták, akik elképzelhetőnek és megvalósítandónak vélték a teljes szakítást 
a tudomány, a politika stb. korábbi felfogásával és az üdvtörténeti mintára formált 
világmagyarázatokkal, és akik a morális értékekben való abszolút elbizonytalanodást 
látták a világ különféle jelenségeiben. Ismét Márai Sándor 1947-es Naplöpxa hivatko-
zom: „Apám halála óta összeomlott az egész világ, amelyhez ő tartozott. Fiam halála 
óta nem épült fel semmi az új világhói, amelyhez neki tartoznia kellene. Csak romok 
maradtak, mindkét nemzedék számára. Mindenekfölött morális romok..." S még 
mindig Márai, aki viszonylag korán került szembe a hatalmi beszéd kisajátító törek-
véseivel, és szövegmagyarázói viselkedésformákon tudta lemérni, mit jelenthet az a 
magabízó, az egyetlen lehetséges jelentés birtokosának szerepében tetszelgő maga-
tartás, amely részben az egyetlen hiteles szöveg rekonstrukcióját, részben az egyetlen 
igazi értelmezés törvényhozóját láttatja a maga értelmezői tevékenységében. Szintén 
az 1947-es Naplóliól idézek. Az „ügy" előzményei közé tartozik, hogy Márai Sándor 
a MagyarNemzefoen közreadta egy dialógusát, amely a tervgazdálkodás célszerűsé-
gén, emberi cselekedetek, munkák, költői alkotások megtervezhetőségén töprengett 
el. Minősíthetetlen hangú támadások követték a cikket, az „értelmezők" a kialakuló-
ban lévő diktatórikus hangnemet és a szövegmagyarázatoknak meghonosodó, felje-
lentés számba menő változatát mutatták lie. Márai emígy reagált a támadásokra: „A 
szövegmagyarázó mindig boldogan olvas ki többet a szövegből, mint ami benne van, 
s ez a többlet, ami nincs benne az eredetiben, de amit ő látnokian kiolvas abból, a 
fanatikus ember számára létének egyetlen igazsága és valósága." Az egyetlen igazság 
tételezése, a kollektívnak tartott bölcsesség deklarálása, illetőleg egy a központban 
eldöntött „ítélkezés" Márai „kritikusainak" esetében egy bizonyos beszédmód kire-
kesztését szolgálta; egyben tünetszerűnek minősíthető, hiszen minden típusú ízlés-
diktatúra (még a „politikailag" ellenzékben lévőké is) a pluralitást tagadja, és valami-
féle „nagy narratíva" képviseletét vállalja. Az irodalomtörténet/tudomány sem maradt 
mentes ezektől a törekvésektől, a már „kiértékelt" és a még nem „kiértékelt" költők 
sorsát a „kiértékelésre" kijelölt irodalomtörténész végezte el, ekképpen lett Petőfi, 
Ady vagy Vörösmarty egy-egy irodalomtudós monopóliuma, amelynek ellenében 
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nemigen volt tanácsos szólni. S bár ez a merev irodalmi diktatúra jócskán enyhült, a 
költők értékelését illető monopóliumok helyébe az értelmezési eljárásoké került, a 
módszeres eljárások között pedig hierarchikus sorrend létesült, az irodalom-
tudományt nem egyszerűen a konzervativizmus hatotta át, hanem valamiféle furcsa 
ingadozás a felismert korszerűség és a pozícióját őrző hatalmi diskurzus között. A 
kitörési kísérletek heves ellenállásba ütköztek, az élő irodalom azonban a hivatalos 
rangsorolással szemben mégis tágította lehetőségeit, ezzel módot adott az újabb 
élteimezői módszerek alkalmazásának. Ám azáltal, hogy az 1970-es évektől láthatólag 
új (és azóta kellőképpen értékelt) jelenségek tűntek föl a magyar irodalomban, ezzel 
párhuzamosan az irodalomelmélet pozíciói megerősödtek, fény derült a hivatalosság 
által favorizált módszerek gondolati ürességére, hatalmi küldetésére. Mindez azonban 
inkább a politikai szféra elvárásaihoz igazodó kritikára vonatkoztatható. Azt egyrészt 
majd csak egy jóval későbbi kritikatörténeti elemzés lesz képes felmérni, hogy 
általában az irodalomkritikai és irodalomtörténeti beszédmód mennyire volt része a 
hatalmi diskurzusnak, most nem számítva a megbízásból feljelentő kritikusok izgatott 
hangú csoportjának írásait, s az sem elég világos, hogy az említett kitörési kísérletek 
milyen inertékben lazították föl a hatalmi diskurzust, mennyire ütöttek rést az ideo-
logikus beszédmódon, előkészítették-e egyáltalában a rendszerváltás után hirtelen 
fölgyorsult, meglepő pálfordulásokból tarkálló irodalmi/tudományos megújulást. 
Ugyanis az egyelőre vitathatatlannak tetszik, hogy a hatalmi beszédmóddal szem-
ben, azt bármily óvatosan, mégis megkérdőjelező elméleti/irodalomtörténeti fejtege-
tések a pluralitás irányába való elmozdulást sürgették, alternatívát jelentettek egy 
monolitikus/monologikus gondolkodással szemben. Az azonban kétséges, hogy a 
hivatalos' kereteken belül létrejött eltérő beszédmód milyen mértékben volt képes 
függetleníteni magát az uralkodó-elfogadott irodalom/tudomány-fogalomtól; miféle 
apróbb-nagyobb kompromisszumok árán artikulálódhatott. Vagy: minthogy a teljes 
szakítás belső „emigráció"-ba, „szamizdatos" publikációba kényszerülést eredmé-
nyezhetett, és az emigráció irodalmi/elméleti/bölcseleti kísérletei, alkotásai kerülő 
úton juthattak csak el a magyarországi olvasóhoz, szüntelenül az előtérbe tolakodik 
az a gyanú, amely (elismerve azt, ami valóban elismerésre méltó) a magyar irodalmi 
gondolkodásnak az 1970-es esztendőktől a rendszerváltásig terjedő fázisát felemás-
nak, diszkontinuusnak, a maradisággal és az ostobasággal vívott, aligha csupán 
győztes csatákból álló küzdelem periódusának minősíti. S így az 1989 után szer-
veződő és immár hatalmi kontroll nélkül az olvasók elé lépő irodalmi/tudományos 
csoportok nem mindig érzik egyértelmű folytatásnak munkájukat, kimondva-kimon-
datlanul nem egyszer az újrakezdést sugallják. Nemigen törődve az 1948-1988 közötti 
évtizedek beszédmódjával egyszerre tekintenek távolra és közelre, távolra, tehát 
mindarra, ami Derrida, R. Barthes, Lacan, Paul de Man, Barbara Johnson, G. Ch. 
Spivak, illetőleg a feminista, a dekonstrukciós, a pszichoanalitikus stb. irányok, 
iskolák, műhelyek tanulmányozása során elérhető, onnan áthasonítható, ugyanakkor 
igen közelre is, mivel a hivatkozott kutatók (többnyire az ifjú és a legifjabb korosztály 
tagjai) egy vagy másfél nyelv birtokában kevés szerzőt olvasnak eredetiben, Derridát 
például magyarul vagy angolul, Isert angolul, Jaußt magyarul stb. A tájékozódási kör 
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minőségét pontosan mutatja a Helikon Világirodalmi Figyelő konstruktivista iroda-
lomtudományi, dekonstrukciós, a szubjektumelméleteket bemutató és a feminis-
ta/irodalom/tudományi tematikus száma, a nyelvhasználatot az e tematikus számok 
megannyi fordítása, recenziója, s még inkább az, ha az itt használatos nyelvet 
egybevetjük az ugyancsak a Helikon Világirodalmi Figyelő igen kiváló „mai lengyel 
irodalomtudományi", valamint „kortárs olasz irodalmi", szintén tematikus számaival. 
A céljait talán a legmarkánsabban és időnként a leginkább provokatívan (magyarul: 
egyértelműen, világosiin, beszéde sen) megfogalmazó, szegedi illetőségű deKON-cso-
port olyaténképpen lép be a magyar (és a nemzetközi) irodalomtudományos diskur-
zusba, hogy a maga számára átértékeli a használatban lévő tudomány, irodalomtudo-
mány, tanulmánykötet, értekezés fogalmakat, és eltökélt szándéka (ha egyáltalában 
lehetséges az ilyen kategorikus megállapítás), hogy kilépjen az irodalomtörténet 
önmagát ismétlő kérdésfeltevéseiből, és utat engedjen a jelentések „szabad'X?) játé-
kának. Az, amit Wolfgang Welsch nyomán radikális pluralitásnak nevezhetünk, a 
nyelvi játékok révén (s nem utolsósorban az önreflexió understatementjével) a több-
féleképpen értelmezhetőség manifeszt megjelenése előtt nyit kaput. S ha a kifejtett 
álláspontok többnyire visszavezethetők a megnevezett vagy csak sejtetett forrásokra, 
az ifjak tanulmányai gondolatmenetének logikája ritkán szenved nagyobb kárt, éppen 
az újszerűnek ható, a tudományosnak tartott nyelv helyett egyszerre szemléletesebb, 
tipográfiái megoldásában tagoltabb, a vizuális fantáziát inkább megmozgató, olykor 
tudatosan nyelvtörő „beszéd" részesül előnyben, a megszentelt filológiai, az ellenke-
zéssel fogadott ál-egzaktságra törekvő nyelv „törlődik el", hogy helyébe valami más 
lépjen. Más nyelv, a másik (Másik) nyelve; hogy García-Marquez szavával éljek: a 
tükrök és a tükröztetések (tükrözések) világa, talán Goethe is ideérthető, bár az 
„entoptische Farben" problémáiról elmélkedett; „megismételt erkölcsi tükrözések"-re 
utal Goethe, a szimbolikusba emelve színtani megállapításait; az élővé, illetőleg 
magasabb rendűvé emelt múltról szól, tükörről tükörre haladva, olyan szüntelen 
ismétlődő jelenségekről, amelyek a művészet, a tudományok, az egyház, sőt, a 
politikai világ történetében fontos szerepet játszanak: azonosságok, ismétlődések 
színváltozatai. 

4. „A deKONstruktív beszéd tagad minden eredendőt, tagadja, hogy az eredendő 
több volna a nyelvtan előidézte nyelvészeti illúziónál. A másra, a különbözőre 
irányuló cleKONstmktív értelmezés feladata fenntartani a jelek remegő és végtelen 
tükör-játékát. Az értelmezésnek ez az értelmezése felhagy az otthon és a száműzetés 
közti megkülönböztetéssel, s a játék és a körtánc állandó mozgásában, a folytonos 
létrejövésben beszél." 

Ez a passzus nem egy tanulmány bevezetője, sem pedig záró összegzése, önma-
gához képest szerényen búvik meg egy olyan elemzésben, amelynek ürügye Kármán 
József Fanni hagyományai című kisregénye, és amelynek a deKON-csoport több 
napos DEkonFERENCLA-t szentelt (ez a másodszori „meg"szentelés részemről irónia, 
hiszen a felolvasás színhelyéül a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának bal(?)oldalával szemközti kocsma szolgált, ahol a közönség és a sze-
replők az előadások előtt, alatt és után nemcsak igével meg főnévvel és nagy adag 



412 Fried István 

metaforával éltek, hanem kávéval, kenyérrel stb. is). A gyülekezetet és a felolvasás-
sorozatot emígy jellemezte egy el nem hangzott, de a kötetben epilógusként közölt 
(ön)értelmező írás: 

„Fannit és a DEkonFERENCIÁ-t (...) önmegszólítás-kényszer hajtja: artélkül kezde-
nek el beszélni, hogy jelenlétük állíthatóságáról meg lennének győződve, így aztán 
szeretik beszédüket az azt lehetővé tevő jelenlétre való rákérdezéssel kezdeni. Nem 
annyira egy megválaszolható/megválaszolandó kérdéssel kérdik-követelik önnön 
beszédük feltételét, mint inkább egyfajta önmegszólítással: megidéznek magukban 
egy másikat, aki kérdésével énként szólítja meg azt, aki énként kíván beszélni. A saját 
beszéd előzményeként tehát a megszólítottság állapotát kívánják: egy állapotot, mely 
még nem beszéd, mely nem magát mondja, de mindig már valamiféle meghatározott 
hely, s így helyt és szót adhat." 

Már ez a két idézet érzékeltetheti azt a manírosnak ható, körmönfontságot 
magára erőltető előadásmódot, amely elfedni látszik a lényeget: a saját értelmezési 
pozíció körülhatárolása még a megértett/divatos/szubverzív/türelmes elméleti alap-
állásból is megfontolást igényel, az el-kiszakadás a konvencionálisnak felfogott 
beszédmódból nem oly könnyű, ennek következtében olyan nyelvi fordulatokat, 
olyan grammatikai alakzatokat kell találni, amelyek mindenkinek értésére adják, 
hogy „a tékozló(?) fiú/lány kivonulása" valóban secessio, sőt: Jugendstil egy nagyon 
kevéssé belle époque-ban; mert (idézem a kötet egyik legjobb dolgozatát) „hiszünk 
abban, hogy a nyelv segítségével nekünk valóvá tehetjük a legrettegettebb dolgo-
kat is, hiszen a megnevezés által hatalomra teszünk szert a megnevezett tárgy 
fölött. (...) a nyelv inteivenciója valóban védekezésként, amolyan elhárító pajzs-
ként, vagy a halál tényét szűrőként megszelídítő mechanizmusként működik annak 
fenyegető közvetlenségével szemben, s megadom azt is, hogy a halál közeledtével 
az ember egyre görcsösebben kapaszkodik a távolságot egyetlen reményként 
fönntartó nyelvbe. Mindez azon a korlátlan hiten alapul, hogy a nyelv képes a 
tökéletes szemiózisra, vagyis arra, hogy a valóság tényeit megnevezze. A hit, hogy 
az adott név pontosan lefedi világunk tárgyait, magától értetődően működik min-
den nyelvhasználóban - az ilyen hit nélkül lehetetlen volna bármiféle kommuni-
káció - , ám e hit szövete időről-időre fölfeslik, amikor valamilyen okból fölfedez-
zük a világ követhetetlenül összetett voltát". 

Az idézetekből kitetszik, hogy a nyelvkrízis nem pusztán a kommunikációban 
beállott zavar jelzése, hanem a már névvarázsban, a megnevezés mágiájában is hitét 
vesztett gondolkodó számvetése; az a fajta beavatottság, amely lehetővé teszi az 
íráshoz való eljutást, azaz az írás titkainak fölfejtését, illúziónak bizonyul(t), jóllehet 
a nyelvbe vetettség hite tetszik védekező eszköznek a végső perc bizonyosságával 
szemben. Goethe még hirdethette annak a misztikumba hajló tudásnak teremtő 
hatalmát, amely a kiválasztottaknak, a titkos tudományokban jártasoknak jutott-jut-
hatott osztályrészül, így övék lehet az írás értelmezésének képessége is: 
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Doch mir Adepten war die Schrift geschrieben, 
Die heil'gen Sinn nicht jedem offenbarte, 
Als ich inmitten solcher starren Menge 
Unschätzbar herrlich ein Gebild gewahrte, 
Dass in des Raumes Moderkält' und Enge 
Ich frei und warmeftihlend mich erquickte, 
Als ob ein Lebensquell dem Tod entspränge, 
Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte! 

Az írás nem akárkinek jelenti 
szent élteimét: rám várt, az avatottra, 
mikor feltűnt a megmeredt tömegben 
egy drága, szép alakzat, felragyogva, 
s a szűk helyen, a penészes hidegben 
mint életvíz halálból-áradása 
friss szabadsággal áthevített engem. 
Ó, a formának sejtelmes varázsa! 

(Vas István fordítása) 

Thomas Mann innen lép tovább az irónia alapvető művészeti elvvé emelésében: az 
ő beavatott alakjai, „adeptusai", Goethe és Adrián Leverkühn a paródiát nevezik meg 
a művészet egyetlen megmaradt és lehetséges közlési formájaként, a szövegre épülő 
szöveget, vagy a szöveggel szemben fölépített szöveget, a szöveget eltakaró szöveget. 
Ezáltal a természetes kommunikáció, a megnevezés elsőbbségével kapcsolatos két-
séget, az eredetiség iránt ébredt gyanút: „Húszesztendős voltam - mondatja Mann a 
Lotte Weimarban Goethéjével - és már cserbenhagytam a követőket, csúfoltam a 
zseniális iskola eredetiség-fintorát. Tudtam, hogy miért. Hiszen az eredetiség nem 
más, mint iszonyatos eszelősség, művészkedés mű nélkül, terméketlen gőg, a szellem 
aggszűzi és agglegényi válfaja, meddő bolondéba. Kimondhatatlanul megvetem, mert 
a termékenységet akarom, a női és férfi mivoltot egyszerre, s fogamzó nemzést, a 
személyes nagyrahivatottságot." S ha Thomas Mann még nem tagadja is a megszóla-
lás, a művészet, a beszéd világérzékelést közvetítő lehetőségét, ars poeticája és a 
maga montázs-technikája védelmében leírt mondatai nem pusztán egy esztétikai elv 
kétségbe vonását tartalmazzák, nem az évszázadokon át elfogadott imitatio-idea 
feltámasztását, hanem a hagyományban-hagyományhoz létet körvonalazzák, egyben 
művészet/alkotás és szexualitás nem pusztán nyelvi összefüggéseit. A szövegre 
épülő, a másik szöveget elfedő szöveg nem valaminek újramondása, hanem vitában, 
torzított formában, átminősített alakzat(ok)ban való élővé emelése. Ilyen módon 
újra-alkotás, átformálás, (meg)fordítás, így alkotás. S bár (visszatérve kötetünkhöz) 
Fanni a „teljes azonosulást" keresi „vágy"-a „tárgyá"-val, közben azonban ír, „mégpe-
dig szépen, gonddal", „látszik, alapjában hisz a kifejezés ökonómiájában", egyszerre 
érzékeli a nyelv elégtelenségét, de azt a szükséget is, hogy leírja, tehát megfogalmazza 
a hiányt, amely a nyelvi elégtelenség átérzése miatt támad. Evvel kapcsolatban fordul 
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a dolgozat szerzője magyar olvasói csoportok „sztárfilozófus"-ához, Jacques D.-hez, 
miként a cikkben áll, de nemcsak ő fordul hozzá, hanem a kötetnek több más szerzője 
is. Mégsem azt tartom lényegesnek (noha igen tanulságosnak), amire fejtegetéseim 
első részében utaltam, bizonyos sokszor sokat idézett szerzők népszerűségére meg-
határozott körökben, hanem azt, hogy e sokszor sokat idézett szerzők különféle 
következtetésekhez szolgáltatnak érveket. Illetőleg különféle következtetésekhez 
használják egyes mondataikat. így számottévő problémaként tűnhet föl, hogy nem 
egy dolgozatszerző szinte csak az alkalmat keresi arra, hogy jeles-divatos auktorokat 
idézhessen, nem egyszer előbb találják meg a felhasználandó idézetet, s aztán születik 
meg a gondolatmenet (ha nagyon rosszindulatúan és gonoszul akarok fogalmazni). 
Olyan auktorokról van szó, akik hozzásegítik ennek a kötetnek és más cikkeknek 
szerzőit, hogy kivonulhassanak, hogy kilépjenek a kötelezőnek vélt irodalmi/törté-
neti konvenciókból, és a maguk nyelvén szólaljanak meg. Ebben az irodalomtudo-
mányos hozzáállásban elképzelhető (bár nem bizonyosan szolgálja a mondandó 
erősítését), ha egy ifjú és vállalkozó szellemű értekezésíró lábjegyzetben „persze ez 
hülyeség'-ként reagál saját, képzavar-közeiben elhelyezett mondatára, vagy ha Kár-
mán kisregénye egyik bevezetőjéről egy másik, valamivel idősebb, bár még mindig 
ifjú értekezésírónak a „fényes, híres eposzi hős" jut eszébe, majd nemes egyszerűség-
gel zárja le az idézett szavakat tartalmazó bekezdést: „Fanni gyilkosság áldozata lett: 
megölte a szerző." Aligha indokolt több önkényességgel vádolni a kötet munkatársait, 
legalább is jó részüket, mint a hagyományos módszerrel dolgozó irodalomtörté-
nészeket, hiszen ők ugyan általában nem élnek lelki életet írás közben, de a rekonst-
rukciójuk éppen úgy „önkényes" előfeltevések következménye, akár a szubjektivitást 
nyíltan vállalóké. Itt azonban talán nyersebben és közvetlenebbül, áttételek nélkül 
(például nem fejedelmi többesben) fogalmazódik meg az a helyzettudat, amely a 
tanulmányok irányultságát meghatározni látszik. Azt azonban nem hallgathatom el, 
hogy modorosságok, erőszakolt megoldások már ezeknek az ifjaknak sokszor üde és 
friss szemléletű írásaiba is belopóznak. Az egyik szerzővel kapcsolatban fogadtam: 
megtalálom-e dolgozatában azt, hogy „per definitionem". Félig nyertem, ugyanis 
rövidítve (per.def.) írja le. Ami azonban nem eléggé hangsúlyozható, hogy az újabb 
elméleti iskoláktól tanult módszeres eljárás még a „történeti" olvasás számára is kínál 
meglepetéseket; amit a filológusok nem végeztek el (például szómagyarázatot, a 
Fanni hagyományaiban oly fontos szerephez jutó /оrróhideg tárgytörténetét), arra az 
ifjú szerzők vállalkoznak. Az egyik dolgozat nagyító üveg alatt vizsgálja a kisregény 
betétszövegét, a Gessner-idill részletet, s feltárja a „betét" szóhasználata, kiváltképpen 
a nárcisz motivikus jelentősége és az egész történet összefüggéseit, meggyőző érve-
léssel igazolja tételét: „Lévén, hogy (...) szerelmi halálról esik szó, Narcisszosz míto-
szának konnotációit lehetetlen figyelmen kívül hagyni, és nem is lehet azokat az 
önszeretetre redukálni. A Narcisszoszra kirótt átok úgy szól, hogy akkor fog meghalni, 
ha megismeri önmagát. Ez az identitásdráma, amely tehát egyszersmind a Fanni 
szerzőjét is jellemzi, a tükörkép egy másikként való felismerésével, az illúzió felvo-
násával kezdődik. A második felvonásban Narcisszosz meg akarja érinteni a tükörké-
pét, de ujja a képet szétfoszlatva a vizet éri; leleplezi a másik illuzórikus voltát. 
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A harmadik felvonásban ébred rá, hogy saját maga volt az, amit látott. S Narcisszosz 
ugyan egyedül van, de a három felvonás három nő-értelmezésnek is megfeleltethető." 

Nemigen jogos azok ellenvetése, akik egy 18. század végén írt magyar kisregény 
elemzéséhez fölöslegesnek és félrevezetőnek tartják az idézett tanulmány hivatkozási 
apparátusát, mondván: ez nem juthatott Kármán eszébe. Ki az, aki csalhatatlan 
biztonsággal meg merné mondani, hogy valójában mi jutott Kármán eszébe? A 
kortárs, ismerős (hogy jó barát-e, ebben nem vagyok egészen bizonyos), munkatárs 
Schedius Lajos nem vállalkozott ilyes kijelentésekre, talán a magyar irodalomtörté-
netet európai színvonalra emelő „atyafigura", a paternalista magyar irodalomtörténet 
atyja, Toldy Ferenc volt az első, aki kinyilatkoztatásokat kockáztatott meg Kálmán-
nal és a kisregénnyel kapcsolatban. Az azonban valóban meggondolkodtató, hogy 
mennyire lehet (szabad) figyelmen kívül hagyni a Kármán-filológia nem csekély 
eredményeit, még ha nem elégségesek is?! Mennyire lehet eltekinteni attól a nyelv-
történeti és egykorú szótárakban ellenőrizhető adatbázistól, miszerint egyes szavak-
nak mi volt körülbelül a jelentésük akkor? Nem bizonyosan ugyanaz, mint ami ma. 
Valamint: hol vannak az értekezésnek, az esszének, a DEkonFERENClA-fölolvasás-
nak vállalt határai? Vannak-e ilyenek? Ha a hely szelleme (vendéglátóipari egység!) 
jelen van, talán az elbeszélés szelleme is, így nem kellene azt talán jobban figyelembe 
venni, hogy Kármán József a 18. század végén élt, erről a korról beható ismeretekkel 
rendelkezünk (amelyek azért a fantáziának, a beleképzelésnek tág teret biztosítanak)? 
Kérdés, mennyire kell ragaszkodni ahhoz, amit többé-kevésbé jól, megbízhatóan 
tudunk, mennyire lehet félrelökni a szakirodalmat, és a Fanni hagyományai ürügyén 
valami egészen másról beszélni (természetesen miért ne lehetne, de minek ehhez a 
Fanni hagyományai)? Egyszóval a „történetiség" oly sokat vitatott/elátkozott/pie-
desztálra emelt/követelménnyé merevített/aligha tökéletesen tisztázható fogalmá-
hoz(?), kritériumához!?), vágyához!?) értem el. Nem rekonstrukcióról beszélek, ha-
nem a mű, a műben megjelenített korszak, az értelmező műveltsége és az értelmező 
által követett műértelmezési stratégia lehetséges!?) találkozásáról. Ezzel egyáltalában 
nem hiszem ellentétesnek, ha valaki Gadamer, Derrida vagy Heidegger felől óhajt a 
kisregényre, főleg pedig a kisregényből kiolvasható problematikára tekinteni. A 
korábban már egyetértéssel emlegetett összegző tanulmány megkísérli a DEkonFE-
RENCIA jellegét, jelentőségét meghatározni. Teszi ezt a maga módján, azzal a szó-
használattal, amellyel az együttlét egyes szereplői éltek, azt olykor kifordítva, meta-
szövegként fogva föl a metaszöveget: 

„A DEkonFERENCIÁ-nak például jólesett Fanni közhelyeit köztes helyként olvasni: 
a szöveg olyan köztes helyei, homályos pontjai vonzották, amelyeket az interpretáció 
- Isert elhagyva s inkább Derridához húzódva - nem annyira betölt, mint inkább 
leleplez s kitágít, számot adva arról, hogy a szöveg felülete nem összefüggő, nem 
sima ügy, nem közhely, azaz hogy neki is van némi köze hozzá. S ha ezzel a 
DEkonFERENCIA résztvevőit testületté olvasztom, nem az elhangzott interpretációk 
közötti különbségeket kívánom megszüntetni, csak épp olyan fantomképeket próbá-
lok szőni belőlük a Fanniból, akikkel kapcsolatban akad még leleplezni való." 
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S a továbbiakban a maga Fanni-interpretációját teszi hozzá az elhangzottakhoz-le-
írtakhoz, jelezve, hogy az interpretációk sora végtelen (lehet), akár csak a DEkonFE-
RENCIÁ-k sora, amely „képes különféle helyek meghatározott rendszerében" fenn-
tartani önnön „köztességét". Ami kitetszik: interpretációról, szövegértelmezésről van 
szó, többnyire olyképpen, hogy a „szoros olvasás" és az olvasás nyomán támadt (néha 
túlontúl szabad) asszociációk együttese tanúskodik a korszerűnek minősülő olvasa-
tok lehetséges változatairól. A kötet szerzői ugyanis nem egyszerűen az irodalom-
tudományos váltás, hanem inkább a korszerűség igényével lépnek föl, s élnek azzal 
a fajta „beszéd"-del, amelyet a magukénak vallanak, amelynek révén önmagukat 
megmutathatják, hogy mindenki (akár van elfogadott rokon, ős, ismerős, akár nincs) 
látva-lássa őket. Persze, a korszerű (erre már céloztam) nem bizonyosan azonos a 
divatossal, s a korszerűség sem minden maival, maibbal, sőt: legmaibbal cseng 
harmonikusan egybe. S egyáltalában: a korszerű (azt hiszem) sokkal összetettebb, 
nem bonyolultabb, hanem rétegzettebb fogalom, minthogy leszűkíthetnénk bizonyos 
francia vagy amerikai auktorok idézésére, jobb esetben nézeteiknek az anyaghoz 
illesztésére. Magant nem tudnám egy-két mondatban meghatározni, kevéssé félreért-
hetően leírni a korszerűség megkülönböztető vonásait, inkább negatívumokból le-
hetne kiindulni. A pozitivizmus örökségét még teljesen le nem küzdött irodalomtör-
téneti nézőpont ellenében kialakított szemléleti mód nem az utóbbi évek-évtizedek 
szüleménye, már a szellemtörténet határozottan elfordult a megtanult-megélt-meg-
örökölt triádjának merev, olykor leltárra emlékeztető alkalmazásától. Egy-egy divatos, 
máskor inspiratív elméleti megfontolás kipróbálása „történeti" anyagon éppen úgy 
juttathat zsákutcába, mint ahogy világíthat rá az elemzett mű eddig észre nem vett 
sajátságaira. Kérdés (esetünkben): mi fontosabb, a Fanni hagyományai szoros olva-
sása, belehelyezése az érzékenység magyar- és világirodalmi hagyományába, a kis-
regényben bőséggel lelhető irodalmi-bibliai-mitológiai utalások fölfejtése, vagy pedig 
a ma társadalmában fölvetődő, mondjuk így, jellegzetesen 20. századi meglátások 
keresése, föltárása a 18. századi kisregény értelmezése ürügyén? Vajon jogosan és 
helyesen feltett kérdésről van-e szó? Nem képzelhető el, hogy a szinkrón és a diakrón, 
a „történeti" és a kiváltképpen személyes szempont egyszerre érvényesíthető? „Olvas-
atomban az írás - állítja az egyik, kissé nehézkesen fogalmazó, de mindenképpen 
figyelemre méltó megállapításokat közlő szerző - nem pusztán egy 18. századi fiktív 
vagy való nőalak szerelmi történetének érzelmes megjelenítése, hanem olyan disz-
kurzív gyakorlat, amely sajátos témák narratológiai keretbe bújtatott manipulációja. 
Az olvasót ideológiailag meghatározott pozíciók elfoglalására és önkéntelen interna-
lizálásra készteti. A Fanni hagyományai a modern polgári társadalom szubjektum-
generáló gépezetének példázata." Majd a záró passzus ekképpen summázza azt a fajta 
szubjektumelméleti, pszichológiai vizsgálódást, amelynek számára nem Kármán kis-
regénye, hanem a benne föllelhetőC?) férfi—nő, apa—lány, szubjektum—„vágyobjek-
tum" viszonyának megjelenítődései?) tetszik lényegesnek. „A Fanni hagyományai 
így nyer különleges, kettős narratológiai státust. Mint napló, egy szubjektum autenti-
kus reprezentációja hivatott lenni, és ideológiai technikaként a szubjektum mítoszá-
nak elfogadására készteti a befogadót. Ennyiben a szöveg narratológiailag kemény, 
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szubjektumpozíciót generáló felületnek tekinthető. A reprezentált szubjektum ugyan-
akkor heterogén, fluid, szexualitásában és áruértékében rögzítetlen, tehát abject: 
mindaz, amivel szemben az olvasó meg kellene, hogy határozza magát." 

A nyelvhasználat némi nehézkességéről már volt szó. Amit azonban itt és másutt 
szemrevételezhetünk, az az általánosnak mondható irodalom/történeti?/tudo-
mányos?/gyakorlat, hogy a maga elméletével tökéletesen vagy majdnem tökéletesen 
fölszerelt szerző saját-egyéni (egyedi?) olvasatát általánosítja, teszi meg az olvasók 
olvasatává; s bár nem egy ízben nyelvileg elidegenítő effektussal hívja föl a figyelmet 
arra, hogy a fejtegetést humorral is lehet olvasni (jóllehet, nem humoros), az (önref-
lexió eltávolíthat a tudományos szövegtől vagy a szöveg tudományosságától („Más-
felől az olvasó akarja ezt a szubjektumot, szőröstől, bőröstől..."; „Az olvasónak itt 
hízelegve vagyon..."), szigorú megszerkesztettség, az okfejtés következetessége miatt 
nem egyszer kinyilatkoztatással vádolhatnók a dolgozat egyes megállapításait. Ez és 
még néhány fölolvasóé (persze, nem türelmetlenül, de) igen határozottan képviseli 
a maga álláspontját, miszerint lehetséges egy olyan magyarázat/értelmezés, amely 
nem annyira a műalkotásra mint olyanra irányul, hanem a műalkotásba (joggal? nem 
tudom!) belelátott ideológiai, pszichológiai konstruktumra. Illetőleg: például a Fanni 
hagyományai „külső formája" (napló, levelek) mintegy arra szolgálnak, hogy az 
olvasót „a hallgató, a gyóntató szerepében is elhelyez"-zék. „Az olvasó ítélkezni 
hivatott a reprezentált, azaz önmagát reprezentáló szubjektum felett. Csakhogy az 
ítélkezés szabályai előre meg vannak írva, azokat viszont a felkínált pozíció és 
lehetőség izgalma miatt a gyóntató-olvasó nem kérdőjelezi meg." Kármán ezáltal 
némileg rehabilitálódik, az olvasói nézőpont és annak korlátozott érvényessége is 
kijelöltetett, ám a továbbiakban a szerzőnek nem irodalmi/irodalomtudományos 
„pozíciója" határozza meg a tárgyalás menetét, hanem az irodalom és társtudományai 
érintkezéséből levont tanulságoké, az apajogú rend éppen úgy lesz a szó-beszéd 
tárgya, mint az ideológiai kontextus, a szubjektum szüntelen önhermeneutikája, mint 
a Lacantól idézett tétel a szubjektum mineműségéről (a Másik?). Ezért beszél a szerző 
összegzésként „narratológiai státus"-ról, meg arról, hogy „az ideológiai generátor az 
objectio felett működik", s a tárgyalás végül is a Fanni hagyományai című Kármán-
műtől függetlenedve az olvasóra tett hatást(?) értékeli. Pontosabban szólva: a műből 
kilépő, valós(?) személlyé vált Fanni olvasóra tett hatása és a „szövegegész" minősí-
tése között támad, feloldhatatlannak tetsző feszültség. Nem állítom, hogy az „irodal-
miság" sérül meg itt és más, hasonló jellegű dolgozatokban, csupán azon töprengek 
el, hogy ezekhez a maguk nemében érdekes, tanulságos, inspiratív mondatokhoz 
kell-e a Fanni hagyományai? Avagy: a következtetést kizárólag a Fanni hagyomá-
nyaiolvasása után lehet levonni? Vagy minden érzékeny regényre vonatkozik, amely-
nek nő a főszereplője? Vagy nem érzékeny regényekre is? Romantikusokra? Meg aztán 
egy ízben Adorno annyit jegyzett meg, hogy „a műalkotásoknak mégis csak abban 
fedezhető föl nagyságuk, hogy megszólaltatják, amit az ideológia elrejt". (Kunstwerke 
jedoch haben ihre Grösse einzig daran, dass sie sprechen lassen, was die Ideologie 
verbirgt.) Elismerem, hogy a kiragadott idézetek megtévesztőek lehetnek, a tanul-
mányok egészében esetleg mást, többet (vagy kevesebbet) jelenthetnek, bár talán 
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mégsem ismertetésemre jellemző a citálásnak irányzatos módja, hiszen elsősorban azt 
szeretném bemutatni, miféle kilépési, eltávolodási stratégiák szerint végzik értelmező 
tevékenységüket a DEkonLLRENCIA-kötet szerzői. Annyi bizonyos, hogy a szoros 
olvasás náluk nem ellentéte a hasonlítgatásnak (az egyik szerző két bekezdésen belül 
a „meglepően hasonlít" jelszóval élve Kármán kisregényének férfi szereplőjét Kemény 
Zsigmond A szív örvényei egyik szereplőjével veti egybe, majd e regényszereplő egy 
cselekedete mellett emlegeti Kármán utóéletének egy epizódját, hogy a zárójeles 
következő bekezdésben hirtelen-váratlan előkerüljön a Foucault-inga meg az Emlék-
iratok könyve - talán „szellemtörténeti" beütésként?); ugyancsak elfelejtődik olykor 
az a közhely, miszerint a Fanni hagyományai fikció, eddigi tudásunk szerint Kármán 
József alkotása, „modell"-je talán egy eddig még fel nem tárt német érzékeny regény, 
szereplői általában az érzékenység korának figuráival rokonok, s mint egy Kálmánról 
szóló saját dolgozatomban valószínűvé tettem: e kisregény közvetlen előzménye az 
a levelezés, amelyet Kármán Markovicsnéval folytatott. Csakhogy az e szerelemben 
sikeres Kármán olyan hangokat hallat, mint majd Fannija napi jegyzéseiben. Ugyan-
csak kevés figyelem fordítódott arra, hogy az édes melankólia, a fájdalom gyönyöre 
magyarul is. németül is, angolul is a kor közhelyei közé tartozik, innen épül át Kármán 
regényének szövegkontextusába, s erre lehet (miért ne lehetne?) ironikusan tekinteni, 
lehet belőle „viccet" csinálni (vö.: Fanni, Fanni, Fanni girl), de nem árt tudomásul 
venni, először tudni róla, és csak azután elfelejteni. Miközben nagy erővel folyik az 
„önmegszólítás", a barthes-i stb. terminológia applikálása, ha beleillik a dolgozat 
szövegéire, ha nem, úgy tetszik, olykor a visszatartó tényezők hatásosan működnek, 
bár a szövegről ígérnek számos információt a jeles szerzők, olykor nem néznek bele 
a szövegbe, nem frissítik föl emlékezetüket (néha Fanniét sem!), a szakirodalmat 
erősen szelektálva használják, korrektúrát hanyagul csinálnak, jegyzeteik néha-néha 
pontatlanok (értelemzavaró például: „Kristeva ugyanott" stb., nyilván nem Kristeva 
van ugyanott, hanem Kristeva idézett művének idézett helyéről van szó stb.), egyszó-
val a mesterség gyakorlására, még alaposabb megtanulására szükség van. Meg talán 
arra is, hogy belássák: egyetlen lábjegyzetben, huszonöt sornál rövidebb terjedelem-
ben aligha lehet méltányosan bemutatni azt, hogy mit tart a szerző a metafizikus 
„zárvány"-ról, illetőleg a metafizikus szövegről, igazságot osztogatva Paul cle Man, 
Roland Baithes, Odorics Ferenc, Gadamer és Kulcsár Szabó Ernő között, „fölött", 
egy-egy kiragadott, ki tudja, mennyire jellemző idézetet bizonyításként fölmutatva, 
hogy aztán egy humorosnak szánt befejező mondattal a maga negatív véleményét is 
érzékeltesse. Mindenkinek joga van szeretni meg nem szeretni a hermeneutikát, úgy 
általában, kezdve a bibliamagyarázaton, Schleiermacheren át Gadamerig, Kulcsár 
Szabó Ernőig, de azt nem hiszem, hogy a címeket is tartalmazó négy sorban elintéz-
hető volna a hermeneutika szövegfeldolgozásának metafizikus vagy nem metafizikus 
volta, és egyáltalában, hogy a metafizika önmagában pejoratív kicsengésű-e vagy 
sem, erről sem ártott volna elgondolkodni. 

5. Nunc venio ad fortissimum (Nemcsak egy jeles szerző kedveli a latin mondáso-
kat!). A tetszetős és általam szívesen olvasott kötetet három szépirodalmi szöveg zárja. 
Itt már nem tekinthetek el a nevesítéstől: Garaczi Lászlóé, Németh Gáboré és Tandori 
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Dezsőé. Az utóbbi szerzővel végezhetünk a legrövidebben: mondja a magáét, maka-
csul és rábeszélően, stílusbravúrt stílusbravúrra halmozva, de az alkalomtól, ti. a 
DEkonFERENCIÁ-tól függetlenül, az egész világ egybetartozását hirdetve, múltat és 
jelent összeolvasztva, lóverseny, tehát játék és élet, azaz írás/irodalom összeszerkesz-
tettségére (mint annyiszor) rácsodálkozva/rácsodálkoztatva. Ennél inkább magyaráz-
za a kötetet, a tudós/kodó/szerzőket Garaczi László Fannié s Németh Gábor A feje a 
bácsinak című (most vagyok hajban, mert valamiféle műfaji elnevezést kellene 
leírnom, de nem tudok, meg nem is nagyon merek, tehát ennyit:) írása. Ha skatulyáz-
nék, a zágrábi Fiáker professzornak a farmernadrágos prózáról írt könyvére hivatkoz-
nék, külön a Goethe Wertherét NDK-s jelenkora körülményeire alkalmazó Plenzdorf 
regényére; csakhogy Garaczi prózája ellenáll a (hagyományos?) irodalomtörténészi 
skatulyázó szándékoknak, és igényli a „szoros olvasás"-t. Az egyes szám első személy-
ben elmondott mai történet egy mai Panni és mai József nyelvén beszél el lényegte-
lennek tetsző, a Fanni hagyományaim látszólag csupán néhány jelentéktelen utalás-
sal emlékeztető eseményeket, életképszerűen, ha életképen nem idillt éltünk. Az 
érzékenység átfordul a lényeges történések alatt élők hangulati/érzületi helyzetének 
rajzába, s amiképpen új irodalomtudományos nyelv jelzi az elfordulást a hagyomány 
szótárának kiüresedett, jelentését veszített rétegétől, úgy a fennkölt, fentebb stíl, a 
retorizáltság önmaga ellentétébe csúszik át, föllelhetők itt az argó-elemek, a közhe-
lyek, az eltorzult utalások, az idézetgyanús töredékek, sőt: a tudomány hatóköre 
önfelértékelésének karikaturisztikus megjelenítése. Az elbeszélő bekapcsolja a rádiót, 
„egy odorics nevű bemondó vagy színész azt kiáltotta többször egymás után, felírtam, 
hogy adekvát értelmezés nincs, értelmezzetek szüntelenül. Mi lehet az az adekvát, ha 
én is ilyen okos lennék". Az időnként előkerülő kulturális utalások ugyanúgy beil-
leszkednek a funkcióját vesztett tárgyi világira, az érzékenységgel szemben megjele-
nített, nagyon kevéssé összetett, érzelmességgel és sivársággal egyként jellemezhető 
környezetbe, mint ahogy minden profanizálódik a jelenkorban. Mai valóságunk 
elemei (munkanélküliség, játékautomata, diszkó) közé az elbeszélő Fanni transzcen-
denciát igénylő szavai keverednek; ám olyan szövegkörnyezetbe kerül a szakralitás 
megragadásának vágya, hogy a deszakralizáció felé mozduljon el a gondolat: „Fel-
néztem az égre, rajzottak a repülők, a konclenzcsíkok kilenc szabályos mezőre 
osztották az eget, mintha egy rubikkockára bárányfelhőt pingált volna az Úr." Hason-
lóképpen jár az irodalom is, bár itt pusztán egy utalás, egy név-átvitel erejéig kapunk 
ízelítőt a travesztáló Garaczi íráskészségéből és nyelvi fantáziájából. Kármán T-ai 
Józsijának neve ekképpen egészül ki, és egyrészt a név gunyoros kiegészítés, másfelől 
a név szövegkörnyezetének nem-irodalmi jelentésrendszere azt a vitát jeleníti meg, 
amely Garaczi és Kármán, Garaczi szövege meg a Kármáné között folyik: 

„Lüktetett a hasam, és azt ismételgettem hazafelé megállás nélkül, hogy tornai 
józsef, tornai józsef. Szürke tasakot taszigál a szél a zebrán. A szobámban tucatnyi 
fáradt légy, a rezsőzés utánra halasztóm a szippantást. Tornai józsef. Anyám a 
villanykapcsolóra is ráragasztott egy piros felkiáltójeles halkant. Azért oda, mert oda 
muszáj odanézni. Apám meg kölcsönkérte éjjelre a vadőr sörétes puskáját. Meglestem 
a kövér kertészt, egy sárga szifont gyötört a konyhában. Tornai, tornai józsef." 
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Németh Gábor írása a Fanni hagyományaihói vett idézetekre épít, azokhoz fűz 
értelmező jegyzéseket, azokat szedi szét, forgatja ki, kísérli meg, hogy belőlük egy 
más, összefüggő szöveget alkosson. A „modernizálás" itt a horizontváltásban fedez-
hető föl, a 18. és a 20. század elbeszélői tudatainak eltérő horizontjai között feszül 
ellentét, és ezt aligha hidalhatja át, hogy az idézetek meg az idézetekhez magyarázatot 
fűző, ám szüntelen saját nézőpontjáról számot adó szerző belehelyezi a Kármán-idé-
zeteket meg a saját szövegét a kulturális hagyományba. Teszi ezt olyan iróniával, hogy 
az irodalom egységesen „szent" szövegként olvashatósága (ironizáló Goethe-utalás) 
kérdőjeleződik meg, az irodalom felértékelésének gesztusa éppen úgy, mint a kon-
textuális vagy az etimologizáló elemzés. „A hagyomány akkor tehát - igen, ilyen 
felszabadítóan annyit jelent, hogy valamit itt hagytak, illeték-illetmény, hagyaték-
hagyomány, nem kell ájuldozni, lehetőség, a nagyi bőrdíványa, kelet-nyugati dívány, 
mindazt lehet vele, rajta és általa tenni, amit egy dívánnyal szokásos, Freud Zsigától 
a szigorúan ellenőrzött vonatokon át egészen a Filatori gátig." 

Németh Gábor írása szintén a hétköznapi élet epizódjainak, töredékeinek szemre-
vételezésével folytatódik, hogy a Kármán-idézetek és a köznyelvi, beszélt nyelvi 
fordulatok között támadt feszültség végig megmaradjon. Mind Garaczi, mind Németh 
írására a játék, a nyelvjáték lehetne talán a leginkább illő minősítés, Garaczi mai 
történetté alakítja át a 18. század végi napi jegyzéseket és leveleket, Németh viszont 
nem ad sem összefüggő történetet, sem életképszerű helyzetrajzot, viszont a szöveg-
magyarázói mechanizmus zavaraira beszédes példát hoz, és így világít rá meghatáro-
zott irodalommagyarázói-közvetítői módok céltalanságára. Egy Kármán-idézethez 
fűzi a magyarázatot: 

„XXIII. Egy lábjegyzet, Marék Antaltól: 
„2. Könyvező, régies szó- könnyező. Egyébként ez az egész bekezdés Werther jún. 

19-iki levelében így hangzik: Szép volt a nap kelte. Köröskörül harmattól csillogó fák. 
és üde mezők. 

XXIV. Nagy az Isten állatkertje. Ezt már én mondom, a Marék Tónira célozva. Ez 
a wertherezés, ez kábé olyan, mint a Bencédy—Rácz—Fábián—Velcsovnéban a példa 
az egyszerű mondatra: „Kiment egy pohár vízért", idézőjelek korrekten kitéve, záró-
jelben odaírva, hogy melyik Móricz műben találták." 

Itt kapcsolhatunk vissza a kötet tanulmányaihoz, ez az a pont, ahol írók és 
irodalomról értekezésben-esszében gondolkodók nézőpontja, gesztusai egybeesnek. 
Az elutasításban nevezetesen. S ha sem konzervatívnak, sem hagyományosnak pél-
dául a följebbi jegyzetelési technikát nem nevezhetjük is, az talán kiviláglik, hogy 
miféle (ál)tudomány az, amely ellen a kötet szerzői-írói lázadoznak. Illetőleg: a 
Németh Gábor által idézettek a legalsó szintet teszik nevetségessé, ám létezik (eluta-
sítandó) legmagasabb szint is, amely nem ennyire ostobán, de hasonlóképpen tudo-
mányosságot mímelve, elméletileg több mint vitatható módon úgy jelenik meg az 
irodalom életében meg az irodalomtudományban, mintha mindentudó elbeszélő 
lenne. Ez a fajta mindentudás hív ki maga ellen indulatot, csap át olykor a tagadók 
részéről „nihilizmus"-ba, az értelmezés túlságosan is személyes voltának hangsúlyo-
zásába. Aliban már ritkán van vita, hogy régi szövegeket nem kizárólag a régiek 
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kortársainak szemüvegén keresztül látunk, abban tart a vita, hogy az értelmezendő 
szöveg élvez-e valaminő védettséget az értelmezői önkénnyel, túlkapásokkal szem-
ben. Beszélhetünk-e egyáltalában értelmezői önkényről vagy túlkapásról? Minden 
olvasat jogosult? Vagy az irodalomtudományban (általánosítok az egyszerűség és a 
„közérthetőség" - ez irónia! - kedvéért) is azt jelenti, mondjuk, az „örök" Elektráról, 
mint az irodalomban, a görögöktől Voltaire-ig, onnan Hofmannstahlig, illetőleg 
Richard Straussig meg Sartre-ig, mindenki azt és úgy beszél, ahogy „művészi" 
meggyőződése diktálja? A szövegnek, a kultúra valamennyi szövegének (kérdem 
ismét) az értelmező ad jelentést? Az értelmező konstruál múltat és irodalmat? A 
kérdések szándékosan kiélezettek és közhelyesek? A Fanni hagyományai olykor 
egymással is vitatkozó szövegeitől és a szépirodalmi szövegektől nem függetlenek. 
Csak ismételni tudom, amit korábban írtam. Az értelmezői szabadság behatárolt. A 
tagadás is valamire, előző vagy kortársi szövegekre irányul, csak valaminek lehet 
paródiája, csak valamitől lehet megszabadulni, csak valamiből lehet kilépni, csak 
valamivel lehet szembefordulni. Idáig ez is közhely. Meg még talán az is, hogy a 
leginkább anarchista gondolkodású vagy a legpimaszabb értelmezőbe is bele van 
kódolva a szülők, az átkos iskolák, az utca, a levegő révén a hagyomány, amikor 
megszólal, vele mások is szólnak, s ha néz, százezer éve nézi, amit meglát hirtelen. 
Még mindig nem léptem ki a körből, és talán nem is igen mondtam mást, mint amit 
az első DEkonFERENCIA egyik programnyilatkozója mondott, hogy ti. általa az ősök 
(is) megszólalnak. Daner im Wechsel - tartósság, állandóság a változásban, irta 
Goethe egy versének címéül. Amphitrion 38- ekképpen meg Giraudoux jelzi az 
örökséget. A mitológiai történetet formálja meg színműnek, harmincnyolcadik feldol-
gozóként, az alaptörténetnek újabb változatát adva. A francia író az Ilias figuráiból 
egy másik színművében 20. századi alakokat formált, a trójai—görög háború előzmé-
nyeinek „béketárgyalásainak" historikumára vetítve az 1930-as évek illúziótlanná lett 
világát, s a lírai komédia érzelmes-ironikus darabformálási metódusát. Kármán József 
„nyitott" művet alkotott, maga hívja föl a figyelmet arra, hogy a „gondolkodó" az 
olvasás folyamatában egybeszerkesztheti a töredékeket, közreműködhet a maga 
számára véglegesé?), tartósabb(?) forma kialakításában. A deKON-csoport tagjai meg 
a fölolvasók ezt tették, s a kötet végén található szépirodalmi szemelvények árulkod-
nak arról, hogy egyik-másik résztvevő szemléletét miféle irodalom formálgatja. Ga-
raczi és Németh Gábor műveihez nem az unos-untalan használt, olykor szépelgő, 
máskor hivatalosan komoly kritikusi nyelvvel lehet közelebb jutni. Műveik ahhoz 
hasonló értelmezői magatartást igényelnek, mint amelynek jobb—kevésbé jó, pontos 
fogalmazásra törekvő - ironikusan önreflexív, óvatosan filologizáló - elméleti tételt 
boncolgató változatait ebben a kötetben olvastam. Amikor a DEkonFERENCIÁ-n a 
Fanni hagyományairól volt szó, akkor mai irodalmi problémákról is szó volt, meg 
irodalomtudományos problémákról, meg a csoport tagjainak, egy nemzedéknek 
személyes ügyeiről. A kollektív jogoknak az egyéni (szabadság)-jogok fölé-eléhelye-
zése, a mindenféle kisebbséggel szemben tanúsított intolerancia legalább olyan 
tekintélyes múltra tekinthet vissza, mint a gondolkodás, a lelkiismeret, a szólás- és a 
szólás utáni szabadság megvalósítása érdekében indított, olykor reménytelennek 
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tetsző küzdelem. Az elmúlt periódus nem látszott alkalmasnak a nyílt harcra, s a 
kisebbségek (nemcsak a nemzeti kisebbségek) helyzete világszerte (enyhén szólva) 
problematikus. A Fanni hagyományai minderről is hírt ad; a szubjektumba vetett hit 
megingása éppen úgy jelzésszerű, mint a feminista nézetek beszüremkedése, az 
egyetemessé emelődött szorongás megnevezése Freud óta hosszú utat tett meg, míg 
módosult formában jelentkezett az irodalomkritikai gondolkodásban, a különféle 
RENDSZERek bukása ellenére sem lehetünk teljes biztonságban: a gondolatrendőrség 
csak szüneteltetni látszik működését, vagy manipulációs technikák révén átalakult, 
civilizálódott, nem csodálkozhatunk, ha az új nemzedék a dekonstrukcióra esküszik. 
Persze, én jobban szeretném, ha több Goethét meg Thomas Mannt meg Krúclyt meg 
Márait olvasnának, ha nem szűnnének meg tanulni a mesterség „kézműves" techni-
káját (jegyzetelést, bibliográfiai utalásrendszert), ha több nyelvet tudnának, és keve-
sebb elméleti munkát olvasnának fordításban, ha egyikük-másikuk nem örülne úgy 
annak, hogy megtalált egy idegen szót vagy egy idegen mondást... 

6. Ne legyünk telhetetlenek, csak maximalisták. Mert velük lehet és érdemes 
maximalistának lenni. Ugyanis mindaz a zsörtölődés, amit leírtam, nem teszi (remé-
lem) kétségessé, hogy irodalomtudományunk jeles eseményének tartom a kötet 
megjelenését. Színre lépett egy nemzedék, letagad hatatlanul itt van egy korosztály, 
amely alapos felkészültséggel és pótolható hiányokkal nemcsak helyet kér az iroda-
lomtudomány napja alatt, hanem amely részt igényel magának abból a munkából, 
amely tudományunk korszerűsítése, célszerűbb formáinak és alakváltozatainak kiala-
kítása érdekében jó néhány évtizeddel ezelőtt megkezdődött, 1989 után nagyobb 
lendülettel folytatódott. Nem övék az egyetlen járható út, tőlük függ, hogy csak sokat 
ígérőn kitűnő első felvonásra telik-e, vagy pedig (végre!) teljes öt (jó, legyen három) 
felvonásra. Semmiképpen sem vitathatatlan, bírálhatatlan szövegeket produkálnak 
(hajdani professzorom szerint: ötösre tudja az anyagot a Jóisten!), a hang olykor még 
mutál; de akinek vannak fülei, meghallja friss, érdes, szellemes, megszívlelendő 
mondandójukat. Többüknek egyelőre csak tanulmányra futja az energiából, bár az 
egyik résztvevőtől már igen jó (azóta angolul megjelent) doktori értekezést olvastam, 
terjedelmesebb kötetnyi anyag az írókat leszámítva csak egy-két szerzőtől gyűlt össze. 
Igaz, egy jó novella jobb, mint egy közepes-tűrhető regény. Annyi bizonyos, hogy a 
különféle egyetemek, szerkesztőségek, baráti társaságok műhelyeiben fontos dolgok 
vannak készülőben. Szerencse, hogy sokféle, sokhangú együttesek jelentkezésének 
lehetünk tanúi. Hiszem, hogy okulnak a múltból, olvasmányaikból; hogy beszélni-
beszélgetni szeretnének, ha kell vitatkozni is, a saját álláspontot megfogalmazni, nem 
a másikét megsemmisíteni. Remélem, hogy a cleKON-csoport terveit az e kötethez 
hasonló, illetőleg még magasabb színvonalon, jobb szerkesztői munkával tudja meg-
valósítani. Ez irodalomtudományunk nyeresége lenne, vitaalap, jő értelemben vett 
provokáció, fontos olvasmány, a magyar irodalomelmélet gazdagodása, jókedvű 
beszélgetés irodalomról, tudományról, önismeretről. 
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Szitár Katalin 

Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza 

A klasszikusok újraolvasását nemcsak a befogadás folyamatának történetisége s az 
irodalomtudomány paradigmáinak változásai teszik megkerülhetetlen feladattá, de az 
az olvasói-kritikusi tapasztalat is, hogy e szerzők igazán éppen ezen újraolvasások 
állomásain keresztül válnak - a szó valódi értelmében - klasszikussá. Eközben 
mindinkább háttérbe szorulnak a tisztán tematikus szintre korlátozódó, a mű korhoz 
kötött aktualitását kiemelő értelmezések, előtérbe kerülnek viszont az írásmódban 
testet öltő alkotói gondolkodásforma érzékelésének lehetőségei. 

Ottlik Géza műveinek értelmezési gyakorlata e szempontból példaértékű: az 
összefoglaló igényű munkák - az esztétikailag legtöbbször pozitív értékelés mellett -
e műveket elsősorban eszmei-szociológiai kritériumok szerint ítélik meg: a „polgári" 
író prózájában vagy a polgári életeszmény pozitív perspektíva nélküli kritikáját,1 vagy 
az egzisztencialista hatásoktól befolyásolt, szilárd éltékek nélküli, személyiséget és 
valóságot véglegesen elválasztó világmodellt2 látják. Míg e kétféle megközelítés 
egyaránt a művek témája és a (korabeli, társadalmi vagy általánosított, emberi) 
valóság közti megfelelésekre alapozódik, az újabb értelmezésekben a hangsúly 
áttevődik az elbeszélt tárgyról az elbeszélés „hogyan"-jára, a műnyelvre. Az elbeszé-
lésmód által a műben megformált emberkép kritériuma felől nézve Ottlik a modern-
ség utolsó horizontját3 képviseli. Ez a - hermeneutikai - látásmód az életművet 
nyelvhasználat és gondolkodás viszonya 20. századi radikális változásának lenyoma-
taként interpretálja - a nyelvhasználat kérdését mint ember és világ viszonyának 
meghatározó tényezőjét állítván középpontba. 

Szegedy-Maszák Mihály több szempontot érvényesít műértelmezéseiben. Az író 
életének tisztán biográfiai tényei és ezeknek műalkotások részévé váló momentumai 
az írói látásmód mutatóiként kapnak jelentőséget. (Példa lehet erre a termé-
szettudományos műveltség jelenléte Ottlik gondolkodásmódjában, ami nemcsak né-
mely hősének karakterisztikumában „öröklődik", hanem mint a transzcendencia 
nélküli világkép befolyása a nyelvhasználatra: a „töredezettség" formái, a folytonos-
ság, az egészek érzékelésének hiánya.4) A legfőbb értelmezési szempont azonban az 
elbeszélésmód lehetséges funkcióinak vizsgálata, s ebben hasznosulnak mind a her-
meneutikának a nyelvi kifejezés feltételezettségére, a hagyomány szerepére, jel és 

* Kaliigramm Pozsony, 1994. 

1 A magyar irodalom története. Akadémiai Kiadó Bp., 1966. 750-573. 
2 A magyar irodalom története 1945-1975. III/I. Akadémiai Kiadó Bp., 1990. 220-237. 
3 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum Bp., 1 9 9 3 . 9 4 - 9 9 . 
4 S Z E G Ü D Y - M A S Z Á K Mihály: Ottlik Géza. Kaliigramm Pozsony, 1 9 9 4 . 1 9 . 



Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza 4 2 5 

jelentés viszonyának kontextuális meghatározottságára vonatkozó tételei, mincl a 
beszédaktus-elmélet narrációra való alkalmazásának lehetőségei, mind pedig az 
intertextuális szövegelemzési metódus. 

Szegedy-Maszák Mihály könyve - Ottlik munkásságának első monografikus fel-
dolgozása lévén - elsőként állítja perspektívába az életmű egészét. A kritikai attitűd 
erőteljes hierarchizálást is jelent az Iskola határon című regény egyértelműen a többi 
mű fölé helyezése által. (Megjegyzendő, hogy ebben megegyezik az Ottlik-kritika 
általános irányultságával.) Ugyanakkor az elemzői figyelem terébe minden Ottlik-szö-
veg bekerül, s mind úgy, mint egy egységet alkotó szövegvilág részei, melyek - ha 
művészi megoldásaikban nem is, de - problémafelvetésükben összevethetők a 
főműnek tekintett Iskolával. Az összevetés alapja - a tematikus kapcsolatokon túl - a 
szövegek poétikai felépítettségének vizsgálata. Az elbeszélésmód, nézőpont-szerke-
zet és az önreflexió formáiban megfigyelhető hasonlóságok vonnak párhuzamot a 
különböző írói korszakokban keletkezett, különböző műfajú szövegek között. S ez 
nemcsak az életmű egységét mutatja, hanem példákat szolgáltat arra is, hogy hogyan 
transzformálódik ugyanaz a téma eltérő kontextusokban. Ezek az összehasonlítások 
egyrészt beillesztik az Ottlik-próza korai és kisebb (jelentőségű?) darabjait is annak a 
poétikai gondolkodásnak a menetébe, mely az Iskola a határon című regényben kap 
koncentrált formát; másrészt - épp ezáltal - művekre konkretizálják ezen írói alko-
tásmód valószínűleg központinak tekinthető problematikáját: a nyelvi kifejezhetőség 
lehetőségeinek és határainak keresését mint az emberi létezés antropológiai és 
szociális feltételeinek, feltételezettségének hozzáférhetővé tételét. 

Ebben a perspektívában még az egészen korai, stílusukban szecessziós utánérzé-
sektől sem mentes művek (Apró írások) is olyan elbeszélőszerkezetekként állnak elő, 
melyekben a megkettőződés, öntükrözés formái mutatják a látásmódok viszonylagos-
ságára alapított, a későbbi művekre is jellemző elbeszélői magatartást. Az ezeket 
követő rövid szépprózai írásokban e problematika egyre határozottabban, egyre 
explicitebb formákban magának a nyelvi világtapasztalatnak a természetével kerül 
összefüggésbe. A „valóságról való" beszédet a „valóság modelljeiről" való beszéd 
koncepciója3 váltja fel, sőt, egyenesen az adekvát elbeszélés lehetetlenségének gon-
dolata. Ilyen értelemben szerepel például A Drugeth-legenda az Iskola előzményei-
nek sorában: az elbeszélői inkompetencia (vagy: nem teljes körű kompetencia) 
megnyilvánulásai, illetve ennek a címadás által is nyomatékosított jelentősége („le-
genda") már a tapasztalás és a kifejezés, az élet és a róla való beszéd egymásnak meg 
nem feleltethető természetét állítja középpontba. (E ponton válik talán igazán fontos-
sá az az Ottlik-féle irodalomszemlélet is, mely - tagadván a nyelv pusztán eszközjel-
legét - művészi gyakorlata által utasítja el a szövegnek a szövegen kívüli valóságra 
való közvetlen vonatkoztathatóságát. Túl azon, hogy irodalomtörténeti tekintetben 
ezáltal az avantgarde művészetfelfogással kerül szembe -, ami valószínűleg óvta is az 

5 I. m. 2 5 . ( S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály hivatkozása Ottlik 1965-ben tartott bécsi előadására.) 
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Ottlik-életművet a populáris, hamisan aktualizáló felfogásoktól - , egyben kiemeli az 
irodalmi alkotásnak éppen nyelvi mivoltában megvalósuló autonómiáját.) 

A poétikai megformáltság sajátságai Szegedy-Maszák Mihály megközelítésében 
értékszempontok közvetítői: az elbeszélés viszonylagosításának az egymást felváltó 
vagy egymással szembesülő értékrendek felelnek meg.'' A korai szépprózai darabok 
elsősorban a poétikai rendszerekbe foglalt értékrendszerek megnyilvánulásaiként 
tekinthetők „előkészületnek" az Iskolához, az öntükröző írásmód (például: Dalszín-
ház; Hamisjátékosok; Hűség), a nézőpontváltásra épített cselekményvezetés (Vegyé-
szek; Pangásos papilla; Fényűző élet) az értékrendek relativitásának mutatóiként 
vannak értelmezve. 

A mondhatóság, elbeszélhetőség - jel és jelentés viszonya egyértelműségének -
megkérdőjeleződése válik annak a poétikai paradigmának az alapjává, mely által az 
Iskola a határon az érték- és nyelvi viszonylagosság tapasztalatát az alakuló szemé-
lyiség fejlődéstörténetének állomásaivá, regényszerű történéssé alakítja. E szempont-
ból kapnak jelentőséget az elbeszélőtechnika jellemzői: az időszerkezet vonatkozá-
sában: az elbeszélt tárgy és az elbeszélésfolyamat egyszerre két idősíkot aktivizáló 
jellege (amit a visszaemlékező elbeszélőhelyzet nyomatékosit) a katonaiskolában 
töltött évek három szakaszához az ott lezajlott események háromféle éltékelését 
kapcsolja: a „civil" élettel szemben előbb kaotikusnak, zűrzavarosnak érzett világot a 
személyiség, az értékorientáció átalakulásának folyamata értéktelítetté teszi, majd a 
civil világot éppen ezen új értékek, vállalható magatartásformák nevében utasítják el 
az „iskola" neveltjei - mint sekélyes, automatizált, nem megélt értékek világát. A 
regényszöveget rendező elbeszélő helyzet - a kettős elbeszélés/két elbeszélő fikció-
ja - önérteimező elbeszélésmódként; a szövegben reflektált festmények (Tulp tanár 
anatómiája; Las Meninas) ezen önérteimező jelleg emblematikus kivetítéseiként 
funkcionálnak: fikció és realitás, művészet és valóság relációinak eldöntetlenségét, 
kérdéses mivoltát tematizálják. A két elbeszélő szöveg viszonya (Both Benedeké és 
Medve Gáboré) eközben nem az igaz/hiteles—torzító/idealizáló szembenállást reali-
zálja, hanem azt a felismerést, hogy az elbeszélés mint a valóság felidézésének 
kísérlete, szükségképp kudarcot vall: Jóformán minden szavam hamis és pontatlan 
lesz, alighogy kimondom" - idézi a monográfia szerzője Both Benedeket, az „önmagát 
lefokozó" elbeszélőt.7 

A szöveg rétegezettségének kérdései a regénycselekmény parabolaszerű értelme-
zési lehetőségét érintően is felmerülnek az újabb szakirodalomban. Szegedy-Maszák 
Mihály - példázatszerű nevelődési regényként elemezve az Iskolái - nemcsak a mű 
világában modellált léthelyzetek általánosíthatóságára mutat rá. A példázatszerűség 
az elbeszélés poétikai koherenciáját egy másik síkon is megteremti: a bibliai idézetek 
mint intertextuális kód síkján. 

A monográfia szerzője a regényt egyrészt annak az értékrendszernek, világlátásnak 
a hordozójaként fogja fel, melynek gyökerei a protestáns valláserkölcs hagyományai-

6 I . M . 2 6 . 
7 I . M . 8 9 . 
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ból erednek a regényszöveg keresztény gondolatkörhöz kapcsolódó részleteinek 
elemzésével tágabb, erkölcsfilozófiai távlatba állítván a katonaiskola hangsúlyozottan 
izolált világát - , illetve: annak leírását. Másrészt: az erkölcsi magatartás, a világhoz, 
önmagunkhoz való viszonyulás kérdésében itt a folyamatszerűségre, s annak nyelvi 
meghatározottságára esik a hangsúly: a személyiség kialakulása, a végleges énkép 
létrejötte a világról, az önmagáról való beszéd változásainak függvénye - , az adek-
vátabb) nyelv keresésének is felfogható. A két főszereplő által képviselt sorsképle-
tek: a kívülálló ellenszegülés és a kompromisszumok árán való beilleszkedésre 
törekvés olyan (egymás „tükörképeiként" is nézhető) modellpárt alkotnak, mely 
azáltal mutatja egyén és közösség, erkölcs és lét viszonyának bonyolultságát, hogy 
mindkét hős nemcsak az adott világlátást, létformát képviseli, hanem annak örökös 
korrekcióját is elvégzi. Ez az átértelmező magatartás nemcsak önmagukkal kapcso-
latban jut érvényre - , a cselekmény szinte minden tematikus mozzanata „többértékű", 
több szempontból kap megfogalmazást. Példázatosság és regényszerűség így mint 
rögzített, kinyilatkoztatott norma és a normák viszonylagosságának felismerése-felis-
mertetése ütközik a regényben, minek következményeképp az erkölcs, a norma nem 
eleve létező, eldönthető, hanem a gondolkodásban, az önmagunkról szóló beszéd 
folyamatos átalakulásában megteremtődő dolog - s ezáltal az emberi autonómia 
biztosítéka is. 

Szegedy-Maszák Mihály elemzéseinek egyik legfontosabb metodikai eredménye -
s ez az értelmezést is alapvetően befolyásolja - , hogy megkülönböztetett figyelmet 
fordít az egymással összefüggésbe hozható művek tematikusan azonos, de másként 
feldolgozott részleteire, lényegében szövegek transzformációjaként kezelve az 
életművet. Az Iskola szövegközi kapcsolatai így mind az Ottlik-próza más darabjai, 
mind a bibliai szövegek felől értelmezik a regényt. A szövegelemzés metodikája 
szempontjából az idézett szöveg - a regény többi elemével szemben - eltérő szemi-
otikai státuszt képvisel: jelentése saját kontextusának figyelembe vételével közelít-
hető meg: e kontextus metonimikus szignáljaként funkcionál a regényben. így tehát 
„idézet" tulajdonképp az is, ami nem alkotja ugyan a regényszöveg részét, de az idézet 
eredeti szövegösszefüggésének részét igen - , s így jel és jelentés viszonya csak kettős 
vonatkozásban tisztázható: az aktuális és az eredeti kontextushoz illesztve. A bibliai 
idézetek szerepe a regényben nyomatékosabbá válik egyrészt a motivikus struktúrá-
val való kapcsolat révén (ilyen a „hó"-motívum és a „kegyelem'-fogalom kapcsolata), 
másrészt azáltal, hogy a cselekményépítés is (a motívumrendszerrel párhuzamosan) 
a hithez való közeledést emeli ki Medve sorsában, egészen addig, míg a Biblia 
szövege, illetve az ima (a Miatyánk) Medve számára a hétköznapi nyelvet felváltó, 
azzal szemben jelentéstelenített, adekvát nyelvvé válik. (Számára így a történet 
hőseként a „küzdelem a szavakkal" egy másik szemiotikai rendszerbe való átlépéssel 
ér véget.) 

A nyelvi kifejezés inadekvát voltának szerepe a történetépítésben indokolja az 
összehasonlítást az Ottlik-regény és Musil: Törtess növendék című műve között. A 
párhuzamok egyben felszínre hozzák azokat a különbségeket is, melyek rávilágítanak 
az Iskola szövegében megtestesülő nyelvszemléletre: míg Musil hőse számára maga 
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a nyelv válik kérdéssé, a viszonylagosság tapasztalata általánosul, az Ottlik-regény 
problematikája az „elbeszélés nehézségei" köré csoportosul, az elbeszélés - sokféle-
ségében is - valóságteremtő, értelmező funkcióval bír. 

A monográfia újdonsága az is, hogy kiemelt hangsúlyt kapnak azok az esetek, 
amikor a szöveges műalkotás világát egy nem-verbális művészet (festészet, zene) 
formanyelve is alkotja. Szegedy-Maszák Mihály ezek funkcióját és jelentését is végig-
követi egészen a korai művektől. A képzőművészet és a zene egyrészt mint - szintén 
művészi, de a verbálistól eltérő - látásmód jelenik meg: a Hajnali háztetők festő-el-
beszélője esetében például megkettőződik ezáltal az elbeszélői funkció: a képi látás 
a verbális közlés értelmező kódjaként funkcionál; ugyancsak szimptomatikus je-
lentőségű az Iskola három művész-hőse és a későbbi Minden megvan zenész-fősze-
replője is. Másrészt festmények, illetve zeneművek is szerepelhetnek mint az írásmód 
„jelei", leképződései: ilyenek a már említett képek az Iskola szövegvilágában; vagy 
lehetnek a cselekmény élteimező kódjai is: A bolygó hollandi-előadás mint a Hajnali 
háztetők cselekményének részlete (félig) fordított párhuzamot teremt a kisregény és 
az opera főhősei között: a két „vándor" (a hollandi és Halász Péter) története 
találkozik a szövegben, s a szerelem általi megváltás motívuma ellentételeződik ez 
az, amit Senta halálával is képes, Adriani Alisz életével sem tud létrehozni. 

Az életmű-egész leírásában a monográfia hierarchikus koncepciója irányítja az 
Iskolát követő művek értelmezését is - mint a regény „melléktermékeiét". Kiemelkedő 
jelentőséget ez utóbbiak közül a Minden megvan, a Hajónapló és a Buda kapnak, 
azonban csak mint az idő, a cselekmény és a tudat rétegzettségének részproblémáival 
foglalkozó alkotások - , inkább az írói eszköz, s kevésbé a művek individualitása kerül 
előtérbe. 

Ez ráirányíthatja a figyelmet két olyan kérdésre, melyek nemcsak az Ottlik-életmű 
interpretációját érintik, s az irodalomról való mai gondolkodásban sem megoldottak: 
a műfaj és a nyelv kérdésére. Ottlik műfajilag legtisztább alkotása, az Iskola a határon 
e tekintetben leginkább a regényre már csak „külső" formájában emlékeztető, öné-
letrajzszerű Budával áll szemben. Ez utóbbi mű Ottliknak szinte minden elbeszélés-
technikai módszerét integrálja, s mégsem válik az előző regényhez mérhető alkotássá 
- , inkább mintegy „metaelbeszélésként" funkcionál a korábbi művekhez: azok rész-
leteit sok esetben szó szerint vagy kisebb átalakításokkal idézve, de az önéletrajz, 
vagy inkább a mentális önéletrajz alakulásának folyamatába, kontextusába illesztve. 
Szegedy-Maszák Mihály itt a regény műfaji lehetőségeinek kimerüléséről beszél.8 Az 
sem tűnik azonban lehetetlennek, hogy a műfaj problémája az elbeszélés problémá-
jából adódik: az elbeszélhetőség kérdése az Iskolában még műfajalkotó elvvé tudott 
válni, a Buda esetében láthatólag nem. (A műfaj kérdését érinti az is, hogy az Iskola 
utáni - a Buda létrejöttét megelőző - alkotói periódusban gyakoribbá válnak a nem 
tiszta műfajiságű darabok: a „hang- és képsornak" nevezett, s legalábbis végleges 
változatában a nyolcvanas évek végére elkészült A Valencia-rejtély, s a novellának 

8 1 . M . 1 5 6 . 
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nevezett, de a műfaj megszokott kereteit - cselekményvezetését, a hősök funkcióit, 
a narrációt tekintve - túllépő Hajónapló is.) 

A nyelvi kifejezés/kifejezhetőség kérdései a monográfiában a nyelv használatának, 
az elbeszélésnek a kérdéseként vetődnek fel. E szempontból az Iskola az életmű 
természetes középpontját alkotja, hiszen e műben maga az elbeszélés egyben „cse-
lekmény" is. Figyelmet érdemel azonban talán, hogy jelen van az Ottlik-művek 
időbeli rendjében egy másik folyamat is. A korai művekben és az Iskolában az 
elbeszélhetőség - az akár mint az írói, akár mint a szereplőhöz kötött valóság és 
beszéd közti állandó eltolódás, meg nem felelés problémája - , tehát a nyelv pragma-
tikus oldalának kérdése dominál. Ez a kései művekben, úgy tűnik, átalakulást mutat: 
beszéd (elbeszélés) és nyelv problémája kettéválik, oly módon, hogy a nyelvhaszná-
ló, elbeszélő szubjektum helyett maga a nyelv válik a közlés elsődleges forrásává, s 
így „irányítójává" is - , kettéválik (ezzel párhuzamosan s ennek megfelelően) a nyelvi 
jelek aktuálisan használt jelentése, s a szó „belső formájában", jeltestében foglalt, de 
nem használt jelentés. Az elbeszélés problémájának a nyelv problémájává való ilyen 
átalakulása követhető nyomon a Hajónapló főhősének szövegében: (hajó)naplóíró-
ként Kirketerp még félig-meddig betölti az elbeszélői szerepet, de épp az ő szövege 
adja meg az elbeszélés mint alaki funkció folytathatatlanságának magyarázatát. Nem 
a nyelvi jel használója pontatlan vagy felületes (Kirketerp pedantériája nyelvi téren 
már szinte karikírozottan mintaszerű: akárhányszor átírja a naplót, hogy pontosabb 
legyen, keresi a szavakat, sőt, akár logikailag összeférhetetlen jelentésű szavakat is 
egymás mellé tesz, hogy „hűbben" adja vissza a dolgok valóságos állását);9 hanem a 
nyelvi jelek, az egyes szavak referenciája válik kétségessé, a nyelv hajdani jelen-
téspotenciálja elveszett a használók számára, automatizálódott a kifejezés, a jelen-
tésvilág: „így hát, míg mi a világ egyik részleges, anyagi-fizikai - (a puszta értelemmel 
is lehetséges) - megismeréséhen egy-két ezer évvel előttük (ti. az „Ó-Maori" nyelv 
előtt - Sz. K.) járunk, egy magasabb fokú gondolkozás és az arra alapított nyelv 
megalkotásában több százezer évvel vagyunk elmaradva tőlük."10 Vagyis: a beszélő 
kompetenciája nem az aktuális valósághoz, hanem a nyelvhez mérve nem elegendő. 

Szegedy-Maszák Mihály Ottlik-monográfiája az életmű egészének az egyes művek 
elemzésére alapított értelmezését adja. A művek minden elemzett síkját - tematikust, 

4 Érdemes idézni Kirketerpet, aki, szinte észre sem véve önnön tevékenységének paradoxonét, a 
nyelvi jelek összekapcsolhatóságának aktuális logikáját feláldozva kezd egy új nyelv megteremtéséhez a 
naplójában: „A megfelelő kifejezésen hosszú ideig tűnődve, Kirketerp végül hozzáfűzte: „Értelmetlen 
felháborodás a déli órákban." De ahogy tovább tanakodott magában, megbánta a jelzőt, amit beírt. Nem 
értelmetlent kellett volna írnia, hanem Jogost. Be is szúrta. így hangzott: „Hidegség. Jogos értelmetlen 
felháborodás a déli órákban." (Szimptomatikus az is, hogy Kirketerp ettől fogva előre végiggondolja, mit 
fog írni a naplóba, de nem azért, mert a kissé illogikus nyelvhasználat zavarja, hanem, „hogy ne c,sunyítsa 
el többé ilyen betoldásokkal a rovatot".) - Hajónapló. Magvető, Bp., 1989. 19. 

10 A szövegben ezt követő kérdés: „Most eredjünk utánuk?" tulajdonképp Kirketerp valóságos narrátort 
tevékenységére utal: saját szavainak múltját idézi vissza, a nyelv által magyarázza a közleményt - , 
gondolkodása éppen az aktuálisan meghatározott jel-jelentés viszony ellenében hat, keresi a jelek nyelvbe 
foglalt jelentését, a jelekét, „melyek kiszakadtak a valóságból, fokozatosan pusztán-egy-jelentésűvé korcso-
sultak, s végül szükségszerűen ez az egy értelmük is kiveszett, kiürült, megkövesedett bennük." I . m. 4 4 - 4 5 . 



430 Szitár Katalin 

narratívat, motivikust - egymással való összefüggéseikben, a szövegek paradigmati-
kus rendszerébe állítva tárgyalja. Ennek következményeképp az elemzés az egyre 
kisebb egységek felé haladván, ezek szintjén is kimutatja a szöveg koherenciáját - az 
egyes elemek is az egészet befolyásoló szemantikai tartalom hordozóiként kapnak 
jelentőséget. E - „mikroszintekre" is kiterjedő - elemzés az Ottlik-prózát az eddiginél 
tágabb interpretációs perspektívába illeszti: egyrészt a protestáns erkölcs- és értéko-
rientáció gondolatkörében lokalizálható hagyomány válik megközelíthetővé a szöveg 
konkrét elemeiben, másrészt az irodalmi elbeszélés kérdései kapnak megvilágítást 
mind a szövegbelső, mind az intertextuális kapcsolatok értelmezésével. 
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