
ыип З-F im-'y&M 

Вокау A 'al 
Kabdebc ,_óránt 
Schein Gábor 
Angyalosi Gergely 
Kékesi Kun Árpád 
Veres András 
Bodnár György 
H. Nagy Péter 
Szitár Katalin 
Fried István 
Berta Péter 

1996- I 



A Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetének 

folyóirata 

Főszerkesztő 
POMOGÁTS BÉLA 

Felelős szerkesztő 
KULCSÁR SZABÓ E R N Ő 

Szerkesztő 
RÓNA J U D I T 

Szerkesztőbizottsági tagok 
BODNÁR G Y Ö R G Y 

BONYHAI G Á B O R 

KÁLMÁN C . G Y Ö R G Y 

N Y Í R Ő LAJOS 

SZILI JÓZSEF 

Szerkesztőség 
1118 Budapest 

Ménesi út 11-13. 
Telefon: 166 72 71 



{ 0 1 1 - S i (Ä f f 

U t q r a b u r q 
Tartalomjegyzék 

1996 



A Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetének 

folyóirata 

Főszerkesztő 
POMOGÁTS BF.LA 

Felelős szerkesztő 
KULCSÁR SZABÓ E R N Ő 

Szerkesztő 
RÓNA J U D I T 

Szerkesztőbizottsági tagok 
BODNÁR G Y Ö R G Y 

BONYHAI G Á B O R 

KÁLMÁN C . G Y Ö R G Y 

N Y Í R Ő LAJOS 

SZILI JÓZSEF 

Szerkesztőség 
1118 Budapest 

Ménesi út 11-13. 
Telefon: 166-7271 



1996 

Aleida ASSMANN 

A fikció elismerése 
Fordította: Tóth Éva 2 / 1 1 9 - 1 2 6 . 

ANGYALOSI Gergely 
Regényesség, regény nélkül 1/47-60. 

B A G I Zsolt 
Posztmagyar 
- Kovács Sándor s.k. és Odorics Ferenc könyvéről - 4/485-489. 

BENGI László 
In memóriám Cornelii Esti 
- Az Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetéről - 2/232-245. 

BERTA Péter 
Az irodalomszociológia és a kánon 
- Olvasói reflexiók egy szöveggyűjtemény kapcsán - 1/109-115. 

BEZECZKY Gábor 
Fish kontra Jakobson 3/361-373. 

BODNÁR György 
Az irodalomtörténet-írás dilemmái 1/81-85. 

BÓKAY Antal 

Szabolcsi Miklós hetvenöt éves 1/3-8. 

F R I E D István 
Kenyeres Zoltán: Irodalom Történetírás 1/106-108. 

JANKOVITS László—KECSKEMÉTI Gábor 
Mielőtt nekivágnánk 
- Válasz egy javaslatra - 3/411-416. 

K A B D E B Ó Lóránt 
A dialogikus poétikai gyakorlat klasszicizálódása 
(Szövegegységesülés: az „elbontás", a „mese" 
és a „tragic joy" megjelenése) 1/9-35. 

KÁLMÁN C. György 
Mi a baj az értelmezői közösségekkel? 3/374-393. 



KÉKESI KUN Árpád 
Az előfeltevésmentesség paradoxonjai 2/277-286. 

KÉKESI KUN Árpád 
Az értelem!hiány) keresztútjai 
- Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének 
néhány kultúrfilozófiai vonatkozása - 1/61-73-

KIBÉDI VARGA Áron 
A realizmus csapdája 4/468-474. 

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán 
A „korszak" retorikája 
- A korszak- és századforduló mint értelmezési stratégia - 2/127-143. 

Paul de MAN 
Bevezetés 
Fordította: Molnár Gábor Tamás 3/293-310. 

MÁRTONFFY Marcell 
Kérdések kertje 
- Az irodalmi szempontú /h'fo/ia-értelmezés néhány 
problémájáról - 4/423-437. 

MEKIS D . János 
Az irodalomtudós szellemi önéletrajza 2/271-276. 

MOLNÁR Gábor Tamás 
A felejtés visszafordítása 
- Lengyel Péter: Mellékszereplők- 2/246-263. 

MOLNÁR Gábor Tamás 
Válasz Jankovits Lászlónak és Kecskeméti Gábornak 3/417. 

Sz. MOLNÁR Szilvia 
Teremtő emberi képességeink 2/264-270. 

H. N A G Y Péter 
A filológia esélyei 
(Szabolcsi Miklós: „Kemény a menny") 1/86-94. 

O D O R I C S Ferenc 
Lábjegyzetek 
Veres András: Az értelmező közösség: fikció vagy realitás? 
című előadásszövegéhez 3/405-410. 



ORLOVSZKY Géza 
Komlovszki Tibor (1929-1996) 3/421-422. 

P O M O G Á T S Béla 
Lábjegyzet egy lábjegyzethez 2/290. 

R O H O N Y I Zoltán 
A posztkantiánus tapasztalati helyzet és a költői beszédnemek 
- A magyar nyelvújítás kora megközelítésének metatörténeti 
kereteihez - 4/457-467. 

SCHEIN Gábor 
Az intencionált tárgyiasság kezdeti hagyományai a magyar 
költészetben 1/36-46. 

SIMON Attila 
A bizonytalanság változatai 
- Menandros Sámfájának világképéhez - 2/144-166. 

S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály 
A nyelvhasználat megújításának hagyománya a modern 
regényírásban 3/311-336. 

SZEGEDY-MASZÁK Mihály 
Bonyhai Gábor (1941-1996) 3/418-420. 

SZEGEDY-MASZÁK Mihály 
Radnóti Miklós és a holocaust irodalma 2/216-231. 

SZIGETI Csaba 
„La destruction est ma Béatrice" 
- Az arnauti és a dantei permutáció Jacques Roubaud 
olvasatában - 4/438-456. 

SZILÁGYI Zsófia 
Aranysárkány = arany + sár? 
- Egy regénycím nyomában - 2/201-215. 

SZILI József 
Nyírő Lajos hetvenöt éves 2/287-289-

SZITÁK Katalin 
Költő-alakmás: a szó hőse 
- Kosztolányi: Esti Koméi - 2/167-188. 



SZITÁR Katalin 
Tanulmány az önmaga alanyát teremtő szövegről 
- Kovács Árpád: A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, 
Dosztojevszkij- 1/95-105. 

V E R E S András 
Az értelmező közösség: fikció vagy realitás? 3/394-404. 

V E R E S András 
Fordulat Konrád György írói pályáján: Kerti mulatság 1/74-80. 

VINCZE Teréz 
„Keresd tovább magad!" 
- Identitás és emlékezés Babits Mihály költészetében - 2/189-200. 

VITÉZ Ildikó 
„.. .ami megérint téged, engem" 
- Szerelmes és erotikus versfordítások Babits, Kosztolányi 
és Szabó Lőrinc világirodalmi antológiáiban - 4/475-484. 

Z S É L Y I Ferenc 
A Forster-gép 3/337-360. 



Literaturen 
Tartalom 1996/1. 

BÓKAY ANTAL 

Szabolcsi Miklós hetvenöt éves 3 
KAHDEBÓ LÓRÁNT 

A dialogikus poétikai gyakorlat klasszicizálódása 
(Szövegegységesülés: az „elbontás", a „mese" 
és a „tragic joy" megjelenése) 9 

SCHEIN G Á B O R 

Az intencionált tárgyiasság kezdeti hagyományai 
a magyar költészetben 36 

ANGYALOSI GERGELY 

Regényesség, regény nélkül 47 
KÉKESI K U N ÁRPÁD 

Az értelem(hiány) keresztútjai 
- Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének 
néhány kultúrfilozófiai vonatkozása - 6l 

VERES ANDRÁS 

Fordulat Konrád György írói pályáján: Kerti mulatság 14 
BODNÁR G Y Ö R G Y 

Az irodalomtörténet-írás dilemmái 81 
H . N A G Y PÉTER 

A filológia esélyei (Szabolcsi Miklós: „Kemény a menny") 86 
SZITÁK KATALIN 

Tanulmány az önmaga alanyát teremtő szövegről 
- Kovács Árpád: A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, 
Dosztojevszkij- 93 

FRIED ISTVÁN 

Kenyeres Zoltán: Irodalom Történetírás 106 
BERTA PÉTER 

Az irodalomszociológia és a kánon -
- olvasói reflexiók egy szöveggyűjtemény kapcsán - 109 





Bókay Antal 

SZABOLCSI MIKLÓS HETVENÖT ÉVES 

Szabolcsi Miklós akadémikus, egyetemi tanár hetvenöt éves. Személye elválasztha-
tatlanul összekapcsolódik a modem magyar irodalomtudománnyal és iroda-
lomtörténettel; európai művelődéstörténeti szemléletével és modern iroda-
lomelméleti hozzáállásával meghatározó szerepe játszott az elmúlt évtizedek 
irodalomtudományában, irodalompedagógiájában és irodalmi közéletében. 

Mikor a munkásságáról szóló tisztelgő összefoglalót írni kezdtem, arra gondol-
tam, alkalom ez arra, hogy egy kiemelkedő tudós éveinek fordulóját idézve legalább 
pillanatképét adjam az őt követő generációknak is. Szakfolyóiratainkban egyre 
gyakrabban jelennek meg összefoglaló, tisztelgő írások vezető irodalomtörténé-
szeinkről, olyanokról, akiknek életkora, munkássága kötelezővé teszi nekünk, kö-
vetőknek, tanítványoknak az összegzést. Ez jó is, meg rossz is. Rossz, mert a 
hatvanöt-hetven-hetvenöt éveknek súlya van. Jó, mert összegezni akkor muszáj, ha 
van mit felidézni, vagy még pontosabban: ha ez a felidézendő alapot, hátteret jelent 
a fiatalabb generációknak. Ez az alap persze - életünk ödipális törvényei miatt -
egyszerre belemerülés és elmgaszkodás. 

Mai helyzetünk azonban másnak tűnik, mint amilyen öt-tíz évvel ezelőtt volt. 
Valószínű, hogy a magyar irodalomtudományban a kilencvenes években nehezen 
átláüaató, kusza generációs váltás(ok) tanúi és szereplői vagyunk. A jelen különle-
gessége paradox helyzet: az a generáció, amely vált vagy váltani próbál egy másikat, 
maga is a felváltás veszélyével néz szembe. Mintha a korábbi időszakhoz képest 
sűrűbbé, tömegesebbé vált volna a generációs tér. A hagyományosabbak mellett új, 
gyakran radikális tudományos beszédmódok jelennek meg, olykor vitatkozva, oly-
kor pusztán mellé lépve a régebbieknek (vagy éppen figyelembe se véve a régit). 
Ismerős hatalmi viszonyok tűnnek el, és valamiféle teoretikus fragmentáció érződik. 
Fontos lenne az integrálódás, az eltérő diszkurzusok ismeretén, belakhatóságának 
kipróbálásán alapuló dialógus. Fontos lenne nemcsak azért, mert így racionális, 
hanem azért is, mert az újabb generációk, így vagy úgy, az előbbi beszédmódokból 
születnek. Az irodalomtudomány - önismereti jellegéből következően - nem a 
popperi modell szerint, a tagadás útján fejlődik, hanem sokkal inkább valamiféle 
körkörös, kumulatív módon. A korábbi olvasati és irodalomtudományi stílus köré 
újak szerveződnek, melyek egyrészt csak az előző olvasati stratégia hermeneutikai 
pozíciójából formálódhattak meg, másrészt azonban az olvasat értelemképzési cent-
rumát elveszik az előzőtől és újdonságuk éppen abban áll, hogy egy új olvasati 
módot teremtenek meg (amely persze hasznosítja a szempontjából érdekesnek tűnő 
régi olvasat fragmentumait, technikáit). Az új irodalomtudományi generáció mindig 
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egyszerre képviseli és alakítja át a régebbit. Bonyolult viszonyok szervezik e folya-
matot, melyek (lét)hermeneutikaik, azaz a személyes ittlét artikulációi és persze 
hatalmi, politikai természetük is van, rejtett érdekérvényesítési és vágyteljesítési 
folyamatok tudattalan szövevényeinek kidolgozásai. A magyar irodalomtudomány 
túl közel van hozzánk ahhoz, hogy egy ilyen Heidegger és Foucault mentén történő 
elemzését adjuk. Mindannyian, akik megéljük, tudatosan és főleg tudattalanul elkö-
telezettek és emiatt elfogultak vagyunk, aki pedig nem él benne, az nem is ismeri, 
ezért korlátozottak ítéletei. Olyan ez, mint a pszichoanalízis: csak egy terápiás 
elkötelezettségű barátságos dialógus lehet az értelmes megoldás. Ennek számos 
példáját vagy inkább fragmentumát látjuk irodalomtudományi közéletünkben, nagy 
kérdés azonban, lehet-e, van-e értelme az ilyen integrációtól túl sokat várni. 

A magam perspektívájából nézve úgy tűnik, hogy a magyar irodalomtudomány 
négy generációs körből áll, és generációs váltás alatt ennek a négynek sajátos 
összekapcsolódását és ellentéteződését értem. A generációk elkerülhetetlenül kap-
csolódnak az életkorhoz, és a dolog természetéből következően az évek számának, 
a művek mennyiségének növekedésével egyre világosabban kidolgozódik a gene-
ráció sajátossága, miközben a frissen belépők, a fiatalok szükségszerűen sokféléb-
bek, artikulálatlanabbak. A legidősebb generáció köre még a két háború közötti 
irodalomtörténet közvetlen neveltje, s aktív vagy passzív résztvevője az 1945 utáni 
irodalom-politikának, irodalomtudományi átalakulásoknak. A jelenleg ötvenöt-hat-
vanöt évesek irodalomtudományi alapképzésüket ellentmondásos időben szerezték: 
egyrészt még találkozhattak a két háború közötti időszak nagy egyéniségeivel, 
másrészt viszont egy szigorú politikai kontroll mentén foglalkozhattak csak az 
irodalommal. Ők az irodalomtudomány 56-os generációja, amelyet létszámban is 
jelentősen apasztott az emigráció. A mai negyven-ötvenévesek viszont már egy 
könnyebb korban, a hetvenes években tanulták meg az irodalomtudományt, alkal-
muk nyílt gyakrabban külföldre utazni, külföldön tanulni, kevésbé kötöttek a 
nemzeti irodalomhoz és irodalomtudományhoz. Végül vannak természetesen a 
fiatalok, akiknek háttere a nemzetközi irodalomtudomány mérhetetlen sokfélesé-
géből, a sokféle elérhető iskolából, az egyetemista korban lehetővé vált hosszabb 
külföldi tanulmányokból következően csak a nemzetközi irodalomtudományi orien-
táció szempontjából osztályozható. 

Szabolcsi Miklós kétségtelenül egyik vezető egyénisége az első generációnak. 
1921-ben, hetvenöt éve született. A háború utáni közel két évtizedben erőteljeseb-
ben irodalomszervezői munkát végzett (a Csillag, később az Élet és Irodalom 
szerkesztésével) és igazából csak a hatvanas évektől kezdve jelentek meg azok a 
könyvei, amelyeket tudományunk egy-egy területének meghatározó írásaiként tar-
tunk számon. Három nehezen elválasztható vonulatot szeretnék munkásságában 
említeni. Az egyik, és valószinűleg a legjelentősebb a József Attiláról szóló monog-
ráfiáinak sora. A második vonulat az avantgarde és a neo-avantgarde fogalmait 
taglaló könyvek sora. A harmadik, és talán a legkevésbé elkülöníthető témakör, 
hiszen fontos része az előző kettőnek is, a világirodalom, elsősorban a francia és 
német irodalmi és művészeti kultúra értő közvetítése. 
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Hadd vessek közbe egy személyes bekezdést. Húsz éve, valamikor 1975-ben 
találkoztam Szabolcsi tanár úrral először. Pécsről, ismeretlenül küldtem el neki 
József Attiláról szóló szakdolgozatom. Személye, munkássága egyik összetevője lett 
annak a számomra akkor adott irodalomtudományi háttérnek, timely e generáció 
szerencsésen sokféle képviselőjéből (hogy csak a legfontosabbakat említsem: Bécsy 
Tamás, Hankiss Elemér és Petőfi S. János) állt. Aztán elnöke volt (én meg titkára) 
annak az országos bizottságnak, amely az új, a humán egyetemi oktatást radikálisan 
megújító pécsi bölcsész-programot dolgozta ki. Sokszor találkoztunk még az iroda-
lomtanítással kapcsolatos eseményeken. Szabolcsi Miklós talán egyetlen volt a 
vezető irodalmár generációban, aki megértette, hogy az irodalom tanítása úgy is 
fontos része az irodalom létének, hogy nem egyszerűen a közvetítés fóruma, hanem 
ez az egyik meghatározó, kreatív helye az irodalmi olvasásformák alakulásának. 
Nem az irodalomtörténetet akarta közvetíteni a közoktatás szereplőinek, hanem 
magának az irodalomtanítási pozíciónak a megértésén fáradozott. Igazgatása alatt az 
Országos Pedagógiai Intézet központjává és koordinátorává vált az iroda-
lomtudomány és az iskola közötti kapcsolatnak, párbeszédet teremtett egy olyan 
témában, amelyben igen nehéznek tűnt a dialógus. 

Szabolcsi Miklós nevéről a legtöbb magyar irodalmárnak és magyartanárnak 
feltehetően József Attila jut eszébe. József Attila-könyveinek műfaja a legátfogóbb 
értelemben vett monográfia, amely éppen a „mono" jellegét bontja meg ennek a 
klasszikus filológus írásmódnak. Nem kizárólagosan a költőt jeleníti meg, hanem az 
irodalom adott korban jellemző társadalomtörténetét írja meg. Ezek a könyvek 
sajátos szempontú irodalomtörténetek, melyek a magyar (és olykor az európai) 
irodalom folyamatának többé-kevésbé elkülöníthető, József Attila nevével fémjelzett 
ágát elemzik. Mindez azért rendkívül jelentős, mert minden irodalomtörténet alap-
vető problémája a folytonosság mikéntje, az a kérdés, mi adja egy művészeti ág 
nyilvánvalóan létező, de nehezen megragadható egységét és az ezen belül meglevő 
folytonos változás elvét. Az irodalomtörténeti kézikönyvek általában a kronologi-
kusság elvét veszik alapul, amely azonban az irodalmi folyamathoz képest külső, 
mechanikus. Egy másik megoldás lenne - bár bizonyos értelemben ez is külső - , 
hogy az irodalmi művekben rejlő világképek logikáját, egymásra következésének 
törvényszerűségeit bontanánk ki. Szabolcsi Miklós monográfiáit viszont az előbb 
azért neveztem irodalomtörténetnek, mert - a közkézen forgó, felszínes filológus-fe-
nomenológiával dolgozó irodalomtörténeti kézikönyveknél sokkal jobban - meg-
mutatnak egy belső, sajátosan irodalmi folyamatot. A folyamat lényege az, hogy 
minden alkotó „beleszületik" egy bizonyos irodalomba, majd munkásságával átala-
kítja ezt a konvenciót, de úgy, hogy közben érzékenyen reagál történelmi, társadal-
mi és irodalmi környezetére. Ez természetesen rendkívül bonyolult folyamat, a 
sokszoros áttételeket igen nehéz kibontani, megkívánja a társadalmi, irodalmi, 
művészetpolitikai folyamatok elemzésével párhuzamosított műelemzést, illetve a 
műértelmezésből levezethető világkép folyamatos visszacsatolását pszichológiai, 
filozófiai és történelmi faktorokhoz. Szabolcsi Miklós módszeréhez közelálló elmé-
leti megfogalmazást hirtelen csak egyet tudnék: C. Guillén az alkalmazkodás és 
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hasonítás Piaget-tól átvett kategóriáival írja le ennek a történeti folyamatnak és 
egyben irodalomtörténeti módszernek elvét. Az irodalmár voltaképpen azt mutatja 
be, hogy a létrejövő mű miként alkalmazkodik a fennálló irodalmi, történelmi, 
társadalmi tradícióhoz, másrészt pedig miként teremt a szerző művein keresztül egy 
új irodalmi hagyományt. A folyamat így egyrészt bonyolult, párhuzamosan létező 
rétegekből épül föl, illetve ezek összjátékaként válik folyamattá, másrészt folyamat-
szerűsége nem homogén, hanem csomópontokból és átmenetekből, tiszta, egyér-
telmű egységekből és heterogén, egymást váltó elemek csomagjából tevődik össze. 

Érdemes röviden felidézni egy ilyen vizsgálati stratégia szintjeit. Az első a szubjektív 
szint, melyen elsősorban a klasszikus értelemben vett életrajzot értem. A New Criticism 
és a strukturalizmus hatására az irodalomtörténeti munkákból az utóbbi időben egyre 
jobban kiszorult az életrajz vizsgálata. Lényegtelennek minősítve természetesen nem 
fejlődött, módszertana nem változott, így gyakran jogosnak is tűntek a kifogások. Az 
iskolai oktatásban vagy elhagyják, vagy pedig mechanikusan, értelmetlenül alkalmaz-
zák. Ugyanakkor a modem pszichológia Freud óta hangsúlyozza a személyes létszféra 
szerepét minden emberi produktum értelmezésében. Az alkotó-mű viszony funkcioná-
lis értelmezésének azonban nemcsak a művek interpretációjában van jelentősége. A ki-
emelkedő alkotók sorsa mindig paradigmatikus, példaszerű az utókor számára. A nagy 
költők olyan sorsmodelleket nyújtanak, amelyek középpontja nyilvánvalóan a mű, 
elengedhetetlen része azonban az a tényleges élet, amely létrejöttéhez feltétlenül szük-
séges volt. Szabolcsi Miklós monográfiáiban az életrajz jelentős helyet foglal el, a Fiatal 
életek indulója,' az Érik a fény és a Kemény a mennys a költő életének első rendszeres 
összefoglalását adja. A dolog természetéből következően ez az életrajz egyrészt leíró 
jellegű, mérhetetlen sok adatot, írásos és az olvasó számára elérhetetlen szóbeli nyilat-
kozatot, emlékezést foglal össze. Másrészt megtörténik az adatok értelmezése, elsősor-
ban történelmi-társadalmi, illetve irodalompolitikai szempontból. 

A módszertan második szintjét talán röviden a kontextus terminussal jelölhetném. 
Ide tartoznak azok a társadalmi, kultúrtörténeti és irodalmi jelenségek, melyek 
meghatározták az induló majd alakuló költő művészetét. Vagyis mindaz, ami művé-
szi tevékenységében asszimilációt „kényszerített ki". A kontextus rajza mindig egy 
konkretizáló lebontás sémáját követi, először a legszélesebb európai összefüggések 
vázlatát kapjuk, majd ennek konkretizálását a magyar irodalmi életre és végül a 
költő helyét ebben a folyamatban. Ennek a szintnek alapvető értelmező eszközeit az 
összehasonlító irodalomtudomány adja. Az általánosabb összefüggések az összeha-
sonlítás folyamatában mindig értelmezik a konkrétabb szint leírásait, ezt utóbbi 
pedig a helyi sajátosságokat, a partikuláris vonásokat mutatja meg. Az összehasonlí-
tó elemzés végpontján a mű áll. 

A műelemzés szintje, a tulajdonképpeni irodalmi szint a monográfiák módszertani 
rendszerének harmadik pillére. Az összehasonlító módszerből következően a 

1 Akadémiai Kiadó Bp., 1963. 
2 Akadémiai Kiadó Bp., 1977. 
3 Akadémiai Kiadó Bp., 1993. 
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műelemzések rendszerűen a motívumok, a témák és a formák párhuzamára, ellen-
tétére, kapcsolatára épülnek. Többségükben alkalmazott jellegűek, vagyis a monog-
ráfia követelményének megfelelően a folyamat, a költői fejlődés bemutatásának 
funkcióját kapják. A jelentősebb versek esetében azonban jóval részletesebb, sokol-
dalú, kitűnő verselemzéseket kapunk. A műelemzés módszerének technikai szem-
pontból is expliciten megfogalmazott előzménye és alaprendszere A verselemzés 
kérdéseihez1 című könyv J&27?zéfeí-interpretációja. A monográfiákban a strukturális, 
formai elemek vizsgálata nem különül el a versközlés interpretációjától, hanem 
összefonódik vele, a tartalmi és formai elemek kibontása folyamatos egymásra 
vonatkoztatásban történik. A motívumok, képek értelmezése során gyakran találko-
zunk életrajzi, irodalmi „kötésekkel", az előbb általánosabbnak nevezett síkok 
bekapcsolásával. Az elemzések középpontjában a verseket alkotó élménykonstruk-
ció feltárása áll, egy olyan világfelfogás kibontása, mely a korábbi művek közlésé-
nek továbbvitelét és a később következők bevezetését is megmutatja. 

Szabolcsi Miklós sajátos, karakteres irodalomtörténészi stratégiát, beszédmódot 
alakított ki. Ennek lényege a modern (formalista) és a hagyományosabb filológusi 
eljárás egyesítése. Előbb már említettem Guillén nevét, aki egyik rokon lelke ennek 
a típusú irodalomtörténetnek. A másik párhuzamos figura a tudományos világ-
irodalomból Erich Aurbach. Szabolcsi Miklós írásmódja kétségtelenül összekapcsolja 
a strukturalista eszméket integráló filológusi munkát és az Erich Auerbach által 
alkalmazott irodalom-fenomenológiai irányt. 

Talán éppen az említett irodalomtörténeti tradíció miatt munkásságában meghatáro-
zó volt a világirodalom szerepe. Értelmezései, irodalomtörténeti írásai rendszeresen 
kapcsolódnak a világirodalmi példákhoz. Bármilyen apró és kifejezetten lokális magyar 
irodalomtörténeti tény is gazdag európai asszociációs sorban jelenik meg számára. Az 
európai szellemiség érdekes, sajátos szempontú elemzése, számomra a legkedvesebb 
Szabolcsi-könyv, A clown mint a művész önarcképe? Kifejezetten az európai iroda-
lomról szól a Világirodalom a 20. században - Főbb áramlatod című rövid könyve. 
Bár bevezetőjében azt írja, hogy „nem új 'Szerb Antalt'-t terveztem", mégis a munka 
sokkal közelebb áll az említett elődhöz, mint a szokásos szisztematikus iroda-
lomtörténetekhez. Olvasónapló, de egy Szerb Antalnál teoretikusabb és tényszerűbb 
szempontból. A könyv kettős tartalmú: egyrészt „jelentős művek" rövid értelmezéseiből 
áll, másrészt viszont sajátos logikát ad neki az avantgarde és realizmus ellentétes hatásai-
nak ritmusa. A könyv elméleti kulcsszava valószínűleg az „áramlat" szó. Az áramlat 
„absztrakt fogalom", mely megjelenik a mű témájában, formájában, tipikus motívumai-
ban, de az alkotó és a befogadó reakcióiban is. Az áramlat semmiképp sem „korszak", 
nem pozitivista fogalom, de nem is „paradigma", azaz nem is formalista diakrónia 
elemeként kell gondolni rá. Valahol a kettő között van, nem összekapcsolásuk, hiszen 
az lehetetlen, hanem dialogikus közvetítésük. Egyik szempont felől az áramlat kétségte-

4 Akadémiai Kiadó Bp., 1968. 
5 Corvina Kiadó Bp., 1974. 
6 Gondolat Bp., 1987. 
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lenül forma, látásmód, világkép formája, mely az egyes művek modelljeit határozza 
meg („hatáscsoport, kód, irányító, szabályozó"). A másik szempont szerint viszont az 
áramlat vagy az áramlathoz csatlakozó irodalmi folyamat elismerten intézményesült 
folyamat, azaz lényege szerint társadalmi elvárások, még pontosabban, tudatosan meg-
szervezett társadalmi elvárások alapján fonnálódik meg. Nem véletlen ezért az, hogy a 
négy nagyobb fejezet nem a kronológiai idő mentén vázolja az európai irodalmi folya-
matot, hanem történelmi szakaszokhoz lazábban kötődő, inherensen, poétikai-temati-
kai eszközökkel elválasztott, az irodalom saját intézményi logikájában megjelenő törté-
netet mutat meg. 

Végső soron hasonló logikával épül fel Szabolcsi Miklós munkásságának további 
lényeges területe, az avantgarde és neo-avantgarde fogalmait tisztázó írások sora. 
Mindkét fogalom a modern művészetelmélet meglehetősen bonyolult és ma is 
eldöntetlen kérdéseit érinti. Az avantgarde definíciója az 1971-es/e/ és kiáltás1 és az 
1987-es Világirodalom a 20. századbanK szó szerint azonos: „avantgarde-on azok-
nak az általában meghatározott esztétikai, filozófiai, sok esetben politikai program-
mal bíró áramlatoknak, irányzatoknak a sorát értem, amelyek rendszerint kollektív, 
alkotó csoporttá, közösséggé szilárdultak, és amelyek századunk első évtizedétől 
indultak útnak". Szabolcsi avantgarde fogalma történeti jellegű, az irodalmiság vagy 
művésziség fenomenológiájának jelensége. Eltér tehát a művészetelméletileg, eszté-
tikailag megalapozott avantgarde elméletektől (melyben minden ellentétük ellenére 
Lukács és Adorno hasonló irányt képvisel). De eltér azoktól a kifejezetten struktura-
lista vagy modern szemszögéből beszélő avantgarde felfogások elgondolásaitól is, 
amelyek egy poétikai stratégia, egy világkép-forma eszméjeként határozzák meg az 
avantgarde-ot (talán Peter Bürgert és Ihab Hassant sorolnám ide). Az utóbbiak az 
avantgarde terminust kapcsolatba is hozzák a „modern" vagy „késő modern" kifeje-
zéssel. Eszerint az avantgarde a modernitás legtisztábban kidolgozott változata. 
Szabolcsi Miklós viszont csak egy nagyon jelentős művészeti szakaszt lát benne, 
amely inkább eltérés mint kiteljesedés a művészet fő (realista tendenciájú) fejlődési 
irányában. Már a hetvenes években megjelenik Szabolcsi Miklós írásaiban a neo-
avantgarde fogalma. Metodológiai szempontból ez a kifejezés hasonló az avantgar-
de-hoz: a jelenkori irodalmi intézményrendszer és a mikropolitika szempontjából 
vizsgálja a jelenkor törekvéseit (a neo-avantgarde voltaképpen egy művészeti, 
formálisabban felfogott posztmodern rajza). 

Nehéz, vagy egyenesen lehetetlen ötven év munkásságáról értelmesen, a felszí-
nesség veszélye nélkül szólni. Szabolcsi Miklós eddig megjelent írásai nemcsak 
tartalmi üzenetükkel vannak jelen irodalmár világunkban, hanem egyfajta integratív, 
európai beszédmódként láthatatlanul, meghatározhatatlanul beépültek látásmó-
dunkba, irodalmárkodásunk alapjaiba. Igazából csak egyet lehet, kell bizonyosan 
tenni, mondani: várjuk a József Attila-monográfia következő kötetét, várjuk a továb-
bi könyveket. 

7 Gondolat Kiadó Bp. 
K Gondolat Kiadó Bp. 



Kabdebó Lóránt 

A DIALOGIKUS POÉTIKAI GYAKORIAT KLASSZICIZÁLÓDÁSA 

(Szövegegységesülés: az „elbontás", a „mese" és a „tragic joy" megjelenése) 

'Ki beszél' vagy 'milyen a nyelvbe foglalhatósága'. Három pécsi konferencián1 meg-
kíséreltük leírni a világ- és a magyar irodalomban a századunk húszas évei során 
lezajló poétikai eseményeket a versbeszédben megjelenő szereplőkre való tekintet-
tel. E szempontból tekintve a művekben olyan dialogikus jellegű poétikai történések 
válnak alkotásszervező erővé, amelyek a hagyományos, a hangnemi egységet meg-
kívánó, a mondat-ítélet azonosságot kétségbevonhatatlan tényként kezelő monológ-
típusú versbeszéd ellenében jelentkeznek; az ön- és világértelmezést „körülbeszélés-
ben" valósítják meg, a személyiséget valamely másikkal valamiről folytatott 
beszéddel fejezik ki. A művön belül poétikai kiilönböztetéssel egyszerre jelenik meg 
egyfajta aktor és néző: „wir im Schauspiel des Lebens gleichzeitig Zuschauer und 
Mitspielende sind" („az élet színjátékában nézők és ugyanakkor szereplők is va-
gyunk") - ahogy Niels Bohrt idézve Heisenberg rátalál a műalkotásra és a tudo-
mányos ténykedésre akkor egyként érvényes metaforára.2 

Milyen előzményekre épülve jelenhetett meg a húszas években ez a gyakorlat? 
A már korábban érzékelt és felmért „minden Egész eltörött" tapasztalata ellené-

ben „a betelt s kikerített poéma" igénye, a mű minden részletében érvényesülő 
azonos megformáltságot kereső alkotásmód, mint mérték: ez a hangnemi egységre 
törekvő, homogén versszemlélet volt végső soron mind a klasszikus modernség, 
mind az avantgarde eszménye. Minden kilépés belőle értékválsággal társult (lásd a 
Prtifrockot vagy MauberleyK ígérő Margita megcsonkíttatását majd az Ady-Hatvany-
vitát 1913-ban; utóbb Szabó Lőrinc elhallgatását 1927-28 után, a Te meg a világ 
előtt). A Croce esztétikájában is megfogalmazott kettősség: a pedagógiai célzatú és 
a l'art pour l'art jellegű költészet ellentétében felfogott irodalomtörténet tematikailag 
revelált egy célokságú, monolit rendszerű versmodellt, amelyik - ha időnként 

1 1991. április 11-14. Paradigmaváltást?) az 1920/30-as évek lírájában; kötetben: „de nem felelnek, 
úgy felelnek" - A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján. 1992. április 5-5. Poétikai szemlélet-
formák a 30-as évek magyar epikájában: kötetben: Szintézis nélküli évek - Nyelv, elbeszélés és világkép a 
harmincas évek epikájában. 1994. április 21-23. Az irodalomértés horizontjai; kötetben: hasonló címmel. 
A konferenciákat a Janus Pannonius Tudományegyetem Irodalomelméleti és Irodalomtörténeti Tanszékei 
szervezték, a köteteket szerkesztették: Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő. Janus Pannonius Egyetemi 
Kiadó. JPTE Irodalomtudományi Füzetek Pécs, 1992., 1993., 1995. 

2 Werner HEISENBERG: Physik und Philosophie. 1959. Ullstein Buch NR. 249., West-Berlin, 1961. 40.; 
magyarul: Werner HEISENBERG: Fizika és filozófia. In: W. H . : Válogatott tanulmányok. Ford.: Kis István. 
Gondolat Bp., 1967. 102. 
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tagadva is, de - feltételezte a történelmi haladás eszményét. A múlt századi utópiák 
(lásd: például A XIX. század költőit) századunk folyamán messianizmusba mentek 
át, különböző (osztály- vagy faj-kategóriájú) korporációkba fogalmazva kollektivi-
zálták a közösségeket. Ellentéteként pedig a személyiség szabadságharca indult 
meg: szintén a „nagy egyéniség" kultusza, illetőleg az Egyes ember védelme oldalá-
ról. A homogén módon formált vers, a logika szabályai szerint alkotott mondat és a 
célokságú történelem az Egyetlen Igazság ideája szellemében szervezte a műalko-
tást. (A XIX. század költőitől egyenes út vezet ily módon a Vezérig, A város 
pereménig vagy hogy ne csak hazai példával éljek, Eliot Triumphal March-áig és a 
Difficulties of a Statesmanig a Coriolannak nevezett látomásból.) 

Hogy az alkotásfolyamatban a húszas-harmincas évek idején éppen a versbeszéd 
megtörése, a versben szereplő szólamok egymással szembeforduló megszólalása 
révén szűnik meg a hagyományos homogenitás, arra Németh G. Béla, az önmegszó-
lító verstípusról szóló horizontnyitó tanulmányában3 figyelt fel nálunk először. 
Tanulmányának megjelenése óta minden vizsgálat erről a horizontról kérdez rá a 
korszak beszédmódjára, a ki beszél' szempontjának figyelembe vételével. 

Magam is az első pécsi konferencián ebből kiindulva írtam le azt a folyamatot, 
amint a homogén verseszmény válságba kerül (miután annak egyirányú, célképze-
tes megoldásai poétikailag kielégítetlenül hagyják az alkotót, a megoldatlanság 
benyomását váltva ki, tematikailag peclig olyan következményeket vetítenek előre, 
amelyek visszariasztják a keresés szándékával kérdező embert: mindennek követ-
kezményeként a Führer- és a Dichter-elv szembekerül egymással) - és megszületik 
ellenében a dialogikus poétikai gyakorlat, irodalmunkban először Szabó Lőrinc 
költészetében;4 azt pedig, hogy az expresszionista elemekkel átszőtt, marxizáló 
terminológiát használó, néptribuni megszólaláséi A Sátán Műremekei című kötet 
után hogyan talál Szabó Lőrinc filozófiai indíttatást Stirner szövegeiben éppen e 
versbeszéd dialogizáltságának megszerveződésére, ezáltal az egész költészet han-
goltságának áthangszerelésére - a Filozófiai Szemlében Németh G. Béla jubileumát 
köszöntő, kezdeményeire visszautaló tanulmányomban mutatom be.1 Mindennek 
eredményeként ma már irodalomtörténeti közhellyé rögzült a kortársak első recep-
ciós érzékelése, hogy a Szabó Lőrinc-életmű csúcsteljesítménye a Te meg a világ 
című, 1932-es kötet, mely a jelzett vershelyzetet reprezentálja, és ehhez társul a 
József Attila-életműnek az Eszméletben összegeződő vonulata. 

Az imigyen felfogott vers a történelmével szembesülő, abba személyes helyzetei-
vel, mértékeit elveszítően belezáruló ember egymást ellenpontozó szólamainak 

3 NÉMI-TH G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. In: Mű és személyiség. Magvető Kiadó Bp., 1 9 7 0 . 

6 2 1 - 6 7 0 . 

Elhangzott Pécsett, 1991. április 14-én, az Irodalmi Tanszékek által összehívott Paradigmaváltást?) 
az 1920/30-as évek lírájában című konferencián; publikálva: Költészetbeliparadigmaváltás a húszas évek 
második felében. In: „de nem felelnek, úgy felelnek" 53-B2.; rövidítve: A dialogikus költői paradigma 
megszületése a magyar lírában. Irodalomismeret 1991. augusztus. II. évfolyam, 1. sz. 

5 Hgy költői beszédmód filozófiai átalakulása (Szabó Lőrinc és Max Stirner). Filozófiai Szemle 1995. 
1-2.133-152. 
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poétikai színtere. Ha kikerül is a vers a monolit célokságon, ha megjelenésében nem 
reprezentálja is a „hasznosság"-elvet, horizontjával benne marad a világ emberi 
szférájában: a versben az aktor és a néző szólama a mindenfajta személyes kiteljese-
dés és annak lehetetlenülése esélyeit vitatja; a belső dialógus egyszerre feltételezi és 
lehetetlenné is teszi a teljes személyiség megvalósulását. 

Összhangban van ez a megfigyelés a Németh G. Béla tanulmányában leírtakkal: 
az önmegszólításban benne foglalódik, annak dialogicitását mindenkor meghatároz-
za valaminő etikai parancs, amely egyben a felgyűlő tragikum feloldását, az elégiái 
hang eluralkodását testesíti meg. Ezt igazolhatja a Szabó Lőrinc-i példa is: költésze-
tében a stirneri beszédmód felvételével egy - ingerlően szélsőséges individualista 
etika ellenére - poétikailag sikeresen felépülő, tehát az alkotásfolyamat során meg 
is nyugtató tematika megjelenésének lehetünk a tanúi/' 

Ebből következően mindaddig, amíg a 'ki beszél' horizontról kérdezünk a kor-
szak poétikai eseményeire, nem léphetünk túl a versből általunk kiemelt beszélők 
keresésének és leírásának szintjén: a kérdezés benne marad az emberi történelem-
ben, illetőleg a személyiség történetében, legfeljebb csak jelezve (magatartást formá-
ló etikai következmények közé fogva) a léttényekkel (elsősorban például: a halállal) 
való szembesülés esélyeit. Ez a fajta, etikailag meghatározott dialogicitás tematikai-
lag felvillantja a létköltészet távlatait, valójában azonban továbbra is sorsköltészetet 
revelál. Vizsgálatunk hangsúlyosan a személyiség és a történelem, illetőleg a szemé-
lyiségen belül megszólaló perszónák párbeszédének poétikai eseményeire irányul, 
de a ktilönböztetés etikai meghatározottságok felmutatásával rögzül. 

A dialogicitásnak ez a megjelenése bárha megkérdőjelezte a beszéd logikai és 
grammatikai szervezettségének egybeesését, végül is nem szakad el a logikai meg-
határozottságú beszédmódtól, ugyanis mindegyik szólama belekötődik valamelyik 
etikába, tehát az emberi világon belül identifikálódik. Mivel ez a dialogicitás belül 
marad az én-te párbeszéd horizontján, hordoznia kell a beszéd konvencionalitását, 
kötődnie kell egyfajta logikai meghatározottsághoz, másképp elcsúszna a párbe-
széd, egymás mellé beszéléssé alakulna vissza, azaz monológgá. így érthető, hogy a 
dialogikus poétikai gyakorlat meg is kérdőjelezi egyazon grammatikai (és azzal 
egybeeső verstani) szerkezeten belül a logikai azonosíthatóságot, ugyanakkor for-
málisan meg is tartja. 

A magyar lírában két mérföldkővel jelezhetjük ennek a poétikai eseménynek a 
jelenlétét: megjelenése Szabó Lőrinc költészetében 1927-ben, a Tízezer magyar 
gyermek című vers mottójában:' 

A: rettenetes. De ne törődj vele, mert mindezen nem lehet változtatni. 
B: Nem lehet változtatni? Hisz ez még rettenetesebb! 

6 Ezt utóbb SZABÓ Lőrinc a Vers és valóság (Magvető Kiadó Bp., 1 9 9 0 . ) magyarázataiban i.s követke-
zetesen, bár keletkezési ideje, az „ötvenes évek" okán kevéssé hangsúlyozottan végigviszi (lásd például 
Az Egy álmai című versről írottakat: 1 . kötet 3 3 9 - 3 4 0 . ) . 

7 A Szabó Lőrinc-verseket a már említett 1990-es Vers és valóság gyűjtemény alapján idézem. 
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zárása József Attila 1936-os Két hexametere. * 

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis. 

Az adott grammatikai, illetőleg verstani képleten belül, logikailag különböző etikai 
meghatározottsághoz kötődő szólamok jelennek meg - tematikailag végig az emberi 
meghatározottsághoz visszakötve. Jelezve egy következő lépést: ugyanis az ellenté-
tes etikai-logikai szólamok egy magasabb egységben azonosságként funkcionálhat-
nak. 

Ez az a pont, ahol Németh G. Béla utóbb, Babits Ősz és tavasz között című 
verséről írva9 egyrészt még ragaszkodik az etikai-emberi méretű meghatározottság-
hoz („a közös emberi lét hasonlósága, a történelem segítő példázata jegyében, a 
közös emberi értékeket megélt tartalmas emberi élet jegyében elégikusan állt az élet, 
a lét részeként, zárómozzanatként tekintett halállal szemben"), másrészt már egy 
másik fajta poétikai horizontot ír le, a „versszerűség"-ét, a „megalkotottság"-igényét 
(„szervező elve a példázat, az utalás, a hasonlat, a hasonlóság. Áthatja a vers 
valamennyi alkotó elemét és rétegét, a mondattól, a sortól, a strófától a rímig és 
ritmikáig. Alkotó elemei és rétegei a Gleichnis jegyében szerveződnek önelvű 
egységgé, stílszerkezetté, műalkotássá"), és egy, a tragikuson túli elégikusságot 
fogalmaz meg, mely „magába foglalja a föloldott tragikust". 

Sajátos 'köztes' leírás keletkezett ezáltal. Ugyanis megkülönbözteti ezt a horizon-
tot Benn poétikájától, melynek értelmében az analógiás szerkesztettség, a wie-Dich-
ter-lét elfogadhatatlan, de nem fejti ki, hogy ez a formálisan a klasszikus modernség-
re visszautaló leírás valójában tényleg visszautalás-e a korábbi poétikai horizontra, 
avagy - ahogy Németh G. Béla szövege sugalmazhatja: - egy „tragikuson túli" 
tematika poétikai horizontja, az önmegszólítást „túllépő" versbeszéd jelenlétének 
megsejtése. A Szabó Lőrinc Te meg a világ korszaka utáni poétikai események 
leírására már egyszer segítségül hívtam Németh G. Bélának ezt az okfejtését, de 
akkor még nem éleztem ki a továbbgondolás igényével a szövegében található 
ellentmondást.10 

Most éppen ezt a felvezetést követve teszem fel a kérdést: ha a 'ki beszél' 
kérdezőhorizont helyett a 'milyen a nyelvbe foglalhatósága'11 horizontról kezdünk 
kérdezni, miként kezd viselkedni szövegünk. Feltehető a kérdés, hogy a már vizsgált 
és az időben tőlük különböző (későbbi) szövegek esetében nem találhatunk-e 

K A József Attila-verseket a STOLL Béla által közzétett kritikai kiadás (Akadémiai Kiadó Bp., 1 9 8 4 . ) 

alapján idézem. 
4 NÉMRTH G . Béla: Hasonlóság, hasonlat, példázat. Kritika 1 9 6 8 . ; kötetben: 11 vers. Tankönyvkiadó 

B p . , 1 9 7 7 . 1 8 9 - 2 1 0 . 
10 „A magyar költészet az én nyelvemen beszél" (A kései Nyugat-líra összegeződése Szabó Lőrinc 

költészetében). Argumentum Kiadó Bp., 1992. 93-94.) 
11 A kifejezést BENEY Zsuzsa alkalmazza hasonló célzattal József Attila-tanulmányokcímű könyvében, 

Szépirodalmi Kiadó Bp., 1989. 174. 
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ezáltal egy másképpen felhasználható, másfajta összefüggéseket feltáró, újabb kü-
lönböztetési lehetőségeket bevonó nézőpontot. A harmincas években megjelenő 
klasszicizáló szöveg visszakötést jelent-e a klasszikus modernséghez, vagy pedig egy 
új klasszikus versbeszéd jelenik meg esetleg a régi formáitság alakzataiban. Azaz: ha 
a húszas évek végén, harmincasok elején a beszélőkre kérdező horizont új paradig-
ma alakulását is felfedeztethette, a harmincasok végére a változtatott kérdezéshori-
zont nem mutathat-e ki olyan értékpreferenciákat, amelyekre a korábbiról nem 
tudhatunk rákérdezni. így talán azok a szövegek, melyek a köztudatban eddig 
poétikailag értékszegényebbnek tűntek fel, most jelentősebb értékhordozókként 
jelenhetnek meg. Illetőleg a két kérdezési mód egyszerre alkalmazásával, a kettő 
között megszülető feszültség következtében akár tovább differenciálhatjuk poétikai 
szempontból is a század első felének korszakolását.12 

Végül is az olvasás retorikája határozza meg, melyik formaalkotó elvet részesíti 
előnyben, netalán éppen a két olvasatot szembesíti egymással. Kérdés: az így 
felvonultatható olvasói retorika milyen viszonyban áll az alkotói retorikával; azaz a 
jelen horizontokról való kérdezés hogyan kapcsolható a művek történelmi megalko-
tottságához. 

„Túllépés" a dialogicitásban: „a mindenséggel mérd magad!"Ha a húszas években 
éppen a dialógus-készség, a műben megképződő dekonstrukció válik hangsúlyossá, 
ezáltal szabadul ki a mű a monolit szerkezetből, az elkövetkezőkben arra szeretnék 
rákérdezni, milyen poétikai elemek dolgoznak ezzel ellentétben a mű megszerkesz-
tettsége érdekében. A harmincas években már nem az aktor és a néző etikailag is 
meghatározott szembesítése, tehát az emberi történelmen és személyiségen belüli 
viszonyítás adja a dialógus alapját, hanem a kettőnek az elhelyezkedése az emberen 
kívüli világban. A társult etikát felváltja látszólag az ismeretelmélet (lásd a Különbéke-
korszak egyik jellegzetességét például a Szabó Lőrinc-i költészetben), a vershelyze-
tet tematikailag valójában egy fenomenológiai kérdezés határozza meg, az aktor 
kérdezővé válik, tudata számára a létezésben benneléte válik kérdésessé. 

Ez a vershelyzet is adekvát a Heidegger által a Sein und Zeitben kidolgozott 
egzisztenciái-filozófiai analízissel, ennek a versnek is ez a tematikai meghatározója: 
„áttekinthetővé tenni létében egy létezőt, a kérdezőt"; aki „legsajátabb létét abból a 
létezőből érti meg, amelyhez lényege szerint állandóan és mindenekelőtt viszonyul, 
vagyis a »világból« [...] a vitában, amelyet magukkal a dolgokkal folytat".13 Csakhogy 
ebben a tematikai helyzetben a kérdező ezentúl nemcsak a maga „kis világában", a 

12 Efelé mutat SZABOLCSI Miklós bevezető előadása a szekszárdi főiskolán Versmodellekúmme\ 1 9 9 5 . 

április 21-22-ikén tartott vitaülésszakon, amely során a két világháború közötti irodalom vizsgálatára 
munkahipotézisként sokféle értelmező mezőt tételez fel. 

13 Martin HEIDEGGER: Lét és idő. Fordították: VAJDA Mihály, ANGYALOSI Gergely, BACSÓ Béla, KARDOS 

András, O R O S Z István. Gondolat Kiadó Bp., 1 9 8 9 . 9 4 . , 1 0 6 . , 1 2 2 . 
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történelmi jelen idejében helyezkedik el, hanem a „nagy világban" is; hogy a Szabó 
Lőrincet visszaigazoló példakép, Goethe EűMsfjának szerkezeti képletével határoz-
zam meg a különbséget a dialogikus poétikai gyakorlat önmegszólító, a 'ki kérdez' 
horizontjáról megközelíthető fázisa és az azt követő, a világ egészében való benne-
létre kérdező, a 'milyen a nyelvbe foglalhatósága' horizontjáról követhető klasszikus 
fázisa között. 

A dialógus ekkor már nem etikák között zajlik, nem a változás és változtathatat-
lanság egy időbeli definiálása alakítja a versbeszédet; hanem a tudatban megismerni 
vélt dolgok, viszonyok különböző értékelhetősége közötti egyidejű különbözés 
elképzelése, a dolgok és lehetőségek egyszerre való felidézése - a vers formáltságá-
ban a stilizáltság és az elliptikusság egymást a „megalkotottságban" kiegészítő 
vitatkozása. A világ (tér és időbeli) egészében az ember valósnak vélt és metafizikai 
elhelyezettségének nyelvbe foglalhatósága.14 

Hogy a jelzett horizontváltó lépést megfigyelhessem, Szabó Lőrinc Szánalom 
című versét emelem ki a Különbéke-köle\bő\, amelyik 1936. január 12-én a 17. 
oldalon jelent meg először (a Pletyka című - utóbb Igazság? címmel véglegesített -
vers társaságában) a Pesti Napló hasábjain. 

Szánalom 

Szántalak, ahogy csak szánni lehet, 
szántalak, hős és nyomorék, 

ismertem a szegények kínjait, 
a betegét, öregekét, 

saját sorsom tükre volt a barát, 
az volt a névtelen tömeg; 

most is szánlak még, Ember, de szivemből 
egyre kevesebb jut neked. 

Mért csak magunkra, mért csak rád figyeljek? 
Csak te mutatod sorsomat? 

Szerényebb lettem: nem vagyok különb, mint 
a füvek, férgek, bogarak; 

megsokasodtak a testvéreim, 
s részvétem már nem oly kevély: 

Ember, mi vagy te a kínhoz, amely 
a mindenségbe belefér? 

13 Ezt a folyamatot részletesebben leírtam „A magyar költészet az én nyelvemen beszél"... című 
A természeti tárgy mint a dolguk és lehetőségek dialógusa fejezetében: 92-130. 
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Hiszik és vallják bölcs mestereim, 
hogy önzés minden élet és 

hiszem és vallom (vallom keserűen), 
hogy minden önzés szenvedés; 

hiszem és vallom: mint az ember, épúgy 
fáj minden, akármit csinál 

s a halál még nem az a béke, melyben 
az anyag munkája megáll. 

Milliárdszor milliárd milliárdok 
fájják tele az életet 

és egyiknek sem kevesebb a kínja, 
mint a tietek, emberek; 

az egész élet fáj minden parányban: 
az egész élet: ő maga; 

volna mit sírni akkor is, ha ember 
nem született volna soha. 

Milliárdszor milliárd milliárdok 
birkóznak örökös csatán 

s legalábbis istennek kéne lennem, 
hogy boldog legyek igazán; 

cle megmondatott: csak a semmi boldog, 
az, aki mindent megtagad: 

megmondatott, barátom, hogy az élet 
az ördög lázadása csak. 

Mit szánjak rajtad, Ember? Magamon mit? 
Nem szánhatom a kínodat, 

legfeljebb, hogy a kín anyját, az önzést 
megölni, mint én, gyönge vagy, 

legfeljebb azt, amit mindenben: azt, hogy 
vágyad a sírból is kifáj: 

azt, hogy a végső kín után is újjá-
teremt hóhérod, a halál. 

Sokáig megkerültem a verset, inkább elkésett Te meg a világ-jellegű írásnak, a nagy 
versek publicisztikus utánamondásának, kevéssé versszerű megfogalmazásúnak vél-
ve. Nem véve észre, hogy egy, a század versmodelljeit reprezentáló sorban kulcs-
szerepe lehet. Azért éppen ezt, az egyébként jelentéktelenebbnek feltűnő verset 
idézem, mert benne egyszerre jelen van a dialogizáló eszmélkedés, történelemben-
történetben gondolkozás - és egy azzal szenvedélyesen feleselő horizont megépíté-
sének igénye. 
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Az alkotói retorika a szereplő személyeket itt is kiadja, hasonlóan a Te meg a 
vftág-korszak verseihez. Az önmegszólító dialogizáltság egyrészt az önmagára te-
kintő lázadó aktort, mint megszólítottat tételezi fel, másrészt az emberi szinten 
túltekintő nézőt idézi a versbe. 

A versben mintha egy tematikára tekintő történetiség képződne meg, a már 
elért magaslatról - egyfajta tematikai nóvum nevében - való rálátás a megelőző 
évek irodalmának történetére. Ez adja a költemény kerettörténetét: a Te meg a 
világ tanulságának, de egyben az azon való túllépés kényszerének is a megver-
selése, amint a korábbi váltást a költő - egy újabb váltást is megelőlegezve — 
utólag, reflexív módon maga is értékeli. Mintha most már nem alkotója, hanem 
csak utólagos tudatosítója, higgadt leírója lenne a váltásnak. Hiszen a szakma is 
imigyen érzékelte a Te meg a világ után következetteket, még az ismételt fordu-
latot hozó Harc az ünnepért-kötetet is „harc az ihletért" ironikus kicsinyítéssel 
fogadva.17 

De mit is tudatosít tulajdonképpen az adott vers. Méghozzá vitatkozó hévvel? 
Nem azt, hogy valaha kilépett egy beszédmódból, hanem éppen azt, hogy az általa 
most tudatosítandó lépés nem ki-, hanem (az előző lépésen belül:) túllépés jellegű. 
Erre enged következtetni a „felvezető"-vers is, amellyel együtt olvasható a Pesti 
Napló hasábján. A másik vers újságbeli címe még az emberi történetre utal: Pletyka 
(meg is magyarázza a költő utóbb: Babitsné Török Sophie-val való viszonyát látja 
benne megírva),16 a nyomdai korrektúra már az emberi történelemre vonatkoztatja: 
Élet, jegyzi kézzel a vers fölé a költő.17 De végül is nem ezt fogadja el. A Különbéke-
kötetben ismeretelméleti problémaként már a történelemből-történetből való kilépés 
éppen zajló eseményeként Igazság címmel jegyzi. Végül az Összes verseiben még 
kérdőjelet is tesz a végére, már a kilépettség állapotát jelezve. 

Igazság? 

Tudtuk, senki se tehetett mást, 
de mert akadtak kételyek, 
téged is megkérdeztelek: 
mind átvilágítottuk egymást 

és egyre újabb adalékok 
birtokában még legalább 
húsz évig vizsgáltuk tovább, 
hogy ki milyen és mi miért volt. 

15 Lásd FBIA Géza ironikus szövegét: „Talán helyénvalóbb lenne ez a cím: Harc az ihletért, a bujdosó 
patak diadalmas feltöréséért." (Nagy vállalkozások kora. Magyar Élet Bp., 1943. 371.) 

1 6 SZABÓ Lőrinc: Vers és valóság. 1. kötet 449. 
17 A Különhékekötet nyomdai példányán. Található a költő könyvtárában, a család tulajdonában. 
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Sajnos, akárhogy átbeszéltük 
minden részletét, az egész ügy 
egyre megfoghatatlanabb; 

s én már azt hiszem, bár tagadjuk, 
barátaim, hogy sohse tudjuk 
meg egymásról az igazat. 

A Te meg a világ a jelennek az emberi élettel való azonosításával búcsúzik: 

Az igazi haza az Időé, nem a Földé. 
Az Időből halunk ki mind, 

az Időből, amely hazánk fölött hazánk lett 
uj s nagyobb közösség szerint. 

Az „Egy Idő" az emberi perlekedés ideje, a néző és aktor színpada: „s kapocs volt még 
az is, hogy ellenség lehettünk". Ez a világ az, amelyben a dia(sőt: poli-)lógus lezajlik. De 
egyben megjelenik valami új is, amely ezt túllépve bekeretezi: „a Föld él örökké", 

s akár egy idegen planéta is lehetne, 
ahogy tovább forog s viszi 

hátán uj népeit, mig minket összerágnak 
puha fekete fogai; 

Mégis ennek látszólagos folytatása a Különbéke-kötet verseinek korszaka, amely a 
jelent mint a személyes létezés keretét határozza meg: 

- Tetszik, nem tetszik, itt vagy itthon, 
próbáld meg és légy boldog itt! 

(Itt vagy itthon!) 

Innen tekintve az egész dialogizáltság - maga a költő is felismeri - „sokszor ma is 
olyan már, mint egy színpadi háború". 

A Szégyené s az Igazság? környezete a Különbéke-kötetben (1936) egyrészt ennek 
a tudatosítása: a dialogizáltság éppen ennek a dialogizáltságnak a megszüntetésééit 
érvel (Öreg barátaimhoz, 1932. december 25., Mindennap valaki, 1933. április 30., 
Piszkosságok, 1933. szeptember 10., A végső harc, 1933. október 29., Nyitott szem-
mel, 1933. július 9. stb.). 

Megjön minden, amit akartam, 
de én nem örülök neki; 
az igazi diadalt mindig 
a legbutább érv vívja ki. 
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Most értem vív, ami Van és Lesz, 
mégsem tetszik a fegyvere: 
koponyátokra zúg a csontkéz 
s az enyém is recseg bele. 

(Öreg barátaimhoz) 

Ekkortól jelenik meg a versben a történelmi-történeti dialógusból való kilépés 
ingerült igénye: 

Hagyjuk már, unom a vitát, 
keserű nekem ez a harc. 

(Öreg barátaimhoz) 

De talán hasonlóképpen olvashatom az [Ős patkány terjeszt kórt...] kezdetű, a 
Különbéke-kötet megjelenését nem sokkal követő József Attila-verset is (1937): 

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk, 
a meg nem gondolt gondolat, 
belezabál, amit kifőztünk, 
s emberből emberbe szalad. 

Ami eddig a verset, mint történelmi-társadalmi tevékenységet éltette, mintha lefoko-
zódna a költők szemében, a személyes igazságkeresés versen kívüli, verset lefokozó 
hatású perlekedéssé alacsonyodik. Éppen a sokat vitatott József Attila-vers, az Ars 
poetica köthető ebbe a körbe is, mintha ennek szellemében fogalmazná a maga 
alkotói retorikáját: 

Más költők - mi gondom ezekkel? 
Mocskolván magukat szegyig, 
koholt képekkel és szeszekkel 
mímeljen mámort mindegyik. 

Én túllépek e mai kocsmán, 
az értelemig és tovább! 
Szabad ésszel nem adom ocsmány 
módon a szolga ostobát. 

Ehess, ihass, ölelhess, alhass! 
A mindenséggel mérd magad! 

Két meghatározó jelentőségű költő, Szabó Lőrinc és József Attila szinte egyszerre 
érzékeli, éppen egy politikailag éleződő időszakban, hogy a csak politikába merü-
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léssel a vers (akár politikai) autentikusságát is veszélyeztetheti. Ellenében ugyanak-
kor mindketten egyfajta túllépés, kimondó ars poeticus jellegű reflexiót fejtenek ki. 

Miben is állhat ez a túllépés? 
A Te meg a világ és az Eszmélet diaísőt poli-)logicitása benne létezik a jelen 

történelemben. A jelzett túllépés a csak a történelemben való részvételen való 
túllépés: „A mindenséghez mérd magad!" - mint az egyik variációban fogalmazza a 
költő.№ Vagy éppen fordítva: megszünteti az embernek önmagára méretezett világ-
szemléletét. A személyes és jelenbeli dia(sőt poli-)logicitás állandó érzékelésében 
kitágul a tudat befogadó kapacitása, az ember mellett megjelenhetnek a világ 
egészének a végletei, a létezés eseményei. 

Szerényebb lettem: nem vagyok különb, mint 
a füvek, férgek, bogarak; 

megsokasodtak a testvéreim, 
s részvétem már nem oly kevély: 

Ember, mi vagy te a kínhoz, amely 
a ntindenségbe belefér? 

Ez az, ami Szabó Lőrinc Szánalom című verséből éppúgy sugárzik, mint ahogy 
József Attila Téli éjszakájától a „Költőnk és Kord "-ig alakuló pályáján is megjelenik 
ugyanekkor. Szabó Lőrinc megfogalmazásában: 

az egész élet fáj minden parányban: 
az egész élet: ő maga; 

volna mit sírni akkor is, ha ember 
nem született volna soha. 

Itt valóban „összekoccannak a molekulák". 
És miért - mindkét költő esetében - a debattírozó hangnem? 
Mert szembe kell nézni mindkettőnek a cserbenhagyás ön- és közvádjával is. Azt 

kell hangsúlyozni, hogy a „mai kocsmá"-nak nevezett hagyományos költői eszköztár 
már csak formálisan lehet kielégítő, legfeljebb versírásra, de autentikus költészetre 
már nem futhatja belőle. Nem véletlen, hogy épp ekkor birkózik József Attila a 
mozgalmi hagyományú költészet-recepttel, az emberi „nagy"-ság esélyét akarván 
kilicitálni: döntés elé állítva a költőt, ars poeticus helyzetet teremtve - vagy a „munka 
és a szerelem" vagy a „szellem és a szerelem" alkotói pozícióját választja képzelete 
számára. A végleges szöveg megkoronázza a „túllépés" alkotói poétikáját.19 A vers 
szerkezetében is támogatva ezt a horizontváltást: az eredetileg fogalmazott önmeg-

IH Lásd József Attila összes versei. 2. kötet 344. 
19 I. m. 346.' 
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szólítást felváltja a költőt beszéltető szövegmondással, a direktben exponált, etikával 
társuló dialogizáltságot felváltja a meditativ hangnemű szöveggel.20 

Mindez nem árulás, sőt: a lehetséges előre való menekülés. A történelem a maga 
egymás ellen feszülő célképzetességével a „meg nem gondolt gondolat"-ok harca, 
ha csak ebbe a harcba száll alá a költő, akkor fennáll a veszély, hogy csak vezércikk 
szinten válhat helytállóvá vagy ellenállóvá. 

A Nagyon fájtál kezdődően és a Különbéke vagy még inkább a Harc az ünnepért 
kötetekben minden korábbi tájékozódás továbbra is benne van, csakhogy olyan 
többlettel, ami poétikailag is modellálhatóan jelenik meg, költészettörténeti tovább-
lépést is revelálva. Valamely történelmi esetlegesség vállalása helyett a történelmi 
dialogicitás mellett a létezésben megnyilvánuló tudati működés egészére kérdez rá. 
Ez a rákérdezés a létezésre más pozícióból történik: ez a pozíció az önállósuló 
Dichteré, aki immár nem (illetőleg nemcsak) a Führer ellenlábasa, hanem egy, az 
emberen is túlmutató, a világegész rendjére figyelő kérdező-elemző apparátust hoz 
ki a poétikai lehetőségekből. Nem vitát, nem etikát, nem ismeretelméletet, hanem 
mindezt: is. Olyan regressziót teremtve a tudatban megvallatóan reagál a létezés 
eseményeire, amelynek során a vers alkotója önmagában egységesülve láthatja a 
létezés egészét: „az őssejtig vagyok minden ős". Az imígyen felfogott világegész válik 
mértékké, а gondolat egyenértékűjévé. 

Tündöklik, mint a gondolat maga, 
a téli éjszaka. 

(József Attila: Téli éjszaka) 

A költői tudat pedig ennek a világegésznek isteni-jelentőségű vizsgálójává - a 
versben pedig alkotójává: 

De, hogy a 
Mindenség is csak egy Költő Agya, 
úgylátszik, igaz. -

(Szabó Lőrinc: Tücsökzene) 

Ahogy Szabó Lőrinc fogalmazná a Tücsökzene 351. versében: 

2(1 Lásd József Attila összes versei. 2. kötet 343—346. Az önmegszólításos és a szövegmondó vers 
kettősségének közlésbeli különböztetését SZŐKE György említi, A kritikai kiadás bírálatában: „[...] egyes 
versek korai variánsait az olvasónak kell kihámoznia a soronként megadott szövegváltozatokból. Ez 
utóbbiak közé tartozik az Ars poetica, melynek pedig külön érdekessége, hogy első változata önmegszó-
lító jellegű, míg a nyomtatásban megjelent szöveg egyes szám első személyű." (ItK 1985. 1. 126.) 
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Most szűr a lélek: magát figyeli, 
de ráfonódnak a tér idegei21 

És szinte összefoglalólag adja meg a személyes tudat és a világegész egymásra 
rímeltetésének nehezen összeszerkesztett versét József Attila [Már régesrég.. .Veimen 
közölt költeményében.22 A vers belső dialogizáltsága, a személyes énnek a világ-
egészben való elhelyezettsége, de lefokozottsága is egyszerre jelenik meg, a Szabó 
Lőrinc-i Szánalom szinte testvérszerkezetét produkálva; ki is szabadul a történelmi 
meghatározottságokból, bárha végül is horizonthatárként ragaszkodik is az „emberi-
ség" fogalmához. A „túllépés" még nem vágja el a léghajó köteleit, mint majd a 
„Költőnk és Kora " című versben teszi, és mint teszi Szabó Lőrinc a Szánalom ember 
nélkül is létezhető fájdalmának kimondásakor: 

Már régesrég rájöttem én, 
kétéltű vagyok, mint a béka. 
A zúgó egek fenekén 
lapulok most, e költemény 
szorongó lelkem buboréka. 

Gondos gazdáim nincsenek, 
nem les a parancsomra a féreg. 
Mint a halak s az istenek, 
tengerben s egekben élek. 

Tengerem ölelő karok 
meleg homályu, lágy világa. 
Egem az ésszel fölfogott 
emberiség világossága. 

Ha csak a megszólaló szereplőket figyelem, a dialogicitásban egyfajta fordulatot 
irhatok le: a lázadó, az aktor lefokozódását, és a néző (a korábbi börtönőr, illetőleg 
háziúr)23 felmagasztosodását. És ezzel valóban jogosultnak találhatom a költők 
magamentését a túllépés tematikája miatt. Ekkor válik a korábban egyértelműen fő 
meghatározó, a dialogicitás csak szükséges alapozássá, és kívántatik egy másfajta 
kérdezőhorizont bevezetése: a 'milyen a nyelvbe foglalhatósága' intertextuális idé-
zéssel való rákérdezés. 

21 A Tücsökzene gépir^übun, sőt 1947-es korrektúrájában (az MTA Kézirattárában) is ez a változat él, 
csak a kötetben változik „Nyílik a lélek" formulává. 

22 Lásd József Attila összes versei. 2. kötet 342. 
23 Lásd Az Egy álmai és az Eszmélet című Szabó Lőrinc-, illetőleg József Attila-verseket. 
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Kérdés, a létesemények (mint például a „fájdalom", „nagyon fáj" vagy a halál és 
a mindezt összegező „sötétség"-tény is, avagy olyan elemi viszonyok, mint a sze-
relem által megnyilvánuló létezés), hogyan válnak leírhatóvá. Illetőleg leírhatóak-e? 

Ez a problematika az, amellyel Beney Zsuzsa az Óda olvasása során találkozott. 
A „lényed ott minden lényeget kitölt" megfogalmazásnál a tények leírhatóságának 
paradoxonát mutatja fel: „A költői nyelv kimondott valamit, ami önnön lényegével, 
a definiálhatóság egyértelműségével ellentétes, és ezt saját nyelvi lehetőségeivel, 
látható logikáját meg nem sértve tudta elfogadhatóvá tenni."2,1 Érzékeli, hogy a tudat 
és a léttények analógiás megfeleltetése bárha lehetetlen, a költő mégis talál olyan 
költői formáitságot, amely erőszakot vehet a lehetetlenen. Vagy éppen fordítva: a 
költő olyan határhelyzetet teremt versében, ahol találkozik a még kimondható a már 
kimondhatatlannal („Ez a sor formájában, szerkezetében konvencionális, tartalmá-
ban, a konvencionális nyelvi rendszer szerint abszurd. Ez a kép is egyike azoknak a 
nyiladékoknak, ahol József Attila költői rendszerébe, a világ látható rendjébe, nyelvi 
kifejezhetőségébe betör a rendbe nem foglalható, nyelvvel kifejezhetetlen.").25 Gon-
dolatmenetében: „a törvény egyszerre van a tudatban, csak egy emberi elme 
számára olvasható jelrendszerben, s egy emberi nagyságrend számára megfogalmaz-
hatatlan, a létezés túli másságban - úgy azonban, hogy ez a léten túli tisztaság, 
kristályosság, mégis a tudatban, a szóban jelenik meg: 'csak a törvény a tiszta 
beszéd'. "2fi 

Beney Zsuzsa az Ódát, mint az analógiás alkotásmód példáját mutatja fel úgy, 
hogy általa éppen a vers tér- idő- és kollektív emlékezeti-viszonylatait egymásban 
láttató mint-es grammatika lényegi abszurditása világosodik meg. Benn a Gleichniss 
és a wie meghaladottságáról érvel, Németh G. Béla és Beney Zsuzsa pedig olyan 
vershelyzeteket mutatnak fel, amelyben az analógiának a kifejezhetetlenség ellené-
ben megidézett kontextuális beszövöttsége tulajdonképpen a Gleichnissnek és a 
wie-Dichter-létnek egyben az önmegszüntetését is jelentheti. 

Ezzel a problémával találkozunk valójában a Szánalom című vers esetében is. 
Ehhez kellett a hagyományos horizonton való túllépés. Nem törlése az eddigieknek, 
hanem olyan, ha akarom összegezőbb jellegű felülírása, ahol más mérték érvényes, 
de amelybe a költészet minden hagyományos tematikája is belefér. Nem a tematika 
marad el, hanem az a horizont bővül, amelyet csak a hagyományos tematika 
tölthetett be egészen. 

És ez lényeges a korabeli recepció, főként az etikai megítélés szempontjából. 
Ugyanis a horizontváltást a tematikára érzékeny kortársak egyfajta tematikai árulás-
ként is értelmez(het)ték (lásd József Attila kitagadását a mozgalomból, illetőleg 
Szabó Lőrinc megítélését a progresszió oldaláról). 

Hosszú időnek kellett eltelnie, amíg a befogadás is észreveszi, hogy a változott 
horizonton éppúgy megjelenhetnek a hagyományos tematika elemei, csakhogy 

2 4 BENEY Zsuzsa: i. m. 1 8 9 - 1 9 0 . 
251. m. 1 9 1 . 
2 6 I . m . 2 1 3 - 2 1 4 . 
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olyan szembesítésekben és átvilágításokban, amelyek a korabeli „meg nem gondolt 
gondolat"-okat is dialógusba hozzák, egy magasabb szempontból végiggondoltatják, 
illetőleg átgondolhatóvá fokozzák le. Ami korábban éppen az elfogultságok követ-
keztében olyan erőszakos töltetet kapott, hogy kizárta az átgondolás lehetőségét, 
erről a horizontról már éppen ezt az erőszakos töltést veszíti el, és besorolva a maga 
étvényességi szférájába, kiszámíthatóvá válik alakító (építő, illetve pusztító) ereje. 
Az így megjelenő horizontváltás nem valamely (bármely!) pillanatnyi cselekvés 
gátolója, hanem a cselekvő ember számára nyit olyan távlatokat, amelyekben 
arányosabban helyezheti el végül is saját cselekvésének jellegét is. 

Ezáltal olyan alkotói retorika épülhet meg, amelyet a kortárs olvasói retorika nem 
mindig tud követni. Ha az olvasói retorika inkább a tematikára, a pedagógiai 
meghatározottságra, netán politikai gesztusra válik érzékennyé (és történelmileg 
viharos korokban ez különösen könnyen bekövetkezik), akkor politikai és/vagy 
világnézeti preferenciák alapján tájékozódik, mellőzve az ebből kinövő - bár ezt is 
magában hordozó - poétikai értékek figyelemmel kísérését. Értő kortárs verse-
lemzők is értetlenül állhatnak olyan jelenségekkel szemben, amelyek utóbbi hori-
zontról éppen a korszakot reprezentálható eseményekként tűnhetnek fel. Legyen 
példám egy klasszikus értékű alkotó és a kortárs lírát avatottan bemutató, kitűnő 
érzékenységű olvasó szembesítése: a század közepén a század első felének esemé-
nyeit összegezve imigyen látja híres könyvében С. M. Bowra, oxfordi professzor 
Ezra Pound költői helyét: „A modern angol és amerikai költészet történetében Ezra 
Pound sajátos helyet foglal el. Sok tekintélyes hívet gyűjtött maga köré: Yeats, Edith 
Sitwell és Eliot egyaránt nagyra becsülték, és a kor egyik legnagyobb hatású 
szellemének tekintették. Az átlagolvasó azonban nem képes osztozni ebben a 
lelkesedésben. Tagadhatatlan, hogy Poundnak számos visszariasztó vonása van, 
verseinek megértéséhez roppant olvasottságra van szükség, s e fáradságért nemigen 
kárpótol a bennük felhalmozott tudásanyag; a költészetén keresztül megnyilvánuló 
személyiség nem mondható épp rokonszenvesnek; versei gyakran kakofóniába 
fulladnak; művei a keresett elegancia fülledt levegőjét árasztják, és meglehetősen 
tudálékosak; politikai nézetei agresszivitást és kegyetlenséget tükröznek, s hangoz-
tatójuk rászolgált az egyáltalán nem irigylésre méltó áruló névre. De bárhogyan is 
ítéljük meg életművének értékét, hatásához nem fér kétség. Az elsők egyike volt az 
angolul író költők között, akik olyan lírát igyekeztek létrehozni, amelyben a művelt, 
urbánus ember érzései és gondolatai modern kifejező formát nyernek."2' Az iroda-
lomtörténet persze nem egy hasonló kortársi olvasatot ismer. 

Ugyanakkor a kortársi olvasói retorika nemcsak pro és contra értékorientáló 
lehet, hanem a művek olvasatának ilyen-olyan szempontú zárolója is: erre éppen a 
különböző előjelű József Attila- és Szabó Lőrinc-recepció lehet példaértékű, avagy 
méginkább Radnóti bezártsága - az egyébként tematikailag hiteles - antifasiszta és 

2 7 C . M. BOWRA T. S. Eliot Átokföldje című tanulmányából Az alkotó kísérlet, először 1949-ben The 
Creative Experiment címmel a Macmillan and Company Ltd. kiadásában megjelent könyvéből (fordította 
ZENTAI Éva, Európa Könyvkiadó Bp., 1970. 221.). 
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mártirológiai magatartáslíra képletébe, míg Beney Zsuzsának nem sikerült ebből a 
hagyományból kiszabadítani épp ez utóbbi év során, egy egyetemes érvényű, 
ugyanakkor dekonstruálódó személyiséget felmutatva az önmaga és értelmezői által 
különböző okokból ráégetett magatartás-maszk alatt.28 

Sokszor azután - különösen a mi tájainkon - a zárolás politikai tiltássá, összefüg-
gések olvasói retorikájának direkt megszakításává válhat; de magánéleti gesztusok, 
személyes választások vagy csak egyes publikációk tematikája is válthat ki akár 
járványszerűen felfokozott presszionáló értetlenséget, más esetben pedig épp a 
tragikus életrajzi események vitatása vonja el a figyelmet az életmű poétikai értékei-
nek vizsgálatától.29 Ezáltal akár nemzedékek olvasói retorikája is késleltetetten válhat 
az irodalomtörténetben utóbb nagyra értékelhető események befogadójává. 

Minden korszak és/vagy irányzat a maga horizontjáról megalkotja a maga kánon-
ját. A magam részéről nem új kánon deklarálásának igényével szembesítem a 
harmincas évek alkotói és olvasói retorikáját. De új, másfajta olvasási retorikát 
gondolok végig: amelynek segítségével szeretném leírni azokat a feltűnő mozzana-
tokat, amelyek az adott időszak szerintem meghatározó poétikai eseményei lehet-
nek. Tudva - a korszak költőitől megtanulva, ezúttal épp Szabó Lőrinc Csillagok közt 
című versét idézve - hogy: „ha itt és most és én tekintem: / így forognak a csillagok!" 
és azt sem feledve, hogy „Az irány már csak tünemény / s mérlegeink ingó 
kalandok". De tudatában annak is, hogy minden új olvasat visszamenőlegesen is 
átrendezteti emlékezetünkben a hagyományos beidegzettségeket. 

Az „elbontás", a „mese" és a „tragic joy". Az imigyen felépített olvasói retorikával 
azután megfigyelhetem, hogy megjelenik valami fajta, egységes jellegű, a személyes 
és a kollektív emlékezet anyagából szőtt szöveg, mely elborítja a dialogicitást: az 
emlékezés mechanizmusa és a kollektív emlékezet alakítja a művet, a saját történet 
tudati feldolgozódása és az arra szinte „merőlegesen" megjelenő intertextuális idézés 
egybefonódása lesz a szerkezet formálója. 

Az aktor a kérdezést mindig a néző horizontjával összeolvasztható, hozzá fel-
emelődő valamilyen 'hozott' idézet segítségével hajtja végre, amely a maga mássá-

2 8 BENEY Zsuzsa: Radnóti angyalai. Irodalomtörténet 1 9 9 6 . 1 - 2 . 
29 Az alkalmiság esetlegességével utaljak olyan irodalmon kívüli hazai negatív 'visszhangra', amit 

olyan eseményszámba menő publikációk váltottak ki, mint az Illyés Gyuláné által megjelentetett József 
Attila-levelek; az Új írásban Weöres Sándor Antik eclogáyd vagy Juhász Ferenc József Attila sírja című 
verse; olyan tiltásokra, mint a Babits-Juhász-Kosztolányi levelezéskötet terjesztésének leállítása az egyik 
levéltulajdonos nevének éppen akkori politikai 'rossz csengése' miatt. És végül idézek egy engem is 
érintő megítélést, nem személyessége, hanem példázatossága okán: a Szabó Lőrinc-kutatásokra vonatko-
zóan „az Irodalomtörténeti Intézet vezetőivel konzultálva" a következőket írja 1968. december 18-i 
levelében a hazai kulturális élet akkori meghatározó személyisége, Aczél György: „bizonyára nem ismert 
eléggé, hogy főhivatású kutatóintézeteket - így az Irodalomtörténeti Intézetet is - elsősorban meghatáro-
zott kutatási feladatok fenntartására tart fenn államunk", a Szabó Lőrinc-kutatás „nem esik egybe az 
Intézetben a közeljövőben megoldandó feladatokkal". 
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gával a tényekhez való viszo nyúlást fo ríná Íja új értelmű és értékű szöveggé. A hú-
szas évek a szövegben teremt kettősséget vagy sokszorosságot, a motívumok képvi-
selete különböző szövegminőségeken keresztül szólalhat meg. A harmincas évek-
ben ezzel szemben szövegegységesülés jön létre, a poétikát az intertextualitás 
versbeni helyezkedését megszervező alkotói retorika kezdi meghatározni. Szöveg-
egységesülés, ami ugyanakkor különbözik mindenfajta lineáris történetelbeszéléstől. 

„Te is egy lehetséges világ vagy" - tanulta önigazolásul a Te meg a világ idején 
Russelltől és Goethétől a költő Szabó Lőrinc. De amikor ezt kimondja, ezzel maga is 
egy lehetséges világ-állapotban leledzik.30 Már nem érte küzd, nem „megszólítja" 
önmagát, hanem ennek a sajátos (egyszerre a kintre vonatkoztatott mégis bent a 
tudatban zajló, de a végeredményt kintre, másik bentek befogadása számára végle-
gesítő) benne-létnek a verssé alakításával van elfoglalva. Ez a szövegegységesülés 
szervezi kontextuálisan a verset, amely egy sajátos ellenbeszéd: a kimondhatatlan 
megformálhatósága. A körülbeszélés speciális módja: a mellébeszélés. A megkere-
settség képe. 

Nem primer kép, mert az csak az ily módon létrejövő mozaik egyes részletét 
alkothatja; nem emocionális élményleírás, mert az visszaerőszakolná a személyesen 
emberi problematikához, ez pedig'éppen menekülést jelent az ember saját énje elől; 
nem szimbólum, mert az kimutatna a versből, ez pedig maga a formált vers; nem 
analógia, mert kiindulása, hogy az események nem ismételhetőek meg; nem meta-
fizika, mert a vers nem valamilyen par excellence vallásos esemény végiggondolása; 
nem mítosz, mert az önmagát fogadtatná el teljes világként, ez pedig nem azonos a 
teljes világgal, éppen hogy egy lehetséges világ - persze mindezek bele is játszhat-
nak a megkeresettségbe. Mégis e megkeresettség jellemzésére talán leginkább Szili 
Józsefnek a Vajda János-i költészetre alkalmazott megfogalmazását vehetem át: 
eszkatológia.i' Amikor a költő kimondhatatlannal találkozik, olyan pszeudovallásos 
terminológiát teremt - legtöbbször intertextuális átvétellel - , amellyel éppen a 
kimondhatatlant beszélheti körül (lásd Szabó Lőrinc kvázi-buddhista verseit, termé-
szeti képeit, de még gyermeki életképeit, sőt anekdotái jó részét is; Eliot evangéliumi 
variációjú Ariel dalaü, Pound cantóit, József Attila klasszicizáló és istenkereső 
verseit). 

Ennek a felismerésnek a tudatosítása a Szánalom című vers. A Vers és valóság an 
erről a versről ő maga azt mondja, hogy „erősen érik benne a buddhisztikus 
szemlélet", bárha hozzáteszi, hogy példái „régi hindu és kínai mesterek, noha újak 

30 „Sokat vergődtem ezekben a magányos években az egyensúlyért, a tapasztalás közvetlen tanító-
ereje is ekkor nyilatkozott meg igazán előttem, és az új, második nagy hatás [...] akkortájt ért, amikor már 
úgyszólván csak rendezni kellett azt, amivel lassanként magam is tisztába jöttem. E hatás középpontjában 
Bertrand Russell és Goethe állt, és ez a konstelláció már harmonizálhatta mindazt, ami előzményként 
történt. Valószínűnek tartom, hogy a lényege megnyugtatás volt: mintha mindaz, amit Russellben és 
Goethében láttam, elsősorban emberi biztatást adott volna, azt mondván a káoszt elhagyó léleknek, hogy: 
Rendben vagy, te is egy lehetséges világ vagy, fiatalember!" (Könyvek és emberek az életemben. 1 9 3 7 . , 

újraközölve: SZABÓ Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben. Prózai írások, válogatta, szerkesztette, a 
szöveget gondozta és a jegyzeteket írta S T E I N E R T Á g o t a . Magvető Kiadó Bp., 1 9 8 4 . 5 9 6 - 5 9 7 . 

3 1 SZILI József: A Vajda-líra szerelmi eszkatológiája. Irodalomtörténet 1 9 9 6 . 1 - 2 . 
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és európaiak is lehettek volna".32 Mi pedig hozzátehetjük: ahogy a Te meg a világ 
filozófiai hangoltságú dialogikus építkezése quasi stirneri volt, imigyen a Különbéke 
quasi buddhista. Mindegyik esetben a reflexiót segítő felvett versbeszédről van szó, 
amely az éppen akkor hagyományossá váló, alkotói retorikáját tekintve már le-
csengőben lévő versbeszéddel való polémiát tudatosítja. Alkotáslélektanilag milyen 
pontosan fogalmaz emlékezésében a költő: „a szocialista érzületet is elborítja".33 

Nem kiváltja, hanem - alkotási folyamatról lévén szó: - elborítja. Ezt az alkotásszer-
kezeti megnevezést használja a szövegegységesülés poétikai megnevezésére. 

Kérdés, Szabó Lőrinc esetében miért válik aktuálissá 1936-ban egy, az ő költésze-
tében már évtizede lezajlott poétikai esemény ekkori reflektálása. 

Mert - ezt már láttuk a tematikai felvezetés esetében is - csak látszólag a régi 
eseményt beszéli el, ekkor már egy új módszer kikiizdése az esemény: maga az 
elbontás. A csak vitatkozó, csak a dialogizáltságra kényszerített költészeti gyakorlat 
átalakítása. Ennek segítségével jöhet létre az ekkor megragadott léttények leírásának 
esélye. 

De megjelenik ugyanez a pillanat József Attila költészetében is, amikor - bárha 
tudatában van a költő az egymást megsemmisítő lehetőségek egymást kizáró voltá-
nak, de - el is boríthatja az Eszméletben megfogalmazott vagylagosságot, clialogici-
tást („ügyeskedhet, nem fog a macska / egyszerre kint s bent egeret"). A magam 
részéről az Ars poetica sorait nemcsak egyértelmű tükrözéselméleti visszautalásként 
magyarázom, ha nem is visszavonulásként, de mindenképp kiegészítéseként is. 

Nem volna szép, ha égre kelne 
az éji folyó csillaga. 

Számomra ez a szöveg nemcsak valamilyen öncélú költői eredmény megtagadása, 
hanem éppen hogy saját jogán, saját helyén (azaz a versben) való elismerése. Igenis 
a „való világ" kiterjesztése a teremtett világra. A „mondom" és a „képzelem" egyen-
értékűsítése az alkotásban. Hiszen a költő a mondás során belemerül az emberbe, 
akinek a képzeletét is magára öltheti ezáltal. 

Ha Szabó Lőrinc elborításnak nevezi a szövegegységesülésnek ezt a poétikai 
módját, József Attila, aki szereti fogalmilag is tisztázni gyakorlatát: meseként vezeti 
be költői szótárába. A mese nála mindig is valamilyen 'hozott', intertextuális szöveg 
vagy gesztus, amely a versmondó szólamától különböző alkati tulajdonságokkal 
rendelkezik. A Thomas Mann üdvözlése című versben a szépen mesélés válik az 
igazság kimondhatásának horizontjává, a kontraszt formálásának lehetőségévé: 

az igazat mondd, ne csak a valódit, 
a fényt, amelytől világlik agyunk. 

N SZABÓ Lőrinc: Vers és valóság. 1. kötet 553. 
« Uo. 
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Ugyanakkor egy korábbi, 1935-ös versében, az Én nem tudtam címűben34 hasonló 
vershelyzetben, de éppen ellentétes töltettel használja a mese kifejezést: 

Én ugy hallgattam mindig, mint mesét 
a bűnről szóló tanítást. 

Méghozzá itt is transzponálást jelentve: „Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!" Tehát 
a mese az ő értelmezésében valami ellenében mondódó, a történettől mélyebb költői 
momentumot jelent. Jelen esetben a 'rossz' értelmében, annak kimondhatását jelenti: 

E rebbentő igazság 
nagy fényében az eredendő gazság 
szivemben, mint ravatal, feketül. 

József Attila értelmezésében tehát a mese bármilyen hangoltságot hordozhat, egyszer 
a jót, másszor a rosszat. Lényege, hogy kimondhassa megszövése pillanatában: 
„Most már tudom". A vers szinte kettéválik: egy kimondhatatlan tény tudatosításává, 
és e művelet eredménye felett érzett öröm elfogadásává. A dialogizált poétikai 
gyakorlatba szervül az imigyen értelmezett mese, amely az emlékezetben élő arche-
típusok beépítésével alakítja a verset: a kimondhatatlanul jelenlévő tragédiát a 
megalkotottság örömével „e rebbentő igazság nagy fényében" világítva meg, meg-
szülve „a fényt, amelytől világlik agyunk". 

A szót - miután imigyen bevezette költészetébe, előbb jó, utóbb rossz etikai 
előjelű értelmezéssel kapcsolva - az Ars poeticáiban mérlegeli. A vers fogalmazvá-
nyában a „ne lógj a mese langy tején" szövegben önmegszólításos elhatárolást jelent 
be, de a végleges változatban költői pozícióként is ugyanezt jelöli ki: „nem lógok a 
mesék tején". Felfogható ez egyfajta ismeretelméleti megközelítésű, hagyományos 
Ítélkezésnek is, de egy bonyolultabb különböztetést is feltételezek. Ugyanis (és erre 
a fogalmazvány kedves „langy" jelzője is enged következtetni) ha a „hörpintek 
valódi világot, / habzó éggel a tetején" megfogalmazást a valós tények és az „éji 
folyó csillaga"-ként aposztrofált „képzelet" kérdezői összevonásaként fogom fel 
(„hörpintek"), akkor a mesétől való elhatárolás éppen egy viszonyítási művelet 
bejelentése: a 'hozott' szöveg és a rá merőlegesen megszülető alkotás létrejöttének 
(egybelátásának és elkülönítésének) folyamatát mutatja fel. 

A mese a felvezetés, a kérdezés mikéntje, amelynek során felszabadul a szöveg 
eredeti alkotássá: amikor is magától a valahonnan 'hozott' mesétől megszabadulhat 
a saját „hörpintése" számára. Amikor már a 'hozott' anyag másodlagossá válhat. Mint 
ahogy utólag, a vers megalkotottságából tekintve Szabó Lőrinc számára is mellékes-

rt Az egyik változat datálása: 1935. aug. 7.; Babitsnak dedikálva A Reggel 1935. novemlier 25. 
számában jelent meg. 
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sé válik, hogy a 'hozott' anyag „légi hindu és kínai mesterek"-től származik-e avagy 
„újak és európaiak"-tól kölcsönzött. 

Tehát a mese ellenében, a hozott' szöveg sajátos átrendeződésével alkotódik meg 
a szövegegységesülés, mely önmagából keresi meg az új műalkotást, amelyben a 
kérdezés a megalkotottság sikerének fényességében tűnhet fel. 

Ha meg akarom nevezni azt a vers hangoltságában megjelenő viszonyításformát, 
amelynek segítségével a mesével kérdező vers a tudat körébe vont világegészt meg 
tudja szólaltatni, idéznem kell Yeats kései The Gyres című versét, ahol a keresett 
megfogalmazást megtaláltam: tragic joy. 

The Gyres! the gyres! Old Rocky Face, look forth; 
Things thought too long can be no longer thought, 
For beauty dies of beauty, worth of worth, 
And ancient lineaments are blotted out. 
Irrational streams of blood are staining earth; 
Empedocles has thrown all things about; 
Hector is dead and there's a light in Troy; 
We that look on but laugh in tragic joy. 

És a feloldás: 

.. .Out of cavern comes a voice, 
And all it knows is that one word 'Rejoice!' 

Mintha a „lugasok csendes árnyai"-t csúfoló „finomúl a kín" megfogalmazást halla-
nánk József Attilánál vagy Eliot The Hollow Men című versének Dante- és Conrad-
parafrázisát - Szabó Lőrinc fordításában: 

Ez a végső találkahely 
egymáshoz tapogatózunk 
s kerüljük a szót 

gyülekezve a dagadt folyó innenső partján. 

Vakon, hacsak 
fel nem ragyognak újra a szemek, 
mint az alkonyi halálország 
örök csillaga 
és százlevelü rózsája 
egyedüli reménye 
az üreseknek. 

És itt kapcsolódik a Szabó Lőrinc-József Attila-duó a korábbi nemzedék, a klasszikus 
modernség jegyében indultak kései megújulásához. Szinte egy időben fordul vissza 
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mindkét költő Babitshoz, József Attila pedig Kosztolányi szavait mondja utána, és 
beleemeli az ő értelmezése szerinti mesébe a Thomas Mannt üdvözlő versben. De 
ide számíthatjuk az Üzenet a palackban Karinthyját és az újabb versei szériáját 
teremtő Füst Milánt is. Kérdés, hogy a Nyugat úgynevezett nagy nemzedékének 
ekkor elkövetkező költői megújulása személyes beteljesülés a visszakötődés jegyé-
ben, avagy - mint magam hiszem: - a külföldi kortársakkal és a hazai fiatalabbakkal 
is kapcsolható poétikai horizontváltás. 

Kosztolányi Hajnali részegség című verséről értekezve Szauder József máig érvé-
nyesen írja le a vers szembesítését a költő pályája során feltűnt előképeivel: felmu-
tatva, hogy a különböző időben megjelent hasonló motívumok által esetenként 
vonzott poétikai események erősen különböző horizontú verseket alakítottak.1" 
Ebből is következik, hogy - bár a pálya életrajzi és élményi szintjén a folyamatosság 
követhető - poétikai jellegét tekintve a vers a különbözőséget képviseli. Babitscsal 
kapcsolatban Németh G. Béla - mint már idéztem is - magát a jelenséget leírja, 
bárha óvakodik a poétikai gyakorlat történeti alakulásával való szembesítéstől, saját 
valahai nagy találatával való összemérésétől. 

A magam részéről feltételezem, hogy ezek, a szinte minden költőre vonatkoztat-
ható jelenségek egy új poétikai gyakorlat megjelenését jelenthetik: a dialogikus 
poétikai paradigma klasszicizálódását, a lírai közállapot változott horizontról való 
leírhatóságát. Egy olyan poétika megjelenését jelenti mindez, amely alkalmas kihí-
vásnak bizonyult a különböző formáitságokba rögzült idősebbek sikeres megújulá-
sához, klasszikus formátumú búcsújához; az épp most a clelelőjükön alkotók aktuá-
lissá váló tudati kitágulásának formaadására; és az indulók számára majdani 
kimagasló jelentőségű pályaképek indítására. 

Megkockáztatom azt a feltételezést, hogy - bár az irodalomtörténeti köztudat az 
Ady-kortárs szakaszát tartja a nemzeti tudatba robbanása okán a Nyugat „nagy" 
korszakának - a század magyar irodalmában a harmincas évek jelenthetik azt a 
magaspontot, amikor költészetünk poétikai gondolkozása egybeesett a világ-
irodalom kortárs poétikai eseményeivel. A poétikai mozzanatok akkori beérettsége 
mai horizontokról tekintve is késztetést jelenthet irodalmunk továbbalakulása szem-
pontjából. Legalábbis az én olvasási retorikám imigyen építi fel a harmincas évek 
költészetében megfigyelhető alkotói retorikát. 

Az így kialakuló poétikai gyakorlatban benne él a húszas évek dialogizáltsága, 
ugyanakkor az egészet kompozícióba fogja a klasszikus szintézis: az alkotás maga 
az emberi tudatnak a világ egészében való elhelyezkedése. A témák tragikusak, a 
műalkotás - éppen létrejöttének örülve - sugárzó. József Attila meseként próbálja 
kiemelni egy „kötelező" esztétikai gyakorlatból és elfogadni-elfogadtatni, Weöres 
Sándorra vonatkoztatva derűtől beszél monográfusa.16 

3 5 SZAUDER József: A ,,Hajnali részegség" motívumának története. Újhold 1947. június. Kötetben: 
SZAUDER József: Tavaszi és téli utazások. Bp., 1980. 249-269-

3 6 KENYERES Zoltán: A derű megteremtett harmóniája. In: Tündérsíp- Weöres Sándorról. Szépirodalmi 
Könyvkiadó Bp., 1983. 285-334. 
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Végül is hogyan nevezhetnénk meg ezt a poétikai és textuális emlékezettel, a 
személyes és kollektív hagyományból kiválogatott eseményekből megkomponált, a 
másság érzékeltetésével az embert a léttényekkel szembesítő alkotói gyakorlatot, 
melynek poétikai megvalósulását Szabó Lőrinc elborításnak, kérdezőszövegét József 
Attila mesének nevezi, hangoltságát Yeats tragic joy-ként, Weöres Sándor derűként 
jellemzi? 

• 

Szövegegységesülés: a rákérdezés nyelvbe foglalhatósága. Miben különbözik a dialo-
gikus poétikai gyakorlattól a tragic Joy jegyében alakuló, a mese segítségével-ellené-
ben szövődő költői gyakorlat, a megkeresettség képe, a klasszikus szövegegységesü-
lési' Az előbbi ez utóbbi nélkül lépett be a költészet történetébe, poétikai 
eszközökkel megteremtve az etikai alternatívákat a költői gyakorlatban. Önmagában 
is megálló, paradigmatikus változást revelált. Az utóbbi az előbbire épül, azt feltéte-
lezi, bárha éppen poétikailag túllép is azon. Mondhatnám: a tragic joy jegyében 
fogant, meséből, annak ellenében szőtt költészet a dialogikus poétikai gyakorlat 
klasszicizálódása, a fundamentális ontológia poétikai adekvációja. A költészet túllé-
pése célképzetes történelmi meghatározottságokon, az antropológiailag megfogal-
mazható ember tudatába vont világegészre való rákérdezés alkalma. 

De mindez miáltal válhat leírhatóvá? Nem a létezés szólal meg ugyanis ezekben 
a művekben, arra ilyen eredményt várva direkt módon nem merészkedhet művész 
sem. A direkt ontológia a költészetben is lehetetlenné válik. Ezt látná be és mondaná 
ki metaforikusán József Attila? 

Ezüst sötétség némasága 
holdat lakatol a világra. 

A felelet némaságával, a sötétséggel szemben a költői megszólalás a rákérdezés 
formáltságát állíthatja szembe. Az így felfogott ismeretelméleti tragikum kimondásá-
nak a megformáltsága ugyanakkor máris alakítja a tragic joy fényességét („ezüst"). 
A kimondhatatlanság „némasága" ellenében az önmagát is megszüntető mese, mí-
tosz, analógia, szimbólum mint eszkatológia fogalmazódhat meg a versben: „a belső 
csodálkozás, minden költészet anyja".37 Az állandóan teljesülő és épp ezért állandó-
an átszerveződő emlékezet válik szöveggé ekkor a költészetben. „Az emlékezet 
ihlete" „nem a tárgy már, csak a kapcsolata" a vers meghatározója: 

Ez a mámor, az emlékezeté 
(melyet szüntelen táplál a jelen), 
ez a termő és megtartó zene 
(zenének mondom, oly anyagtalan, 

37 írja majd a Tücsökzene uún közvetlen, még az alkotásfolyamat ihletében SZABÓ Lőrinc a Vers versek 
helyett című költeményben. 
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megfoghatatlan), ez a révület 
negyvennyolc éve kelt és altat és 
csupa látomás, csupa suttogás: 
ez az én élt versem! 

(Szabó Lőrinc: Vers versek, helyett) 

Erre döbben rá versalkotás közben a költő, amikor A földvári mólón című versét, ezt 
a „még Szabó Lőrinc mértékével mérve is kivételes, hibátlan remek"-et3" írta. A vers 
méltatói a természetidézést hangsúlyozták, magam a zárás vélt didaktikusságát 
fájlaltam.39 

s mindez folyton így ismétli magát, 
így, e játék, az örökléten át, 
így, e léhaság, s túlél minket is 
és túléli ellenségünket is, 
túl, ez a semmi, ez a tünde kép, 
túl a királyok, hősök és a nép 
minden jövőjét: jelentéktelen, 
mégis másod, rettentő Végtelen! 

Pedig hát éppen ezzel felel vissza a Te meg a világnak, mintha az akkori záró vers, 
a Kortársak, folytatása lenne. A most-pontokra szakadó idő jelen pillanatát rögzíti, de 
egyben a világegészre figyel. Tudatában van a jelen történelmi perlekedésének, 
dialogizáltságának, mégis egy mulandó természeti pillanatban találja meg az auten-
tikus - nem alkalmi célképzeteknek kitett - történelmet is. A földvári mólón és 
mondjuk a lillafüredi Óda imigyen találkozhatnak a tragikus mulandósággal szem-
besülő klasszikus fényben. 

A bennelét állapotát formázza ez a költői gyakorlat. Például a fájdalmat - annak 
befogadása révén tudja poétikailag helyzetbe hozni. Szabó Lőrinc a Szánalom című 
versében egy rímszóval válaszol erre a kihívásra, amelyhez egyfajta buddhista 
szövegkörnyezetet épít bele az elbeszélésbe (fájdalom - szánalom). A léttényre 
olyan szöveggel kérdez rá, amely a másságot hordozza magában. És a két érzékelés 
- a léttény és a szöveg - egymást egyszerre ki is oltja és egy új szöveggé -
poétikailag már leírható szöveggé! - oldja („hörpinti"). Mert a szánalom nem azonos 
a fájdalommal, legfeljebb csak egymás rímhívói lehetnek: az egyik a tény, a másik 
a reflexió. De a reflexió már nem tény-értékű, sőt a tény tragikus jellegét a 
kimondhatás által eleve elégikussáoldja is. Illyés Gyula később Bartókkal kapcsolat-
ban fogalmazza meg a mese és a tragic joy eme klasszikus jellegű működésmecha-

•18 RÁBA György: A .. megszűnt én" költészetének húrjain (Az érett Szabó Lőrinc). In: Csönd-herceg és a 
nikkel szamovár. Szépirodalmi Könyvkiadó Bp., 1986. 198. 

39 Velem értett egyet George SlRTES angol költő is, tiki a záradék nélkül vélte lefordítandónak a verset. 
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nizmusát az alkotásfolyamatban: „ím, a példa, hogy ki szépen kimondja / a rettene-
tet, azzal föl is oldja." (Bartók) 

De teszi ugyanezt József Attila is, például az előbb idézett Téli éjszakaban. A beve-
zetőként elhangzó önmegszólító felszólítás (a dialogizáló poétikai alapozás: „Légy fe-
gyelmezett!") éppen erre a horizontváltásra (változtatásra!) figyelmeztet. Kizárja a ha-
gyományosabb eljárások szerint való poétikai ténykedést, mert ezt a létállapotot, amit a 
versben bennelévőként akar tudatosítani, csakis egyfajta reflexivitással érheti el. Az ő 
esetében a fiktív tájleírás és osztályöntudat lesz az a szövegközeg, amellyel elérheti a 
kérdezett léttényt. Hasonlóképpen jár el a „Költőnk és Kora" című vers esetében is, 
csakhogy ott - Szabó Lőrinchez hasonlóan - egy taoista képzettel indít, hogy végül egy 
kvázi-mesével, mondhatnám: egy képpé rögzült csalimesével zárja a kérdezést.40 

Ennek a kérdezésmódnak nem valamilyen kötött hangnemi hangoltság a meghatá-
rozója. Éppen az a jellemzője, hogy bármilyen hangnemben, hangulatban, „üzenetben" 
fogant szembesítést el tud viselni. Lényege, hogy az emberi személyiségre és történe-
lemre összpontosított dialógus átrendeződik, a mikrokozmosz a makrokozmoszban 
méretik meg. Lehet ez ódaian felemelő, harmonikusan kiegyensúlyozott: 

Ehess, ihass, ölelhess, alhass! 
A mindenséggel mérd magad! 

(József Attila: Ars poetica) 

Vagy ennek ellentéteként a különbözést lefokozóan hangsúlyozó: 

Vezeték. 

Nem te csókolsz, ha csókolsz: ne rajongj, 
ne hősködj, ne istenűlj oly nagyon; 
valami világközi hatalom 
vezetéke vagy, eszköze, bolond 
játékszere, hullám csak a tavon, 
a tengeren, porszem a sivatagban, 
mely feldobott s elmerít: ugyanabban 
a gyönyörben villámlik a barom, 
a behemót szörny s az éppoly buta 
vakondok vagy a pici muslica, 
mikor párzik, - gondolj a termeszekre, 
ha dagad benned az én, a dicső, 
s a csillagokra: Ő, a Titok, Ő 
üt át rajtad magába: kedvesedbe! 

(Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év) 

4,1 Lásd A „Költőnk és Kora" értelmezéséhez (A dialogikus poétikai gyakorlat József Attila költészetéhen) 
című tanulmányomat: Irodalomismeret 1992. szeptember, 2-3. 32-40. 
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A költői személyiségben és az emberi létezésben egyként megkínzó-megalázó-ki-
szolgáltatottá tevő: 

S mint a sakál, mely csillagoknak 
fordul kihányni hangjait, 
egünkre, hol kinok ragyognak, 
a költő hasztalan vonit... 
Óh csillagok, ti. Rozsdás, durva 
vastőrökül köröskörül 
hányszor lelkembe vagytok szúrva -
(itt csak meghalni sikerül.) 

(József Attila: Ős patkány terjeszt kórt... ) 

Avagy ugyanebben a versben ugyanezt relatívvá tevő, ironikusan oldani akaró: 

S mégis bizom. Könnyezve intlek, 
szép jövőnk, ne légy ily sivár!... 
Bizom, hisz mint elődeinket, 
karóba nem húznak ma már. 
Majd a szabadság békessége 
is eljön, finomúl a kin -
s minket is elfelednek végre 
lugasok csendes árnyain. 

Mindegyik szöveg jellegzetessége: a belekódolt, mindenfajta jelenbeli személyes-
ségtől különböző, 'idegen' idézet. Az ide is kívánkozó, korábban már felemlített 
[Már régesrég...] címmel ismert vers freudista meseként is funkcionálhat, az Ars 
poetica-idézet barokk alkímiára emlékeztető egymásra-vonatkoztatottságot érzékel-
tet, nem lehet véletlen, hogy e versben való meg- és felszabadulása után éppen 
Donne költészetét taglaló tanulmányra figyel fel az Argonautákban,'11 A huszonhato-
dik év szonettje önidézet, amely éppen a Szánalom című verset méri rá a Tücsökze-
ne legszárnyalóbb szeretkezős darabjaira, az Egymás hurkai és a Kettős hazánk. 
címűekre, egyben emlékeztetve ugyanonnan a Rémület című megalázottság érzékel-

4 1 HALÁSZ Gábor: John Donne. Argonauták 1 9 3 7 . 2 . , június 2 1 . Mennyire közeli az Óda vagy az Ars 
poetica ehhez, a később olvasható viszonyítás-leíráshoz: „A testiség a legközvetlenebb élmény és a 
legfőbb titok szemében, a birtokbavétel boldog nyugalma és az erekben szétömlő nyugtalan feszültség. 
Test és lélek kölcsönhatásának legszebb példája: „Love's mysteries in souls do grow, / But yet the body 
is his book." CA szerelem titkai a lélekben hajtanak ki, de a test a könyvük.')." ( 9 3 - 9 4 . ) ; és hasonlóan 
József Attilához, Donne-nál is mindez poétikai képletként is rögzül, a tematikai változtatás nem bolygatja 
fel az alkotás gyakorlatát: „Tárgyat változtatott és a földi szerelmet átcserélte égire." (99 ) Az érdeklődés 
vonzottsága jelzi ezúttal, hogy a kortárs irodalmárok összedolgoznak, szinte együttgondolkodnak. Vö. 
KOVÁCS Sándor Iván: John Donne és József Attila Amerikája című tanulmányát. In: KOVÁCS Sándor Iván: 
Ferenchegyi esték. Magyar Írószövetség-Belvárosi Könyvkiadó Bp., 1994. 7-9-
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tetésre is/2 A József Attila-vers utolsóelőtti versszaka szintén egy transzponált önidé-
zet, méghozzá legfontosabb versének, az Eszméletnek képét tágítja távolítva a 
személyes pozíciótól perszona-szerű megjelenítésbe (sakál, költő). A záró versszak 
önidézet is: a történelmi jelen-jövő különböztetés ironizálása, másrészt ennek il-
lusztrálására kollektív művészi múlt-idill-idézés - benne látom a rokokó-lugasokat 
Watteau-tól Verlaine-en át Georgéig, de talán méginkább Az ember tragédiájának 
legironikusabb színeit, az egyiptomit és a második prágait. 

„Nyílik a lélek" - bár mindig „magát figyeli", egyben történeteknél mélyebb 
archetípusokat keres arra, hogy az ember nélküli létezés hangjait, eseményeit, 
tárgyait meghallja, lássa, észlelje: feldolgozza - összerántsa műalkotássá. 

Ebben akarja megtalálni azután a világ esetlegességeit, benne például önmagát, 
belőle eredezteti veszélyeztetettségét is. Belefér ebbe a „Vízöntő"-kor rémülete: és 
az „elveszett aranykor" keresésének mítosza, a Várkonyi- és Hamvas-ihlette Kodolá-
nyi- és Weöres-világ, Az éjszaka csodáinak mesés álnaiv képvilága vagy a Le Journal 
szürrealistára szervezett iróniája, sőt még Juhász Ferenc Virágok hatalmának élet- és 
halál-víziója is. Ne felejtsük, Szabó Lőrinc barátja, a fizikus Bay Zoltán 1946 tavaszán 
hajtja végre Hold-radar kísérletét. 

Ugyanakkor - bár ez az alkotói retorika is az elégikusságot váltja ki olvasói 
szinten - nem lefelé fokozza a teljesítményt, verbálissá, „üzenetté" alakítva a műal-
kotást is. Hanem éppen ellenkezőleg reflexivitást revelál, a létezésben benne lévő 
tudatnak a léttényekkel való szembesülését teszi leírhatóvá. Olyan vershelyzetet 
teremtve ezáltal, amely poétikai helyzetét tekintve a világirodalom történetének 
nagy klasszikus eseményeivel való egyenrangúságát feltételezi. 

Végül is mit nevezhetek az irodalom klasszikus eseményének? 
Amikor a műalkotásnak megvan az esélye a világra való projekcióra. Amikor a 

műalkotás nem csak a jelen célképzetes igényeinek bejelentése, hanem a létezés 
egészében való elhelyezkedettség átgondolásának poétikai alkalmát ki tudja küzde-
ni maga számára. 

Vitát jelent ez az alkotói horizont minden művészetet lefokozó publicisztikus 
prekoncepcióval, minden „Auschwitz után nem lehet költészet" jellegű célképzetes 
megszakítással. A „tragic joy" katharzisa abból, az irodalomtörténetileg eddig még 
mindig beigazolódott tapasztalatból fakad, hogy amíg emberi tudat létezése lehetsé-
ges, addig megalkothatok a költészet kondíciói is. Legfeljebb korszakok szüntén az 
embernek a tonálisra való érzékenysége kimerülhet, de eddigi tapasztalat szerint 
akkor a kiürültté váló hagyományos formáitságot megkerüli, és másik horizonton 
visszatérhet megalkotásához. Klasszikus irodalomként a magam részéről az ilyen 
módon megalkotott formáitsági korszakokat tartom számon: ahol megjelenik a világ 
egészét befogó megkeresettség képe. 

42 A szeretkező csigákat leíró vers a gépiratban még A gyönyör rémületei címmel szerepel, még 
inkább előlegezve a majdani szonettet. A korrektúra-példány Borzongás címe pedig a látvány reflexiójára 
tenné át a hangsúlyt, mintegy a későbbi szonett alkotói retorikáját definiálva. 
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Ennek lehetősége, mai horizontról visszatekintve a huszadik században megszer-
veződött: épp akkor, amikor politikailag kimerülni látszott a költészet lehetősége, 
akkor alakult meg a poétikai alkalom, amelyben megjelenhetett a megkeresettség-
nek ez a képe, megújulhatott a műalkotás lehetősége, elméletileg és gyakorlatilag 
egyként. Ha van vers, amely ezt a magyar irodalomban - mai olvasói retorikám 
sugallatára: programszerűen is - reprezentálja, az a „Költőnk és Kora" című vers. 
Címével is (tudatosan? öntudatlan?) ennek a pozíciónak a jelzésére kihegyezetten. 

Aki ezt a lépést tudatosan nem teszi meg: Gottfried Benn. Élete vége felé is 
szemére veti T. S. Eliotnak poétikai váltását, az ő poétikájában a dialogikus gyakorlat 
minden intertextuális elborítottság nélkül lényegül át a klasszikus megkeresettségbe. 
Ugyanakkor Rilke Orpheus-szonettjeitől a kései Yeatsig, az Ash Wednesday utáni 
Eliottól a Különbéke, a Harc az ünnepért és a Tücsökzene Szabó Lőrincéig, a 
„Költőnk, és Kora" József Attilájától Pilinszkyig, a cant ók Ezra Poundjától Weöres 
Sándorig talán ebben kereshetem a harmincas és azt követő években alakuló alkotói 
retorika meghatározó jellegzetességét. 



Schein Gábor 

AZ INTENCIONÁLT TÁRGYLASSÁG KEZDETI HAGYOMÁNYAI 
A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 

A Nyugat 1909 szeptemberében egy terjedelmes Rilke-tanulmányt közölt Kosztolá-
nyitól.1 A tanulmány a magyarországi Rilke-recepció egyik első darabja, jelentősége 
azonban jóval túlnő ezen a tényen: Kosztolányi költészetének szinte minden értel-
mezője egyetért abban, hogy a Rilke-élmény kiemelkedően fontos szerepet játszott 
a Négy fal között utáni poétikailag rendkívül gazdag és sokirányú kísérletekben. 

Rilke a tanulmány megjelenése idején már befejezte az Új versek ciklusát és a 
Requiems.t, Kosztolányi érdeklődése azonban elsősorban nem e kötetek felé fordul, 
hanem Az áhítat könyve felé. Értelmezése az impresszionizmus nagy tapasztalatát vissz-
hangozza: „Másokban kell keresni önmagunkat. Hisz csak folyamat vagyunk, ható erők 
eredője, egy dal megütött hangja, mely épp most van elhangzóban s aztán elhalkul, 
vagy megerősödik és egészen más lesz, valami új, talán szebb és tökéletesebb, mint a 
mostani, de más s az, amit ebben a másodpercben elveszthetetlennek érzünk, az egyé-
niségünk, a mi tudatunkban az élet minden pillanatában mint örökkévalóan szilárd és 
elpusztíthatatlan él, a következő másodpercben már örökre elveszett." És amint gondo-
latmenetét folytatja, világossá válik, hogy az individuális létet valóban csak az együttlét 
idejében tartja valóságosnak, még akkor is - bár ez némi ellentmondást rejt magában - , 
ha mindeközben töretlenül ragaszkodik ahhoz a modem hagyományhoz, amely a 
történelemben és a művészetben a hasonlíthatatlanság és az egyediség értelmében vett 
személyeset tekinti megőrzésre méltónak: „Egy idegen ember szemében és lelkében 
néha horgonyt vethetünk. Vagy még inkább a tárgyakban. Ezek nyugvópontja elsikló 
életünknek. Itt van az egyedül mozdulatlanul-bizonyos, amelyre vak továbbhaladá-
sunkban tájékozásul rátekinthetünk, mint a vonatban ülő utas az elsuhanó telegráf-póz-
nákra. Mi megyünk, de ők nem mennek." 

így válik fontos fogalommá Kosztolányinál is a tárgyé, amelynek értelemmel 
telítettségét a személyiség projekciós aktusának tulajdonítja.2 Mindez hozzásegítette 
őt ahhoz, hogy fokozatosan elszakadjon a „parnasszien" költészeti modell közvetlen 
hatásától,3 és tőle eltávolodva sajátos poétikát alakítson ki. Ez a poétika bizonyosan 
megközelíthető Kosztolányi Rilke-olvasata felől. Ez a kapcsolat költészettörténetileg 

1 KOSZTOLÁNYI Dezső: Rilke. Nyugat 1909. II. 301-313. 
2 A projekció elmélete lényegében Kosztolányi óta meghatározza az úgynevezett „objektív líra" 

magyarországi értelmezését. 
3 „A »parnasszlenek- tárgyköltészete egy kiszínezett adattár csupán. [...] Rilke költészete azonban 

szintetikus" - írja Kosztolányi idézett tanulmányában. 
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azért különösen érdekes, mert Az áhítat könyve hasonló szerepet játszott Rilke 
pályáján, bár nála ez a szakasz A képek könyve felől nézve talán joggal minősíthető 
előkészítő jellegűnek, az huszadik századi európai költészet számára mindenesetre 
a későbbi könyv vált meghatározó jelentőségűvé. Amint Paul de Man írja Rilkéről 
szóló tanulmányában:'1 „Az áhítat könyvének két korábbi részében, és különösen 
A szegénység és a halál könyvéíren Rilke lemond az önreferenciális beszéd igényéről, 
és visszatér saját személyiségének közvetlen kifejezéséhez. A szövegek elveszítik 
formai merevségüket, és érdekeltségük nyilvánvalóan az ön-elbeszélés érzékenysé-
géhez kötődik. Ezek a versek könnyen hozzáférhetők és mozgékonyak, de figye-
lembe véve Rilke végső és kezdeti törekvéseit, költői pályájának ez a legkevésbé 
magas pillanata." De Kosztolányi - amint utalásaiból kitetszik - már ekkor ismerte 
Rilke későbbi köteteit is, és minden bizonnyal olvasta a prágai író August Rodinról 
szóló kétrészes esszéjét is. Ezért nem csoda, hogy már Az áhítat könyviben olyasmit 
ér tetten, ami majd csak A képek könyvében jelenik meg revelatív erővel. „A tárgy az 
a »nem-én«, amellyel öntudatlanul is millió kapcsolatban vagyunk és nem tudunk 
elszakadni tőle. [...] A fa, a kő, a víz, a pohár, a szék, a toll, a ruha, minden tárgy, 
amivel egyszer vonatkozásba álltunk, csendesen viseli magán életünket, roskadva 
hordja múltunkat, jelenünket, vagy jövőnket s ha bámuljuk őket, magunkat bámul-
juk bennük. A tárgyak szimbólumok. És a mi életünk tulajdonképpen bennük van."" 
E poétika lehetőségeit és sikerét bizonyítja A szegény kisgyermek panaszainak jó 
néhány darabja, mint például a Künn a sárgára pörkölt nyári kertben... vagy 
A napraforgó... kezdetűek. Sőt az egyes verseknél átfogóbban, a kötetet szeivező 
gyermeki léthelyzet önelbeszélő szemléletében is felfedezhetjük Rilke korai költé-
szetének hatását.6 És éppen az önelbeszélés igénye világít rá arra a különbségre, 
amely Kosztolányi és Rilke tárgyiasság-értelmezése között mutatkozik. Amíg Rilke 
egyfajta tudati közvetlenséggel ragadja meg, ami a látásnak adódik, Kosztolányi a 
képzelet immanens korrelátumát ismeri fel a dolgokban. Ez a fogalom nem Husserl, 
hanem inkább Franz Brentano fejtegetéseihez közelít. A magyar költő előbbi szavai 
mellett talán megvilágító erővel idézhető az idősebb német filozófus 1905 márciusá-
ban Anton Martyhoz írott levelének egy részlete. „A képzelet tárgya nem egy 
elképzelt dolog, hanem a dolog objektumként. Az elképzelő előtt egy objektum áll, 
de ő maga nem a képzelet által és nem érte létezik. Hiszen a képzelet általában vett 
dolga egy általam hic et nunc általában elgondolt dolog, egy hozzám, mint individu-
álisan gondolkodóhoz rendelt korrelátum. A immanens objektum nyelvi korrelátu-
ma annak a mozgásnak, ahogy az érzékelő a dolgot objektumként felfogja, más 
szóval, ahogy érzékelve elképzeli."7 Rilke felől nézve Kosztolányi korai lírája éppen 

4 Paul de MAN: Tropes (Rilke). In: Allegories of Reading. Yale University New Haven/London, 1979. 
20-56. 

5 Gondoljuk meg, e sorokat Kosztolányi hozzávetőleg egy időben írja ELIOT Hamlet-esszéjével. 
6 KIRÁLY István: Kosztolányi. Vita és vallomás. Szépirodalmi Kiadó Bp., 1986. 22. 
7 BRENT ANO Existenz und Wahrheit című kötetének gondozója, Otto KRAUS a levelet a jegyzetanyag-

ban kommentálva megjegyzi, hogy Brentano szerint a tudat nem a másikkal eleve fennálló viszonyban, 
hanem közvetett (relativlich) módon konstituálódik. 
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úgy pszichologikus jellegű, ahogyan Brentano dologfogalma az Husserl vizsgálódá-
sai felől tekintve. Feltehetőleg Rónay László is ezért vélte úgy, hogy Rilke líráján 
kívül már ebben az időszakban is közvetlenül hatott Kosztolányira Freud pszicholó-
giája/ Bár az akkor huszonöt éves szerző a Rilke-tanulmány írásakor már minden 
bizonnyal járt néhány alkalommal (Karinthy és Füst Milán társaságában) Ferenczinél, 
én mégis Harmat Pál véleményét4 osztom, aki szerint közvetlen hatás csak a későbbi 
művekben figyelhető meg. 

De egészen más módon is bizonyítható, mennyire összekapcsolódott az 1909-es 
év környékén Kosztolányi költészetével a Rilke-élmény. Az idézett tanulmányban 
saját fordításában olvashatjuk Az áhítat könyvárén szereplő Du hist der Anne 
kezdetű verset. Az eredetiben így hangzik a második versszak: „Denn dein ist nichts, 
so wenig wie des Windes, / und deine Blosse kaum bedeckt der Ruhm; / das 
Alltagskleidchen eines Waisenkindes/ist herrlicher und wie ein Eigentum. "Koszto-
lányi, ahogy az egész verset, ezt a részt is nagyszerűen fordítja le, amin semmit nem 
ront, hogy nem tartja be az eredeti szótagszámokat (Rilkénél az első három sor 
páratlanul jambizáló és csak az utolsó sor páros, Kosztolányinál a második és a 
harmadik sorban belezökkenünk a felező tízesbe), mert - ami itt mindennél fonto-
sabb - jambusai hasonlóan tiszták, mint a rilkei versé. Annál érdekesebbek a 
szövegszerű eltérések. A második sor a német befogadó számára Hölderlinre utal: 
pőreséged nem födi dicsőség. Kosztolányi - talán a Ruhm és a ruha szó írásképének 
hasonlósága miatt - megmarad a szegénység konkrét leírásánál, és ettől kezdve 
következetesen kikapcsolja a vers ontologikus jelentéssíkját. (Az eltérés az ötödik 
szakaszban válik egészen nyilvánvalóvá, ahol az eredeti így hangzik: „Und alle 
Annen in den Nachtasylen, / was sind sie gegen dich und deine Not?" - És az éji 
menedékhelyek szegényei mik hozzád és szenvedésedhez képest. - Kosztolányi ezt 
a kiélezést teljesen eltompítja: „És mi az éji menedékhely, / mi az otthontalan 
tömeg?") Ha azonban a vers a második szakaszban a dicsőség helyett a konkrét 
képhez ragaszkodva ruhát ír, a harmadik sorban valami mással kell kitölteni az 
„Alltagskleidchen" (hétköznapi ruha) szemantikai helyét. Kosztolányi következetes 
és pontos találmányként illeszti ide a „batyu"szót. És ez olyan ritka pillanat, amikor 
a találmány forrását is pontosan megjelölhetjük. A tanulmány szerint e vers terhét 
„hónapokig" hordozta magával a fordító „esti sétákra, utazásokra, céltalan kóborlá-
sokra". Ha beszámítjuk ezt a néhány hónapot, kiderül, hogy a fordítás első vázlatai 
egy időben születhettek az Innen a szobámbul című verssel, melynek zárlata igen 
közel van a Rilke-darab említett szakaszához: „Sötét szívem lesz az úr mindenütt/s 
ők. menekülnek óriás batyukkal -/Mi lesz velük?" 

De Kosztolányi Rilke-értelmezése szempontjából még érdekesebb, hogy milyen 
címet adott a magyarul megszólaltatott szövegnek, ugyanis maga Rilke Az áhítat 
könyvét folyamatos olvasásra írta, az egyes részek fölé kiemelten nem írt semmit. 

K RÓNAY László: „Ki volt ez a varázsló". Kozmosz U P . , 1 9 8 5 . 4 8 . 
9 HARMAT Pál: Freud, Ferencziés a magyarországi pszichoanalízis. Bethlen Gábor Kiadó Bp., 1994. 

253. 
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A fordítás után viszont zárójeles megjegyzésként ez áll: Érzések metafizikája, a 
verset pedig azzal a figyelmet ébresztő mondattal vezeti be a tanulmány, hogy „ez a 
vers talán a legközelebb áll Rilke művészetéhez". Bizonyos szempontból csodálatra 
méltó ez a - Schopenhauerre is utaló - címadás és megjegyzés. Hiszen ahogy a vers 
a gyermeki árvaságot intonálja, azzal alig sejthetőn előre jelzi az 1922-ben befejezett 
Duinói elégiák témáját, a gyermekhalál Dosztojevszkijre emlékeztető kérdését, és 
hogy az emberi szív nem képes maradék nélkül átadni magát az érzéseknek, nem 
képes meglelni saját angyalságát. (Amint a korán elhunyt gyermekek a néphit szerint 
angyalokká válnak a mennyben.) Hogy Kosztolányi mennyire megérezte, miről van 
és lesz szó, arra bizonyságul hadd idézzem Gadamer árnyaltan finom elégia-értelme-
zését: „Bár az angyal valóban emberfölötti lény, és érzékeinkben bennünket végte-
lenül meghaladó lényként jön elő, de semmiképpen sem Isten képviselője vagy 
követe, és vallásos értelemben nem tanúskodik semmiféle transzcendenciáról. Rilke 
egy helyütt a láthatatlan keresésének nevezi, és ez a megnevezés aligha minősíthető 
teológiainak. A láthatatlan az, ami nem tűnik a szemünk elé és nem tudjuk megra-
gadni, mégis valóságos. Az emberi szívben az érzések valósága ilyen, vitathatatlan 
bizonyosságra tart igényt, de nem deríthető rá fény."1" 

Az „érzések" azonban Kosztolányinál az időbeli létezés hangoltságát is a hangu-
latok felé mozdítják el," amiben alighanem a szecesszióéhoz közel álló léttapaszta-
lat játszott szerepet, míg Rilkénél a hangoltság egzisztenciális természetű. Az értel-
mezésen mégsem uralkodik egészen a projekciós elmélet pszichologizálása. Az Új 
versek Das Kind című darabjával kapcsolatban kiemeli, hogy „Rilke nem a gyerme-
ket írja le, hanem a Gyermeket", tehát - most már Husserl fogalmával - egy „ideális 
tárgyat", amely éppen az ideáció aktusában érthető meg. Ez az aktus pedig együtt 
foglalja magában a szemlélőt és a tárgyakat, melyek éppen ezért „perspektívában 
tűnnek elénk". A perspektivikusság esztétikai fontossága - amint más helyütt bizo-
nyítani igyekeztem12 - alig túlbecsülhető a tárgyias líra különböző változataiban, 
melyeknek későbbi kiforrott példái Kosztolányi tanulmánya után csak két-három 
évtizeddel születnek meg a magyar irodalomban, és e poétikák véleményem szerint 
mind ez idáig nem kielégítő értelmezése mindenekelőtt a perspektivikusság elha-
nyagolásának tudható be. A tárgyias költészet poétikai lehetőségeiből irodalmunk-
ban az elsők között Kosztolányi A napraforgó kezdetű szonettje valósított meg 
valamit sikerrel, s ez a vers egyszersmind az egyik legfontosabb megelőlegezője 
Nemes Nagy Ágnes költészetének. Részletesebb elemzést érdemlő tény, hogy saját 
beszédmódjuk kialakításában mindkettőjüknél lényeges szerepet játszott Rilke hatá-
sa, és recepciójuk sok tekintetben rokon vonásokat mutat. 

10 Hans-Georg GADAMER: Mythopoetische Umkehrung in Rilkes Duineser Elegien. Gesammelte Werke. 
Ästhetik und Poetik I. Bd. 8., J. C. Mohr, Tübingen, 1993. 289-305. 

11 „Itt van egy borostyánkő, amely magába zárt egy bogarat és örökkévalósította. Ott az ágy. Az élet 
és a halál csatatere. Nem tudunk lépni és tekinteni, hogy bele ne kerüljünk az örök viszonylatba. 
Mindenünnen sűrűen ömlik reánk a gazdag, terhes és bús élet." 

1 2 SCHEIN Gábor: Nemes Nagy Ágnes költészete. Belvárosi Kiadó Bp., 1 9 9 5 . 1 1 8 - 1 1 9 . 
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A napraforgó, mint az őrült 
röpül a pusztán egymaga, 
a tébolyító napsugárban 
kibomlik csenevész haja. 
Bolond lotyó- fejére kapja 
a sárga szoknyáját s szalad, 
szerelmese volt már a kóró, 
a pipacs és az iszalag, 
elhagyta mind, most sír magában, 
rí és a szörnyű napra néz, 
a napra, úri kedvesére, 
ki részeg s izzik, mint a réz. 
Aztán eszelősen, bután 
rohan a gyorsvonat után. 

Annak az időszaknak a sokszínű poétikai gazdagságába, amelyben egyrészt a 
Rilke-tanulmány, másrészt a A szegény kisgyermek panaszainak könyvét nyitó és 
alapvetően meghatározó versek születtek, leginkább talán az 1912-ben megjelent 
Mágia című kötet nyújthat betekintést. Az 1907 és 1911 között keletkezett művek 
alaptónusát az a szecessziós stílus13 és énfelfogás (vö. Gyűlölöm magamat) határoz-
za meg, ami más-más hangsúlyokkal ekkor Ady, Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula 
és mások költészetét is jellemzi. Különösen érdekes, amint több verskezdet is 
megpróbálkozik azzal az Adytól jól ismert eljárással, hogy az érzetek szimbolikája 
mitologizálva átértelmezi a megszólaló én szuvjektivitását, és a korrelátumok univer-
zális értelmezhetőségében hidalja át az egyedi és általános közötti, más módon 
áthidalhatatlannak tűnő és a személyiség katasztrófájával fenyegető szakadást. Az 
eljárás nemcsak távolról emlékeztet Ady Vér és aranyának, illetve Az Illés szekerén-
nek költészetére, hanem gyakorta a kapcsolódás pontos szöveghelyeit is megjelöl-
hetjük.14 így például Kosztolányi 1908-ban írott Hetedhétország felé című versének 
előzményeit joggal fedezhetjük fel A fekete zongorában és Az Úr Illésként elviszi 
mind kezdetű darabban. 

1 3 KISPÉTER András: Az irodalmi és nyelni szecesszió néhány kérdése. In: Tanulmányok a századfordu-
ló stílustöreknéseiről. Szerk,: Fábián Pál és Szathmári István. Tankönyvkiadó Bp., 1989- 36-T8. 

1 4 KOSZTOLÁNYI 1907-ben lelkesen üdvözlő kritikát írt a Vér és aranyról A Hétben CA Hét- válogatás 
I I . Szerk.: FÁBRI Anna és STEINER Ágota, Magvető Kiadó Bp., 1978. 453-455.). A kritikát A legmesszebb 
menő elfogadás és nagyrabecsülés hangja zárja: „Ady Endre annyira lírikus, hogy róla csak lírát tudok 
írni." 
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Egy csöndes éjen eljön értem 
tetőtől-talpig feketében 
a fekete kocsis. 

Álarc lesz rajta, éji gyászos, 
a rúdnál két fekete táltos 
s fekete lesz az ostor is. 

A szecesszió stíiuskörén belül ugyanakkor találunk olyan verseket is, amelyek a 
tárgyiasság imént jelzett poétikáját valósítják meg, Közülük szempontunkból a Méz 
című látszik a legérdekesebbnek, amely a tárgyat a hasonlat szerkezetének arányel-
tolásával szemléli közvetlenül. A megjelenő teljes hasonlat („A fájdalom olyan érett, 
minta méz")hasonlója részletesen kifejtett, hozzá magához is metaforák kapcsolód-
nak, olyannyira, hogy a vers végén a hasonlaton belüli státuskülönbség teljesen 
eltűnik, a két tag egy komplex képben egymást helyettesítő elemmé válik („s ó 
könny, te élet mély esszenciája, / megölt virágok méze, fájdalom"). A vers ezzel 
sajátosan felújítja az olasz reneszánsz és az angol barokk költészet egyik legkedvel-
tebb poétikai alakzatát, a concettót - szentenciózus, bölcselkedő hangütésével 
inkább az angol változathoz hajlik - , és megalkotja a tárgyias szemléletnek egy 
sajátos lehetőségét, amely később még Nemes Nagy Ágnes korai költészetében is 
uralkodó erővel van jelen. 

Kosztolányi egyes versei, pontosabban verssorai megteszik az első lépést, a 
tárgyias költészet hermetizálódása felé. A nyelvi jel önreferencialitásának előfeltéte-
le, hogy a jelet kivonja tárgyi konnotációinak összefüggésrendszeréből, és így ne 
adjon lehetőséget a mimetikus jelentésképzésre, mintha a jel ábrázolt tárgyiasság-
ként valami másra, nem nyelvire vonatkozna. A konnotációitól függetlenül elénk 
lépő tárgy olyan allegorikus metaforaként viselkedik, amelynek jelentésalkotását 
semmiféle kánon nem szabályozza, és így az értelmezővel közösen szabadon 
hozhatja játékba a kulturális hagyomány elemeit és ennek az elsődlegesen nyelvi 
hagyománynak a történetét.15 E poétikai lehetőség felé mozdulnak el az Ami itt 
maradt című vers alábbi sorai: 

Ó, láttam egykor lassan távozót én 
és láttam aztán, ami itt maradt. 
A nyoszolyáját, alvó nyoszolyáját 
s melyből ivott, az üvegpoharat. 

A versrészlet tárgyainak (nyoszolya, üvegpohár) megjelenése nem illeszkedik sem-
milyen explicit logika sorába, nem alkotnak egymás számára ellendeterminációs 
közeget. így a jelentésalkotás nyitottságának foka magasabb mint az érzékletes 

1 5 SCHEIN Gábor: A hermetizmus fogalmáról és poétikájáról. Literatura 1 9 9 5 . 2 . 1 9 2 - 2 0 3 . 
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jelzőhasználatot kedvelő szecessziós leírások esetében, a meghatározottság hiánya 
dinamizálja a hatást, és erőteljesen bevonja az olvasót az értelemképzés folyama-
tába. A nyoszolya és az üvegpohár az üres helyek betöltésével már nemcsak 
tárgyakat, hanem esetünkben szinekdochikus logika szerint működő allegorikus 
metaforaként egy távozó életet jelöl. Az eljárás hasonló Pilinszky Négysorosanak 
felütésére, ahol a széles kulturális asszociációkat ébresztő jeleket (szegek, homok) 
meghatározó jelzők a konnotációs kapcsolódáshoz képest felcserélődnek (alvó 
szegek, jéghideg homok), és e felcserélődés vonja szorosra a mondat alanyának és 
határozójának egyenrangú viszonyát. Kosztolányinál ugyanaz a jelző (alvó) a távol-
lévő életből kerül a nyoszolya mellé, hiszen nyilvánvaló, hogy egykor egy személy 
aludt az ágyban, aki most távol van, és jelenlétének nyomaként, illetve távollétének 
valóságaként maga az alvás maradt a nyoszolyára. Ugyanez a logika ismétlődik az 
ivás és az üvegpohár esetében, de ott e mozgást a vers világossá teszi. 

Az értelmezés kánonrendszereitől elkülönülő allegorikus metafora szinekdochi-
kus mozgása a későbbi magyar költészet történetében Pilinszky poétikájában válik 
döntő jelentőségűvé, és e poétika megvalósulásának kiemelkedő helyei nem csupán 
működésükben, hanem gyakran retorikailag (pontosító megismétlés) is emlékeztet-
nek Kosztolányi imént idézett versére. Példaként álljon itt az Apokrif jól ismert 
részlete: 

Ismeritek, az évek. vonulását, 
az évekét a gyűrött földeken? 
És értitek a mulandóság ráncát, 
ismeritek, törődött kézfejem? 

Kosztolányi Mágia című kötetében a tárgyiasság megjelenő lehetőségei végül is 
szembekerülnek a megszólaló szubjektum önigazoló érdekeivel. Mert a megszólalás 
valóban szenved attól, hogy a szubjektivitás minden képzetet saját önmagában 
megalapozhatatlan létének értelmezési körébe von („Hogy gyűlölöm magam! Min-
dig csak. Én! / Változva folyton s mégis változatlan."), és e kétségből itt még az én 
Adyéhoz hasonló mitologikus abszolutizálása sem jelent kiutat (Tükörszobába já-
rok,), a versek mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy a szubjektum minden más entitást 
megelőzzön, s a tárgyszemlélet kérdését megelőzze az ontológiáé. így a tárgyak 
valóban csak egyfajta projekció eredményeképpen jöhetnek létre, és ahol felmerül, 
hogy a másság talán mégis megelőzi az ént, ott a vers inkább elengedi tárgyát, 
lemond a szemléletről. Ez az aporetikus kétség példaadóan jelenik meg az Innen a 
szobámbul című darabban. A vershelyzetet az teremti meg, hogy az előbb (Gyűlö-
löm magamat) a szemlélőt tükörként visszatükröző üveg átláthatóvá válik, látni 
enged valami mást. (Ez a helyzet Kosztolányi egész költészetének egyik megoldat-
lan problémáját tartalmazza, vö. Hajnali részegség.) A szemlélő az utca túloldalán 
egy lakásban megpillantja egy másik, szegényes élet színterét („Ott szemben lak-
nak."), és két idegent, egy nénit és egy kisgyereket, akik azáltal, hogy látja őket, 
megszűnnek idegenek lenni. És ekkor valami különös történik: 



Az intencionált tárgyiasság kezdeti hagyományai a magyar költészetben 4 3 

Reám merednek. Érzik a szemem, 
mely felkavarja halk. nyugalmukat 
és sejtelem zúg, kihűl a szoba, 
zöld árnyak, temetői hangulat. 
A lámpa is halódva fellobog. 
Sötét szívem lesz az úr mindenütt 
s ők menekülnek óriás batyukkal-
Mi lesz velük? 

A temetői hangulat nem magyarázható azzal, hogy az illetéktelen szemlélő megza-
varja az idegenek nyugalmát. A vers itt a poétikai átfordítás16 eszközével él, azaz 
nem a szemben lakó család, hanem a megszólaló szubjektum önmagában nyugvó 
békéje vész el, amit az is bizonyít, hogy a „temetői hangulat "-hoz konnotatívan 
közel álló „sötét" jelző a szubjektumhoz („szívem ") tartozik. A szemek találkozásá-
ban a megszólalás önértelmezésének legmélyebb kétségét tapasztalja: ha ragaszko-
dik a szubjektivitás elsődlegességéhez, elveszíti a szemlélet tárgyait, és az üveget 
érdekeinek megfelelően ő maga teszi átláthatatlanná, ha pedig elfogadja a szemlé-
letben megmutatkozó másságot, új értelmet kell adnia a szubjektivitásnak. A vers az 
utóbbi lehetőség követelésével szemben az előbbit választja, még akkor is, ha ez a 
halál, vagy még pontosabban a semmi valóságába állítja létét. így a verset záró 
kérdő felkiáltás legalább annyira vonatkozik a megszólalóra, mint az intencióit 
feladó szemlélet tárgyaira, a nénire és a kisgyerekre: „Mi lesz velük?" 

Költészetünkben az itt vázolt másik lehetőség majd Pilinszky Francia fagolyó, ban 
valósul meg, amelynek vershelyzete rendkívül hasonló az Innen a szobám búiéhoz,1 

de itt a választás már eleve nem tűr kétséget, mert a feledhetetlen tapasztalat („ Csak 
azt feledném, azt a franciát") erősebb a szubjektivitásnál. Engedni kell a tárgy 
éhségének, és ez mégsem jelent pusztulást, sőt - a Krisztus-történet hagyományát 
sajátosan felelevenítve - éppen a másságban való megszületést. (Érdekes, de persze 
nem véletlen, hogy Kosztolányi és Pilinszky tapasztalata is végső soron a szívben 
játszódik le, amit Szent Ágoston óta a lélek székhelyének tartunk.) 

Belőlem él! És egyre éhesebben! 
És egyre kevesebb vagyok neki! 
Ki el lett volna bármi eleségen: 
most már a szívemet követeli. 

Ha az Újhold költészete felől tekintjük a század első felének magyar modernségét, 
az intencionált tárgyiasság poétikáinak lényegét vétetnénk el, ha nem hívnánk fel a 

1 6 V Ö . Hans-Georg GADAMER: I. m. 
17 Közeli rokonként említhetnénk természetesen NEMES NAGY Ágnes Négy kockáyít is, és amint az Ő 

költészetéről szóló könyvemben indokolni igyekeztem, a tanulmány által kiemelt szempont szerint az az 
elemzés is hasonló eredményre vezetne, mint a Pilinszky-versé. 
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figyelmet az intencionált tárgyias poétikák másik nagy előkészítőjére és beteljesítőjé-
re, Füst Milánra. Elég, ha olyan remekművekre gondolunk, mint például a Bukolika 
ciklus első darabja. A szőlőműves, amelynek tulajdonképpeni témáját nem a leírt 
mozgások, hanem maga a dolgokkal együtt haladó nézés bölcsessége adja. De 
szempontunkból talán még fontosabbak azok a versek (például Óda a pártfogóm-
hoz, az Objektív kórus darabjai, Zsoltár stb.), melyeket a róluk szóló irodalom 
sokáig jórészt a szereplíra hagyományán1" keresztül igyekezett megközelíteni (így 
vonva szorosra Füst Milán és Babits rokonságát), tehát a személyiség monologikus 
megnyilvánulásaként olvasta őket, holott e szövegekkel kapcsolatban aligha beszél-
hetünk az álarcot viselő személyiségről (persona) úgy, mint aki bármilyen beszédet 
megalapozhat, sokkal inkább a létezőt megelőző - a stílusban megnyilvánuló -
másság polifóniájáról kellene számot adnunk. Hasonló következtetésre jutott Nemes 
Nagy Ágnes is, aki csak meglehetősen később döbbent rá, mennyire jelen volt saját 
kísérleteiben az, amit Füst Milán megtalált, és talán arra is, mennyivel gazdagabbak 
lehettek volna e kísérletek, ha előbb feleszmél e hagyomány jelenlétére. A kései 
találkozás azonban csak még figyelemre méltóbbá teszi, amit minderről mond, 
ahogy az is, amint a babitsi poétika felől érkezve birkózik a szerep fogalmával. 
„Nézhetném tehát Füstöt az objektív líra felől, és nézem is, mint annak egyik 
bámulatosan korai anticipálóját. A másik század eleji objektivot, Babitsot is nézhet-
ném így, és akkor is sok igazat mondanék. Csakhogy Babitsnál a lírai szerep, a 
stílusruha valóban szerep és ruha, pillanatnyi használatra való, semmi más célja 
nincs, mint a kifejezés (égetően fontos) szolgálata - eszköz. Füstnél a szerep nagyon 
közel van a mondanivalóhoz. Nemcsak a szerep által beszél, magát a szerepet, a 
szerepmagatartást közli. [...] Mert végül is elértem hozzá, megértettem objektum és 
szubjektum új viszonyát, a vers fogalmának változását verseiben, ami már oly 
természetessé lett a század lírájában: észrevettem azt a költői színpadot, amit Füst 
épített énje és nem-énje, világa és a világ számára."19 

Füst Milán már 1908-ban, még mielőtt egyetlen verse is megjelenhetett volna, 
bejelenti igényét a Nyugatban egy fenomenologikus érdekeltségű líramodell megte-
remtésére: „Hála istennek, megyünk előre a thémátlanság útján, a csinált dolgoktól 
a létező tiszta költészetéig, a kő hangulatáig, a virág hangulatáig, a dolgok lelkéig, a 

18 Ez a nagy hatású értelmezés először KOMLÓS Aladárnál jelenik meg: „Egy állig begombolkozott 
embert látunk, aki különböző kosztümöket és álarcokat vesz magára - jóformán sosem szól maga, 
leginkább ünnepélyes kórusok és középkori figurák nevében." (Füst Milán versei. Bécsi Magyar Újság 
1922.; Kritikus számadás. Szépirodalmi Kiadó Bp., 1977. 201-204.) Komlós ugyanezt a véleményét 
kiterjedtebb érvrendszerrel is megismételte A valóság gyűlölői című tanulmányában (in: Az új magyar 
líra. Bp., 1928. 169-182.). Az esztétikai megalapozás igényével az ő nézetét ismétli meg Kis PINTÉR Imre 
is Füst Milánról szóló monográfiájában: „A költő, kit a lét egészével azonosulás parancsa vezérel: 
apóriaként kényszerül megélni a »valóságot« s vagylagosságként a vele való azonosulást. (...) E pontból 
mély rálátás nyílik a Füst-líra legkülönösebb formajegyére: a költői szerepjátszás komolyságára, lényegi 
indokoltságára. A stilizált szerep, a maszk - az azonosság és nem-azonosság érzéki egysége: - kény-
szerűség annak, akinek nincsen egyetlen igazi szerepe." (К. P. I.: Füst Milán költői világképe. Magvető 
Kiadó Bp., 1983. 122.) 

1 9 NEMES NAGY Ágnes: Füst Milán 90. születésnapján. In: Szó és szótlanság. Magvető Kiadó Bp., 1989-
411-416. 
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jelentéktelenségek költészetéig, a tiszta költészetig."20 E fenomenologikus érdekelt-
ség lényegében különbözik Babits „lírai objektivitásától", amelynek indítéka - Rába 
György pontos distinkciójára hivatkozva21 - lélektani, és Meinong tárgyelméletével 
mutat rokonságot. A dolgok lelkébe hatoló tiszta költészet nem ismeri a szubjektum 
és az objektum, illetve az objektum és az objektívum elválasztottságát. Amikor Füst 
Milán 1909-ben a külső és a belső szemlélet másságáról beszél,22 nem a fenomeno-
logikus megismerésben rejlő metafizikus szakadásról ad számot, hanem lung 
későbbi személyiségtípus-elmélethez hasonlóan két alapvető esztétikai típust külön-
böztet meg a művészetben. így jut el - a korai Husserltól teljesen függetlenül - a 
közvetlen tudatiság felfedezéséig, ami nála az előbb jelzett pszichológiai modell 
keretébe ágyazódik. A külső szemlélet éppen úgy a dolgok közvetlen és szakadás-
mentes teljességét tartalmazza, mint a belső: „Az ember csak azt teheti és gondolhat-
ja, ami, vagy aminek az összetevői benne már megvannak. [...] És minden benne 
van a belső szemléletben: az egész külvilág belső egyéni képekben." E gondolat 
következtetéseit levonva állítja később23 a költő nyomatékosan, hogy a művészet és 
a valóság „merőben más" természetű, a művészi képzet nem leképzése a valamilyen 
szögben megmutatkozó létezőnek. 

Füst Milán kísérletei a legközelebb talán A szegény kisgyermek panaszait író 
Kosztolányiéhoz állnak, s ezt éppen az utóbbi költészet rilkei rokonsága mutatja: a 
szerep kategóriája egyik költészet megközelítésére sem alkalmas. De amíg Koszto-
lányinál a beszéd érdekeltsége az önelbeszéléshez kötődik, Füst Milánnál nincs 
határa az énnek. - Nemes Nagy Ágnes gondolatait folytatva - nem válik el egymás-
tól az én és a nem-én, sőt valójában érvényét veszti minden ilyen metafizikus 
megkülönböztetés, mert itt már nincs olyan entitás, amire vonatkoztatva elválasztó 
határokat vonhatnánk a létezésben. E korai törekvések később olyan művekben 
folytatódnak, mint Weöres Sándor Medeia\a. Nemes Nagy Ágnes Trisztán és Izoldóya 
vagy egy kicsit távolabbról Pilinszky János KZ-oratóriunu. 

A vázlatszerűen jelzett poétika nagyszerű példájaként olvassuk el a Kántorböjt 
című verset, ahol egy a biblikus tradíció által kínált lehetséges beszédmód és 
szemlélet munkáját kísérhetjük figyelemmel. A zsoltáros hagyomány folytatásakép-
pen egyszerre halljuk a panasz és az áldáskérés szavát. Ám ez bizonnyal nem azt 
jelenti, hogy a szöveget az ószövetségi énekek befogadási horizontja alatt kell 
értelmeznünk, sokkal inkább azt, hogy a költői beszéd egy virtuális közösség 
(„gyülekezet") nevében és képviseletében hangzik fel a közösség létével szorosan 
összekapcsolódó transzcendens hatalomhoz. Ez a hatalom a megszólítás szerint 
(„ Uram ") a történelmi világ felett álló és mindörökké jelenlévő személyes teremtő, 
ugyanakkor a zsidó-keresztény ortodoxiával kevéssé összeegyeztethető hatalom-

2 0 FÜST Milán: Peter Altenberg. Nyugat 1908. II. 425. 
2 1 RÁBA György: Az objektív líra jelensége a Nyugat hőskorában. In: Mégis győztes, mégis új magyar. 

Szerk.: R . TAKÁCS Olga. Akadémiai Kiadó Bp., 1 9 8 0 . 4 9 - 6 8 . 
2 2 FÜST Milán: Gondolatok vázlata a külső és a belső szemléletről. Nyugat 1909. II. 117-125. 
2 3 FÜST Milán: Látomás és indulat a művészetben. Magvető Kiadó Bp., 1963. 129. 
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ként vannak jelen bizonyos égitestek is („a nap, a hold s a Merkúriusz"). A beszéd-
mód közvetlenül utal a zsoltárirodalomnak arra a részére, amely a zsidó hitgyakor-
latban mind a mai napig kultikus szerepet tölt be böjti és bűnbánati napokon, s ahol 
az énekes a bajból való szabadulásért a bűnök bocsánatáért esd. E beszédmód 
ugyan hordoz magában egyfajta szakrális igazságot, a szentírási vallásosság kozmo-
lógiáját azonban már nem tételezhetjük fel érvényesen. Belőle csupán a beszéd 
költői elve maradt meg, hogy az immár nem vallásosan, hanem poétikailag értelme-
zett természeten túli hatalom megszólításával úgy mondható ki az ember szenvedése 
és áldásszomja a világban, hogy közben az individualitás rituálisan képviselheti a 
közösét. (Füst Milánnál a megszólaló és a megszólított között nagyon gyakran van 
rangkülönbség, akár egyfajta vallásos hagyományt, akár a reneszánsz pártfogóság 
elvét eleveníti fel a szöveg.) Tehát a kvázi vallásos tartalom átfordul a poétikus 
beszéd minőségére, ahogyan később ugyanez történik Weöres Sándornál és Nemes 
Nagy Ágnesnél a mitologikus tartalmakkal. Ebből a szempontból rendkívül fontos, 
hogy a kántor csak kérheti, de nem közvetítheti az áldást. Mert a megszólalás 
mindenekelőtt azért könyörög, amit az általa játékba hozott hagyomány eleve 
feltételez: a közösségért, hogy a gyülekezet néptelen háza, az Úr üres temploma 
ismét megteljék. De persze ez az igény sem vallásos tendenciájú, inkább csak a 
költői beszéd szakralitásban gyökerező erejét igyekszik újjá teremteni, és benne 
profán módon megszólaltatni a szétszóródott nép összegyűjtésének zakariási vágyát, 
amint a megszólalás ténye a hallgatók és az együttmondók közösségét24 vonja maga 
köré. Mert csak e közösségben tehető szóvá a boldogtalanság, az öregség, a 
mulandóság és az ínség emberi panasza és az áldás mindennél nagyobb szüksége. 

24 A Boldogtalanok bemutatójáról szóló beszámolójában Pilinszky nagyon pontosan érzékeli, hogy a 
szakrális közösségalkotás Füst Milán művészetének és lényének egyik legfontosabb igénye: „Füst Milán-
nak sikerült! Az sikerült, ami oly keveseknek adatott meg, s ami talán a legtöbb: sikerült fölnevelnie és 
megtartania híveit: övéit. Mert erről van szó. Családi ünnepségről a pátriárka költő körül." (PILINSZKY 

János: Tanulmányok, esszék, cikkek. I. Századvég Kiadó Пр., 1993- 303 ) 



Angyalosi Gergely 

REGÉNYESSÉG, REGÉNY NÉLKÜL 

1977-ben lát napvilágot az a Baithes-könyv, amely addig nem tapasztalt népszerűséget 
hoz szerzőjének: a Töredékek egy szerelmes beszédéből(I;ragments d'nn discours amou-
reux). Az egymást követő új kiadások összesített példányszáma még Baithes életében 
eléri a százezret, a halálát követő évtizedben pedig megduplázódik. Egyik korabeli 
nyilatkozata szerint meglepte ez a siker, noha régóta vágyott valami hasonlóra: hiszen, 
mindig is fájdalmasan élte meg a nyelvek háborúját és ami vele jár: saját intellektuális 
nyelvhasználata miatti elkerülhetetlen kirekesztettségét más diskurzusokból. Vállalta és 
meghaladhatatlannak érezte ugyan ezt az elszigeteltséget, s ha az értelmiséget általában 
véve támadták miatta, nem habozott kifejezni szolidaritását, ám mindig fenntartotta a 
maga számára az utópiához való jogot. Éppen erre szolgált volna a Semleges kategóriá-
ja: annak az elgondolási lehetőségét jelentette, hogy miképpen lehetne túllépni a nyelvi 
megosztottságon. De nem valamilyen nagy, mindent magába foglaló, egységesítő dis-
kurzus révén, amely azután „a jó ügy érdekében" zsarnoki homogeneitást teremt. így a 
Semleges minden nyelvi realizációja képes lenne arra, hogy átlépje a diskurzus-kasztok 
határvonalait, ugyanakkor viszont meghagyná különbözőségüket. A partikuláris nyelv-
használatok közötti konfliktusokat nem az egynemű nyájszerűség (Nietzsche), hanem 
egy új típusú személyesség irányába mozdulva kerülné meg, játszaná ki. 

Ennek a régóta dédelgetett vágynak a részleges megvalósulását hozta tehát a Töredé-
kek.. Ha nem gondolhatta is úgy, hogy ezután képes lesz elérni bánnelyik könyvolvasó 
réteget, azt mindenesetre joggal állapíthatta meg, hogy olvasóinak megszokott köre 
jócskán kitágult. („És itt nem csupán a számok a döntőek: jellemző adalék, hogy -
rendhagyó eset - interjút kér tőle a l'Humanité és a Playboy; továbbá, hogy Fran^oise 
Sagan és A. Golon (a neves best-seller író) társaságában meghívást kap a nemcsak 
értelmiségi körökben népszerű Apostrophes című televíziós műsorba.) Ezek a tapasz-
talatok megerősíthették azt a meggyőződését, hogy nem teljesen abszurd dolog elkép-
zelni egy olyan művésztípust, amely egyszerre lenne populáris és kifinomult. Egyik 
utolsó írásában (All except you) majd így fogalmaz. „E két oldal nehezen megvalósuló 
egybeesése két, egymással ellentétes pokolból mentené ki a modern művészt: a vulga-
ritásból és az ezoterizmusból: kényszer nélkül vállalhatnám saját látásmódom szabad-
ságát és partikularitását, és mégis mindenkivel kommunikálhatnék; beszélhetnék a saját 
nyelvemen (vagyis azon a nyelven, amelyet én csináltam magamnak), és egyidejűleg a 
többiek nyelvén is szólhatnék; hízelgés nélkül tetszhetnék másoknak."' 

1 Roland BARTH ES: All except you. Maeght Paris, 1 9 8 3 . 1 3 . 
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Kétségtelen, hogy a Töredékekben óriási lépést tesz ama bizonyos regényszerűség 
irányába, amelyre a Roland Barthes sur Roland Barthesf legelején célzott, amikor is 
felhívta olvasóinak figyelmét, hogy „Mindezt vegyék úgy, mintha egy regényhős 
mondaná". Mielőtt még azonban rátérnénk annak taglalására, mit is ért a „regény 
nélküli regényszerűség" [romanesque sans román] fogalmán, idézzük fel, miként 
fogalmazza meg a Töredékek, célkitűzését a könyv két részből álló beköszöntőjében. 
Először is egy külön lapon néhány mondatban megelőlegezi, hogy miért tartotta 
szükségesnek a könyv megírását. A szerelmes diskurzus, mondja, „rendkívül magá-
nyos" manapság, és annak ellenére az, hogy sok-sok ezer ember beszéli - legalábbis 
időről időre - az egész világon. A többi nyelvezet, amely ezt a diskurzust körülveszi, 
egyáltalán nem jóindulattal viszonyul hozzá, „nem támogatja"; mi több, tudomást 
sem vesz róla, vagy pedig lenézi és kigúnyolja. Ebből a leírásból világosan kitűnik, 
hogyan képzeli el Barthes a partikuláris diskurzusok egymáshoz való viszonyát; 
ebben az elképzelt viszonyrendszerben metaforikus és metonimikus összefüggések 
az uralkodóak. 

Első megközelítésre talán az érintkezéseken, az egymásmellettiségen alapuló 
metonimikus kapcsolatformák látszanak a fontosabbnak. A nyelvek alapvető lét-
módja a laza egymás mellé rendeltség; azt, hogy egy adott diskurzus „szomszédsá-
gában" milyen egyéb nyelvhasználatok fedezhetők fel, nagyrészt a véletlenszerűsé-
gek, vagy (ami a nyelvek szempontjából ugyanazt jelenti) a szociológiai vagy 
lélektani determinizmusok döntik el. Hiszen nem ritka, hogy egyazon beszélő 
szubjektum napi nyelvhasználatában féltucatnyi diskurzus váltja egymást; de az sem, 
hogy ezek a diskurzus-típusok gyakorlatilag nem vesznek tudomást a térben és 
időben velük egyszerre megjelenő egyéb beszédmódokról. Mármost, ha tudomást 
vesznek egymásról, akkor két eset lehetséges. Vagy megpróbálnak dialógusra lépni, 
ami kompromisszumkészséget feltételez; magyarán azt, hogy az egyik diskurzus 
nem úgy kívánja „megérteni" a másikat, hogy teljesen bekebelezi, magához hasonlt-
ja, egyneművé teszi magával, hanem - legalábbis részben - meghagyja másságában. 
Az ettől eltérő, gyakoribb változat az, hogy a beszélő alany tudatosan vagy tudatta-
lanul érvényesíteni próbálja saját diskurzusának felsőbbrendűségét: vagyis hatalmi 
pozíciót próbál kialakítani. Ha nem a mindenki által jól ismert brutális közvetlenség-
gel némítja el a másik hangját, akkor közvetve, a diszkurzív hatalommegosztás 
metaforikus logikája szerint teszi ugyanezt. Barthes szerint a nyelvi formában meg-
jelenő hatalmi összefüggések különböző alakzatokban nyilvánulhatnak meg: ezek 
többnyire a tudás (sőt, a tudomány), a hozzáértés, az információ-birtoklás, vagy -
horribile dictu - a különféle művészetek alakját öltik. Ebből a szemszögből nézve 
ezek egyike sem más, mint a hatalomgyakorlás valamelyik mechanizmusa a nyelvek 
harcában. 

Kibomlik ebből az elképzelésből az a sajátos morál is, amelynek követése Barthes 
szerint a sokféle nyelvhasználatban otthonos, vagy legalábbis sokféle diskurzus 

2 Seuil Paris, 1985. 
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létéről tudomást venni, illetőleg azokat analizálni és interpretálni képes intellektuel 
feladata. Nem áll messze ez a morál a baloldaliság egyik hagyományos és - talán -
legalapvetőbb imperatívuszától: a gyengébb védelmének követelményétől. Baithes 
úgy érzi, hogy fura ellentmondás feszül a szerelmesek beszédmódjának mint évszá-
zados hagyományokra visszatekintő diskurzus-intézménynek a (megszámlálhatatla-
nul sok és sokféle ember számára az életút bizonyos pontjain kétségbevonhatatlan) 
szubjektív jelentősége, illetőleg a többi diskurzív instancia általi elnyomottsága 
között. Nem volt ez mindig így: sőt, az európai kultúra különböző történelmi 
korszakaiban elsősorban nem így volt. Kettős kultúrkritikai attitűdöt is felfedezhe-
tünk tehát ebben a beköszöntő szövegben, mely attitűd két állításra csupaszítva 
foglalható össze. Az egyik: hogy a „mai" európai kultúra (nemcsak, sőt nem is 
elsősorban a magas-, hanem a tömegkultúra) kizárja, száműzi azt a fajta szentimen-
talizmust, amely a szerelmi diskurzus sajátja. (A „száműzés" természetesen nem 
annyit jelent itt, hogy a csöpögős érzelgősség leegyszerűsített kliséi mint rész-szóla-
mok nem képezik részét a tömegkultúra egyes, jellegzetes termékeinek; gondoljunk 
csak a szappanoperákra, a folytatásos tévéfilm-sorozatokra. Ezeknek az esetében 
azonban a sztereotipizálás, a giccsé redukálás szintén a száműzés, a „való élettől" 
való eltávolítás korrelátuma: egy bizonyos típusú diskurzus elfogadása a televízió-
ban együtt járt minden hozzá hasonló beszédmódnak a saját, mindennapi nyelvi 
praxistól való távoltartásával.) Nem kétséges, hogy Barthes ezt súlyos problémának 
látja, talán azért, mert az érzelmesség réges-régen kidolgozott módjainak, útvonala-
inak {Bahnungamak, mondhatná kedves Freudjával) kirekesztésével az a sokoldalú 
individuum-forma csonkul, amelyet ő maga kívánatosnak tart. Ennek a diskurzus-tí-
pusnak a hatalmi szférákból való teljes kizárása egyáltalán nem véletlen: a beszéd-
módok hierarchikus konfigurációkba való rendeződése azt a történelmi mozgást 
követi, amelyet Nietzsche az európai nihilizmus előretöréseként regisztrált. Ennek a 
mozgásnak az iránya, mint tudjuk, a hatalom akarásától az akarás akarásának 
irányába vezetne, és jól látható következménye az az individuum-típus, amely 
életének minden mozzanatát csupán valamiféle hatalmi szempontnak vagy érdek-
nek alárendelve képes felfogni, érzékelni, illetőleg arra nyelvi formában reagálni. Az 
ilyen individuum számára pedig a legnagyobb veszélyt nem azok a diskurzus-típu-
sok jelentik, amelyekkel éppen az adott pillanatban szemben áll, hanem azok, 
amelyekkel azért nem vállalhat közösséget, mert a velük való érintkezés automati-
kusan alárendelt helyzetbe hozná a nyelvek közötti küzdelemben. 

Közülük az egyik legfontosabb kétségtelenül a szerelmi diskurzus, hiszen sebez-
hetővé és kiszolgáltatottá teheti használóját - már amennyiben annak belső világát 
a hatalmi szempontok uralják. (A másik, általánosabb és nem csupán a nyelvi praxis 
területére vonatkozó kategória persze a Semleges, amely több diskurzus-típust is 
magába foglalhat, és amely azért veszélyes a fenti, vagyis az uralmi reflexekre 
egyszerűsített individuum-típus számára, mert kivonul a harctérről, nem óhajt részt 
venni a küzdelemben.) Miképpen lehetne hát „megvédeni" egy ily módon az 
inaktualitásba szorított diskurzust? Társtalansága arra kényszeríti, mondja Barthes, 
hogy egy puszta affirmáció helyévé váljék; vagyis ne a hagyományos értelemben 
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érveljen saját létjogosultsága mellett (mely esetben óhatatlanul részesévé válna a 
hatalmi harcnak), hanem mintegy kijelentse önmagát, vállalva a teljes fegyvertelen-
séget. A másik kultúrkritikai mozzanat, amelyet a szerző expressis verbis ugyan nem 
fogalmaz meg, de amely mégis világosan kitűnik érveléséből: éppen a szerelmi 
diskurzus védtelenségéből következik, hogy elvileg képes nagy társadalmi, nyelv-
használati és pszichológiai távolságok áthidalására. Van benne tehát egy olyan 
imaginárius mozzanat, amely igen jól harmonizál a Semlegeshez kötődő barthes-i 
utópiával. 

Noha a Töredékek a felhasznált irodalmi, filozófiai, tudományos idézeteket csak-
nem kizárólagosan az úgynevezett magas kultúra kelléktárából meríti, Barthes sűrűn 
visszatér annak demonstrálására, hogy a populáris diskurzusok a magas kultúra által 
kidolgozott beszédmódok közül mindig a szerelmi diskurzus eszköztárából és 
válfajaiból merítettek a legkönnyebben. Éppen ez a felismerés vezethette át ahhoz a 
gondolathoz, hogy a modern művész előtt megnyíló „kettős pokolból" akkor nyílhat 
kiút, ha többek között tisztázzuk az olyan diskurzusok jelenlegi helyzetének moda-
litásait, mint amilyen példának okáéit a discours amoureux, a szerelmi beszéd. Ám 
ez a tisztázás ebben az esetben nem jelenthet pusztán „tudományos" (strukturális, 
szemiológiai, ideológiai) analízist: társulnia kell egy affirmációval, egy ön-kinyilvání-
tással (a heideggeri Selbstbehauptung értelmében). A szerelmes beszéde - leg-
alábbis Barthes ezt látszik sugallni - mind a mai napig a legalkalmasabb arra, hogy 
a vulgaritás és az ezoterizmus két szélsőségét elkerülve egyéni és a bekapcsolódást 
mégis lehetővé tevő nyelvi teret hozzon létre. 

A tulajdonképpeni bevezető írás („Hogyan készült ez a könyv?") három szem-
pontból veszi szemügyre az egész szöveget: az alkalmazott Figurák, a felépítés 
Rendje és a felhasznált Referenciák szempontjából. Az, amit az első néhány sorban 
elmond, A Szöveg öröme utáni pályaszakasz minden lényeges választását tartalmaz-
za. Ha abból indulunk ki, hogy a szerelmes diskurzus jelenleg nem időszerű, úgy ez 
nem egyszerűen divatjamúltságot jelent, hanem inkább azt, hogy nem képezheti 
disszertáció vagy értekezés tárgyát. (Nincs olyan eleven kódrendszer, amely egy-
szerűen megfejthetővé és osztályozhatóvá teszi.) „Dramatikus" módszert választ 
tehát: lemond a kijelentés - példák segítségével való bizonyítás szokásos módsze-
réről és egy elsődleges nyelvre támaszkodik, vagyis nem kíván „metanyelvet" 
kidolgozni. Barthes így egyfelől antistrukturalista programot fejt ki, másfelől viszont 
éppenséggel egy sajátosan strukturalista gondolkodásmódot követ. Strukturalizmus-
ellenes, amennyiben elutasítja „a vizsgált jelenség" metanyelvi struktúrájának megra-
gadását, vagyis egy absztrakt modell alapján történő leírásának és megértésének 
feladatát. A leírást a szimulációval kívánja helyettesíteni, ami, mint köztudott, nem 
egyszerű utánzást jelent. (Emlékezzünk A Szöveg örömének első mondatára, amely 
Bacon „színlelőjét" [simulateur] idézte fel, és a szimulációt összefüggésbe hozta a 
mentegetőzés és a magyarázkodás elutasításával. Most már pontosabban érthetjük, 
mi a szimuláció szerepe: úgy „affirmálhat", vagyis egyes szám első személyben 
állíthat valamit, hogy nem szükséges érveket keresgélnie és ellenérveket megcáfol-
nia. A szimuláció: küzdelem nélküli, és mégis erőteljes jelenlét. Ha viszont Barthes 
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utolsó éveinek termését a vágyott regény megalkotásához vezető útként tekintjük át, 
akkor arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy a szimuláció egy lépéssel közelebb 
visz az „igazi" szépprózához, ugyanakkor mégis beiktat egy közvetítő apparátust, 
vagyis az egész szöveget mintegy idézőjelbe helyezi. 

A szerelmes diskurzusának legotthonosabb grammatikai formája az egyes szám 
első személy: Barthes ebből az axiómából kiindulva egy ént beszéltet a könyvben. 
A közlés aktusát [énonciation], nem pedig annak analízisét viszi színre. Hajlanánk 
arra, hogy lélektani portré gyanánt fogjuk fel, azonban a szerző figyelmeztet rá, 
hogy ez a portré strukturális. Erre céloztunk az imént, amikor struktúra-teremtő 
gesztusról beszéltünk: Barthes a struktúra-elvet A strukturalista aktivitás című ré-
gebbi tanulmányában kifejtett második, kreatív jelentésben őrizte meg, miután 
elvetette a vele járó szcientista sallangokat. A struktúra itt egyfajta „beszéd-hely" 
gyanánt jelenik meg: „olyasvalakinek a helyeként, szerelmesen, egymagában beszél, 
szemközt a másikkal (szerelme tárgyával), aki néma marad".3 

Az sem tekinthető véletlennek, hogy Barthes éppen itt hivatkozik a latin discursus 
szó etimológiai jelentésére. A szerelmesre valóban a dis-cursus jellemző: belsőleg 
ide-oda futkározik, kapkod, szüntelenül, bár nem ritkán önnön érdekeivel ellentéte-
sen tevékenykedik. Diskurzusa az éppen adott körülményeknek, a „helyzetnek" 
megfelelően (a szerelmes ember mindig valamilyen „helyzet" foglya) aleatórikus 
nyelvi effektusokból áll, vagyis eleve töredezett, fragmentált. Ezeket a diskurzus-da-
rabokat nevezi Barthes Figuráknak. (Nem mellékes, hogy a College de France-ban 
tartott előadásainak is ez a felépítési formája.) A figura szó itt nem retorikai alakzat 
jelentésben értendő, hanem, mint mondja „gimnasztikai vagy koreográfiai" értelem-
ben. Ahogyan a régi görögök a séma szóval a mozgásban lévő test megformázását 
fejezték ki, ugyanígy próbálja a figura a szerelmes állandó mozgását, belső tevé-
kenységét kimerevített pillanatok formájában elénk állítani. (Némileg a lessingi 
„termékeny pillanat" értelmében.) A figurák egymás közti viszonyát nagyban meg-
határozza az a lehetőség, hogy átfedhetik egymást, részlegesen ismétlődhetnek, sőt 
ellentmondhatnak egymásnak. Lehet, hogy a szöveg bizonyos helyeken gazdagabb, 
másutt szegényesebb: nem fontos. Barthes szerint az egész könyvet mint vállalko-
zást éppen eléggé legitimálja az, ha valaki egy-egy figura olvasásakor felkiált: „Hogy 
ez mennyire igaz! Felismerem ezt a nyelvi jelenetet." A szimuláció tevékenységének 
megfelelője befogadói oldalról a felismerés vagy a ráismerés, ez hordja magában 
ama utópikus nyelvi átjárhatóság ígéretét. A figurák szétszórtsága vagy ellentmondá-
sossága, az a tulajdonságuk, hogy semmiféle nagyobb egységbe nem rendezhetők, 
voltaképpen annak tudható be, hogy a beszélő énnek fogalma sincs arról, hogy az 
általa „szimulált" epizódokból könyv lesz. A Töredékek, tehát kettős szimuláció: az 
egész könyvet végleges formájába öntő szerzői én színleli, hogy ő az a beszélő 
alany, aki a maga részéről figurákat „szimulál", és nem tudja, hogy mindennek a 
végső célja egy könyv létrehozása. (S ha már szóba hoztuk a College-beli előadáso-

3 Roland BARTHES: Fragments d'un discours amoureux. Seuil Paris, 1 9 7 7 . 7 . 
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kat, itt helyénvaló emlékeztetnünk arra, hogy Barthes első kurzusának címe a 
következő volt: „Az együttélés művészete: a mindennapi élet egynémely terének 
regényszerű szimulálása.")'' A diskurzus elsődleges alanya mindössze annyit tud, 
hogy az, ami rajta átvillan, valamilyen kódnak a lenyomata. 

A kódra való hivatkozás ismét csak fontos és értelmezésre szoruló mozzanat. 
Barthes nem az ismert kommunikációelméleti értelemben használja ezt a műszót. 
Mint tudjuk, a kommunikációelméletben az üzenet továbbíthatóságához az szüksé-
ges, hogy a címzett maradéktalanul képes legyen a dekódolás műveletére; vagyis, 
hogy elvileg minden olyan információval rendelkezzék, amelyre az üzenet kibocsá-
tójának szüksége volt a kódolás végrehajtásához. Ebből következik ennek a kom-
munikációs modellnek a sokak által szóvá tett szűkössége, az tudniillik, hogy az 
ideálisnak tételezett (tehát az üzenetet egészen minimálisan zavaró) közvetítő csa-
tornán csak olyan közlemény továbbítható, amelyet a befogadó fél - legalábbis 
elvileg és potenciálisan - már ismer vagy ismerhet. A radikális másságnak vagy 
ismeretlenségnek ezen a modellen belül nincs és nem is lehet helye. Barthes 
azonban inkább úgy használja itt a „kód" kifejezést, mint ahogyan az S/Z lapjain 
megszoktuk; mint hely-kijelölést. Mindegy, hogy az adott „figura" tartalmi vonatko-
zásai elnyerik-e tetszésünket avagy sem: a fontos az, hogy valamilyen Topikán belül 
adódjék egy hely, amelyet ki-ki betölthet, egyéni élettörténetének, személyiségtörté-
netének megfelelően. Mármost minden topikának az a sajátossága, hogy részben 
rögzített, részben üres forma, Barthes jellemzése szerint „félig kódolt, félig projektív, 
vagy projektív, éppen, mert kódolt". A projektivitás annyit jelent, hogy a figura 
lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki belevetítse a saját személyiségét, jelentős 
mértékben átalakítva ezzel a feltételezett szerzői „üzenetet". 

A figurák elején található rövid, összefoglaló rész, summázat nem definíció, 
hanem argumentum, ezúttal is az egyik etimológiai értelemben. (Mint expozíció, 
elbeszélés, egy színpadi mű rövid összefoglalása, kitalált történet.) Hozzáteszi még, 
hogy az argumentum egyben a brechti distanciáló, elidegenítő effektus létrehozásá-
ra szolgáló eszköz, didaktikus felirat, amelynek voltaképpeni célja éppenséggel nem 
a figura éltelmének „megmagyarázása". Ez ugyanis egészen más szerzői intenciókat 
feltételezne: lehetségesnek tüntetné fel a „disszertálást", vagyis adott esetben a 
szerelemről való beszédet, s vele együtt egy olyan alanyt, amely teljesen kívülálló 
volna e „témához" viszonyítva. Barthes koncepciója szerint viszont ez nem lehetsé-
ges. Az argumentum funkciója inkább ahhoz az incipiütez hasonló, amelynek 
segítségével egy híres operaáriát felidézünk vagy megjegyzünk. 

Minden figura mélyén egy ismeretlen vagy tudattalan mondat rejtőzik; ám ez nem 
a nyelvészek vagy a poétikusok „minimális" mondata. Az „anyamondat", ahogyan 
Barthes nevezi nem telített jelentésű, nem befejezett üzenet: térbeli artikuláció, 
„szintaktikai ária", vagy konstrukció-típus, amely függőben marad, várva az olvasói 
aktivitást. Ezt az aktivitást pedig, mint mondottuk, döntően befolyásolják az esetle-

4 Idézi Bemard COMMENT: Roland Barthes, vers le neutre. Bourgois Paris, 1 9 9 1 . 2 1 3 -
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gességek, a véletlenek, a „helyzet". Ezért azután a szerelmes szubjektum az éppen 
őt érő „incidenseknek" megfelelően merít a figurák imaginárius tárházából: vagyis 
minden előre megtervezett rend nélkül. (Említsük meg, hogy a szemiológus-író 
töredékes naplójegyzetei, amelyek csak jóval a halála után jelentek meg nyomtatás-
ban, az Incidensek ámet viselik. A francia szó minden olyan apró esemény elneve-
zése, amely a beszélő alannyal váratlanul, előre nem láthatóan, nem tervezhetően 
„megtörténik".) A figurákat tehát semmiféle logika nem kapcsolja össze, nincs olyan 
szintagma, amely egybe abroncsolná őket. A szerelmes olyan, akár Flaubert hősei, 
Bouvard és Pécuchet: rapszodikusan, vagy ami lényegében ugyanaz: ábécé-sorrend-
ben merít ama tárházból, amely felfogható az érzelmi kultúra enciklopédiájának. 
Nyelvészeti kifejezéssel élve, fejtegeti Barthes, a figurák disztribucionálisak, de nem 
integratívak, ami annyit jelent, hogy mindig ugyanazon a szinten helyezkednek el. 
A szerelmes mondat-kötegei nem integrálódnak egy magasabb fokon: „horizontális 
diskurzus" az övé, amely nem váltódik meg a műalkotás transzcendenciájában. 
A nagy dózisokban adagolt regényszerűség vagy regényesség nem vezet el magá-
nak a regénynek a létrejöttéhez. 

A bevezetés második pontja, amely a „Rend" kérdését taglalja, érdekes megkülön-
böztetést tesz a szerelmi diskurzus kétféle használata között. Az egyik (és ez Barthes 
ismerői számára aligha meglepetés) a Doxa megközelítésmódja: a közvélemény 
minden szerelmi epizódból tanulsággal, csattanóval, vagyis egy meghatározható 
értelemmel ellátott történetet alakít ki, amelyet a kauzalitás, az ok-okozati logika, 
vagy pedig a finalitás, a célképzetesség határoz meg. (Ez a közhasználatú narratív 
forma többnyire a betegségként feltámadó, majd gyógyulásként elhaló szerelem 
sztereotípiájára épül, mutat rá a szerző. A Töredékek íróját természetesen nem ez az 
értelmezés foglalkoztatja a szerelmi diskurzusban, hanem éppenséggel az, amit a 
Doxa korlátozni, értelemmel bíró történetté redukálni igyekszik: nevezetesen az 
imaginaire, a képzeletbeliség rend és cél nélküli áradása. A szerelmi történet (a 
„kaland") az az ár, amelyet a szerelmes a világnak fizet, hogy megbékülhessen vele, 
s hogy az megbéküljön vele. A másik használati mód magának a szerelmesnek a 
diskurzusa, a soliloquia, a monológ, amely nem csupán nem juthat el a történet 
szintjére, de még csak nem is ismerheti azt. Magának e diskurzusnak és az azt 
szimuláló szövegnek az egyik alapelve, hogy figurái nem rendeződhetnek el egy 
végcélhoz viszonyítva; ennélfogva egyik sem az első, ám nem is az utolsó. 

Valamilyen rend-típust persze mindenképpen választani kellett, hiszen a folyama-
tos időbeli és térbeli elmozdulás a könyv-forma kiküszöbölhetetlen sajátossága. 
Lehetőség szerint azonban egy olyan rendet kellett találni, amely önmagában sem-
miféle jelentést nem hordoz. Jellegzetes barthes-i gondolat, amely tükrözi egész 
nyelvfelfogását: ha már nem tehetjük meg, hogy ne válasszunk a rendelkezésünkre 
álló szisztematikus megoldások közül, akkor legalább válasszuk azt, amelyik a 
legkisebb mértékben erőszakol ránk valamilyen konkrét értelmezést vagy értelme-
zési módot. Louis-Jean Calvet, a monográfus joggal hozza kapcsolatba a College-ben 
elmondott székfoglaló beszédének egyes gondolatait a Töredékek szövegszervezési 
technikájával, sőt bizonyos figurákkal is. Elhangzik a híres és sokat idézett (és 
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sokakat irritáló) mondat („A nyelv... sem nem reakciós, sem nem haladó; egészen 
egyszerűen fasiszta; mert a fasizmus nem azt jelenti, hogy valamit nem mondhatunk 
ki, hanem azt, hogy valamit kötelező kimondanunk"). Majd a Le$on a követ-
kezőképpen fejtegeti a szemiológus feladatát: szemben a nyelvészet eszményien 
tisztára párolt nyelv-képzetével, a szemiológia munkája abban állna, hogy az aktív 
nyelvi tevékenységet, „a nyelv tisztátalan létállapotát" [l'impurde la langue], az üzenet 
azonnal bekövetkező romlását, csorbulását [la corruption immédiate du message], 
azaz a vágyakat, félelmeket, a „mimikát", a megfélemlítő, hódító, gyengédséget vagy 
agressziót, mintegy a zeneiséget stb. kifejező „figurákat" a saját hatáskörébe vonja. 
Nem kevésbé illik a Töredékeke, amit befejezésül mond arról, hogy a szemiológia, 
mint a tudás sajátságos formája nem a kutatás, hanem a megszerzett ismeretektől 
való aktív eltávolodás, a tanulási folyamat megfordítása [désapprendre] által válhatik 
praxissá. S ehhez mi kell? „Sapientia: semennyi hatalom, egy csipetnyi tudás, egy 
csipetnyi bölcsesség és a lehető legtöbb íz és szín [le plus de saveur possible]'."" Ha 
tehát a Töredékekben a figurák elrendezése csak a tiszta véletlenszerűség függvénye 
lenne (teszem azt, mindegyik kapott volna egy számot, hogy azután sorshúzással 
dőljön el a sorrend), akkor nagy valószínűséggel maga a véletlen hozott volna létre 
„rossz szekvenciákat". A matematikusok joggal hívják fel a figyelmünket arra - így 
Barthes - , hogy soha sem szabad lebecsülnünk a véletlennek ama képességét vagy 
hatalmát, hogy „szörnyetegeket szülhet". Mi tekinthető ilyen szörnyetegnek a szerel-
mi diskurzus vonatkozásában? A szerelem valamilyen „filozófiája", amely óhatat-
lanul a felszínre bukkanna a véletlen felállította „rossz szekvenciákból", logikai 
sorokból. 

Ezért folyamodik kétfajta, de egymáshoz kapcsolódóan önkényes megoldáshoz: 
az egyik a figurák elnevezése, a másik az ábécé-sorrend. Egyik sem túlzottan 
radikális önkény, magyarázza. Végeredményben egyik figura elnevezésekor sem 
jöhet szóba két-három lehetőségnél több; az ábécé pedig ezredéves múltra visszate-
kintő konvenció, amelynek „értelem-semlegesítő" hatalmát már a Roland Barthes 
sur Roland Barthes lapjain kihasználta. Félreértés lenne tehát, ha az ábécé-sorrend 
fő rendező elvként való kiválasztását valamilyen avantgarde-ista megoldásként értel-
meznénk. A hagyományos értelemben vett „műalkotás" fogalma felől nézvést persze 
kétségkívül szubverzív gesztusnak számít. Az „igazi" avantgarde-izmus felől tekintve 
viszont éppen hogy a harcias nonszensz-technika elutasítása: a közvetlen értelem-
ellenesség könnyen válhatik egy újfajta ideológia bábájává. Az ábécé ezzel szemben 
véletlenszerű, másrészről ősi kulturális megegyezésen alapul: nincs aktuális ideoló-
giai jelentése. Az eddig elmondottak alapján is érthető hát, miért utasítja el Barthes 
annak a nyilvánvalóan benne magában is felmerülő igénynek a kielégítését, hogy 
valamilyen új és népszerű „szerelem-filozófiát" írjon. 

Miért utasítja vissza olyan hevesen, sőt indulatosan ezt az elgondolást? Egyér-
telműen azért, mert az ilyesfajta „filozófia" visszavezetne egy, a diskurzus alanyán 

5 Roland BARTHES: Lecon. Seuil Paris, 1 9 7 8 . 1 3 . skk. Idézi Louis-Jean CALVET: Roland Barthes. 
Flammarion Paris, 1 9 9 0 . 2 6 1 - 2 6 2 . 
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kívül álló tárgyról folytatott, félig-meddig tudományos vagy tudományoskodó érte-
kezéshez, amelyet A Szöveg öröme óta kizár a saját írásmódját működésbe hozó 
indítékok közül. A szerelem „ön-kijelentése" nem válhatik életbölcsességek meg-
nyugtatóan elrendezett gyűjteményévé; a szerelem ugyanis nem megnyugtat, hanem 
felforgat, helyesebben: olyan állapot, vagy inkább állandó változás [devenir], ame-
lyet folytonos belső helyváltoztatás, hullámzás jellemez. A „szerelem-filozófia" távol-
tartásának azonban van egy másik, intertextuális jelentése is. Francia szerző aligha 
írhat úgy a szerelemről, hogy föl ne merüljön benne Stendhal neve, illetőleg a nagy 
író értekezése A szerelemről. Philippe Roger helyesen jegyzi meg, hogy Barthes 
annyiban anti-Stendhal ebben a művében, hogy nem vesz tudomást a stendhali 
„alapelvekről". Nem az ellenkezőjét mondja annak, amit Stendhal, a szerelem 
ideológusa állít, hanem ott kezdődik a mondanivalója, ahol az általa egyébként 
szeretett és tisztelt íróé abbamarad. Stendhal kijelenti, hogy „a szerelmi álmodozás 
lejegyezhetetlen",6 míg Barthes nem tesz mást, mint hogy folyamatosan jegyezni és 
szimulálni próbálja a „magánbeszédnek" vagy a „belső beszédnek" ezt a kiapadha-
tatlan áradását. Ennek rendeli alá a teljes kulturális eszköztárat, amelyet mozgósít. 
Stendhal azért választotta az ideológia szót, mert nem talált olyan kifejezést a 
görögben, amely úgy jelölné az érzelmekről folytatott diskurzust, mint ahogyan az 
ideológia jelöli ezt a tevékenységet az eszmék vonatkozásában. Műve egy eszté-
ta alkotása, amely kifinomult, szubtilis formában beszél a szerelem jelenségéről. 
Barthes számára azonban a szerelem éppen hogy nem emelkedett vagy kifinomult 
szellemiségű, hanem egyenesen ostoba. Roger emlékeztet rá, hogy a tautológia, 
amely a Mitológiák világában a kispolgári naturalizmus megtestesítője, vagyis a 
mítosz-fejtő ősi ellensége volt, a Töredékekben pozitívumként jelenik meg. A másik 
ok, amely miatt a tautológia kedvezőbb megvilágításba kerül: éppen arra utal, ami 
a szerelmi diskurzusban, a szerelmes érzésvilágában megragadhatatlan, amiről nem 
lehet értekezni [l'intraitable]. 

Vessünk végül egy pillantást a referenciákra, amelyekre Barthes (a lapszélen 
elhelyezett névvel vagy kezdőbetűvel) folyamatosan utal a könyvben. A részletes 
adatokat a könyv végén található Tabula gratulatoria tartalmazza. Ebből láthatjuk, 
mennyire eltérő szövegeket komponál egybe. A leggyakrabban Goethe Wertherére 
hivatkozik: ez a mű csaknem mindegyik „figurában" megjelenik. Ha összeolvasnánk 
ezeket a hivatkozásokat, valószínűleg egy részekre szabdalt, ám mégis szabályszerű 
műértelmezést kapnánk. (Meglehet, akad majd olyan kritikus vagy iroda-
lomtörténész, aki vállalkozik egyszer erre a feladatra.) Azután itt találjuk Barthes 
visszatérő olvasmányait, mint amilyenek a Zen-szövegek, illetve kommentárjaik, 
Platóntól A lakoma, Freud és a pszichoanalízis más klasszikusai, bizonyos misztikus 
szövegek, Nietzsche és a német romantikus dalszerzők. További réteget alkotnak a 

6 STENDHAL: De l'amour. Gallimard Paris, 1 9 8 0 . 5 4 . Idézi Philippe ROGER: Roland Barthes, Roman. 
Grasset Paris, 1986. 184. 

7 Ph. ROGER: i. m. 185-186. 
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baráti beszélgetések során feljegyzett gondolatok; végül - de nem utolsósorban -
szerényen hozzáteszi: „És akadnak olyanok is, amelyeket a saját életemből vettem." 

Egy pillanatra álljunk meg két mozzanatnál. Az egyik a német dal-műfajra való 
utalás (elsősorban Schubert és Schumann neve merül fel ebben a vonatkozásban). 
Ez azért érdemel különös figyelmet, mert megvilágíthatja a „regény nélküli regényes-
ség" esetünkben kulcsfontosságú barthes-i elképzelését. Másutt így jellemzi viszo-
nyát ehhez a két zeneszerzőhöz: „Ez a képesség - ez a döntés - , hogy egy mindig 
megújuló, rövid töredékekből álló beszédet dolgozzunk ki, mely töredékek mind-
egyike intenzív és mozgékony, mivel nincs rögzített helye: nem más, mint amit a 
romantikus zenében schuberti vagy schumanni Fantáziának neveznek: Fantasie-
ren: egyszerre elképzelni és rögtönözni valamit, tehát regényszerűséget teremteni 
regény nélkül. Még a dalciklusok sem egy szerelmi történetet mondanak el, hanem 
csupán egy utazást: ennek az utazásnak minden egyes mozzanata mintegy magába 
fordul, vak és zárt marad minden általános értelem, minden sors-képzet, minden 
spirituális transzcendencia irányában. Összességében véve tiszta kóborlás, végcél 
nélküli változás [devenir]: mindig és minden pillanatban újra kezdődhetik az egész."8 

A Töredékeket záró köszönetmondó „tabulán" Schubert neve szerepel a felsorolt 
zeneszerzők között, s az ő művei közül is hangsúlyosan a Winterreise, a Téli utazás. 

Valóban, Barthes szerelmes beszélője szinte ebből a dalciklusból lépett elő, 
amelyet egyik elemzője „a semmibe vezető út 24 állomásának" nevezett. Wilhelm 
Müller verseiből - amellett, hogy azokat a romantikus érzelmi felfokozottság elké-
pesztő ereje jellemzi - egy közelebbről meghatározhatatlan jellemű, sorsú, külsejű 
vándor képe bontakozik ki. Mindössze annyit tudhatunk meg róla, hogy feltehetően 
fiatal, a szíve a szerelemtől sebzett, s hogy reményvesztetten, az emberek közössé-
géből kizártán botorkál a fagyosan ellenséges természetben. („Fremd bin ich einge-
zogen, / Fremd zieh ich wieder aus.") Útja céltalan, s csak egyetlen bizonyossága 
van: hogy vissza nem fordulhat és a végső állomás a halál („Eine Straße muß ich 
gehen, / Die noch keiner ging zurück"). Barthes számára az érzelmi motívumok 
jellegén túlmenően (hiszen az ő szerelmese is a német romantikából lépett elő, 
éppen ezért „idejétmúlt") a két utóbb említett vonás a lényeges ebből a szerkesztés-
és ábrázolásmódból. Egyrészt tehát az, hogy megszólal - mégpedig egyes szám első 
személyben - egy hang, és Stendhal koncepciójával ellentétben szélsőséges szemé-
lyességgel beszél álmairól, fantáziáiról, hallucinációiról. S teszi ezt oly módon, hogy 
körülötte minden (az emberek és a természet egyaránt) az éppen adott lelkiállapo-
tának rendelődik alá, mintegy annak a szószólója vagy jele lesz. Másfelől viszont ez 
a hang sohasem konkretizálódik regényfigurává; annak ellenére sem, hogy tulajdon-
képpen sokat megtudhatunk róla és a világhoz való viszonyáról: külsőleg sohasem 
láthatjuk magunk előtt, belső viharai pedig nem rendeződnek bele egy történet 
integratív szövetébe. A befogadó nézőpontjából szemlélve különösen az a lényeges, 
hogy a meghatározatlanságnak és a korlátot nem ismerő szubjektivitásnak ez a 

K Roland BARTHES: L'obvie et l'obtus. Seuil Paris, 1 9 8 2 . 2 5 7 . 
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sajátos keveréke olyan érzelmi- és beszéd-helyet határol körül, amely lehetővé teszi 
és megkönnyíti, hogy belépjünk ebbe a világba és saját képünkre formáljuk azt. 
Nem egyszerűen az identifikációra nyújt lehetőséget, hanem nagy erővel ösztönöz, 
sőt a kierkegaard-i értelemben csábít arra, hogy ne csupán azonosuljunk ezzel a 
szereppel, hanem aktívan újraalkossuk, vagyis a barthes-i szóhasználattal, szimulál-
juk azt. 

A másik megjegyzés a szerző és könyvének beszélő alanya közötti kapcsolatra 
vonatkozik (s ez nem teljesen független az előző problémától). Nyilvánvaló, hogy a 
szövegben két beszélő hang szólal meg: az Argumentumoké és a Figuráké, s hogy 
a kettő a legcsekélyebb mértékben sem azonos. Erre a megoszlásra szükség volt, 
hiszen az a szerelmes, akinek a hangján a soliloquia megszólal, még annyira sem 
írhatja le, nevezheti meg magát, mint amennyire az incipit leírja és megnevezi a 
szerelmes diskurzus egyes alakzatait. A barthes-i szerelmes ugyanis meghatározása 
szerint magányos, elszigetelt; ugyanakkor viszont teljes mértékben a saját világában 
él, amelyet egy - csakis rá jellemző - jel- és értékrend tölt ki. (Ezért nem lehetséges 
az egyszerű azonosulás ezzel a diskurzussal: a befogadó csupán az általa kitöltetle-
nül hagyott résekbe léphet be, s töltheti ki azokat szinguláris élményeivel.) „Nem 
tudom magamat írni. Ki lenne az az én, aki saját magamat írja?"9 

Ebből következik az a tapasztalat, amely különösen meggondolkodtató lehetett 
Barthes, a szemiológus számára. A szerelmes világa ugyanis kétségtelenül a „jelek 
birodalma": nincs olyan mozzanata, amely ne funkcionálna jelként (is), és minden 
apró tárgy vagy incidens a központi motívumra, vagyis a szerelemre mint létállapot-
ra utal. Ez a jelekkel való telítettség azonban sajátos módon inflációs folyamatot 
gerjeszt: az interpretáció jelentősége rohamosan csökken. „A jelek nem bizo-
nyítékok, hiszen bárki produkálhat hamis vagy kétértelmű jeladásokat. Paradox 
módon éppen ez vezet vissza a nyelv mindenhatóságához: mivel semmiféle biztosí-
ték nem áll a nyelv mögött, magát a nyelvet kezelem az egyetlen és végső bizo-
nyíték gyanánt: nem hiszek többé az interpretációbanCuller állapítja meg, hogy 
a szerelmest, ezt a mániákus jelértelmezőt a szemiológustól és a mitológustól 
megkülönbözteti az a tulajdonsága, hogy összekeveri a konvencionális jeleket a 
motivált jelekkel, vagyis az őt környező eseményeket, tárgyakat, jelenségeket sajátos 
jelentésekkel ruházza fel, amelyeket azok inherens, belső tulajdonságaiként fogja 
fel.11 Ezzel egyetérthetünk, feltéve, ha nem feledkezünk meg a „szerelmes én" imént 
idézett kijelentéséről sem: mindennek a jelentéssel való felruházása egyenértékű az 
interpretáció hitelvesztésével; a dühödt értelemhajszolás az állandósult bizonytalan-
ság, a heideggeri Unheimlichkeitállapotát termeli újra. 

Természetesnek tekinthető, hogy a könyv megjelenése után készült riportok 
többsége felvetette a személyesség, az önéletrajziság kérdését, magyarán azt a 
kérdést, milyen mértékben azonos a monologizáló szerelmes hangja - magának a 

9 Roland BARTHES: Fragments... 1 1 4 . 
1(11. m. 2 5 4 . 
1 1 CULLER: Barthes. Fontana Press London, 1 9 9 0 . 1 1 2 . 



5 8 Angyalosi Gergely 

szerzőnek a hangjával. (Erre a kérdésre a bevezetés egyik rövid utalása, mint láttuk, 
bizonyos értelemben feljogosította a faggatózó újságírókat.) Barthes válasza rend-
szerint azzal kezdődik, hogy ez az azonosítás képtelenség: a Töredékekben beszélő 
alanyt (mint részben üres beszéd-helyet) bárki megtöltheti a saját monológjával. 
Ugyanakkor nem vonja vissza a bevezetőben tett állítását, miszerint ez a beszélő 
„egyszerre ő és nem ő". Az egyik interjúban maga idézi fel - ezúttal a regényíró -
Stendhalt. Csak abban a mértékben azonosítható ezzel a hanggal, mondja, mint 
amennyire például Stendhal azonos valamelyik regényfigurájával, amelyiket éppen 
megjelenít. „Ennyiben ez egy eléggé regényszerű szöveg. Egyébként a szerző és a 
megjelenített szereplő közötti viszony olyan típusú, mint a regényben."12 Néhány 
mondattal korábban már bevallotta, hogy a döntő többségükben irodalmi-művészeti 
példákra épülő figurákba elég gyakran belevetítette saját személyes tapasztalatait; 
így az is előfordult, hogy ezek a személyes élmények a WertheAső 1 vett részletekkel 
vegyültek egybe. Abban a Playboy számára készített interjúban pedig, amelyben 
Philippe Roger „brutálisan" rákérdezett erre az összefüggésre, határozott különbsé-
get tett a könyv szülőhelyeként emlegetett École des Hautes Études-beli szeminári-
um, illetve a Töredékeibe végül is bekerült figurák között. A szemináriumon ugyanis 
olyan alakzatokról is szó esett, amelyek tisztán irodalmi élmények voltak; ezek 
azonban kiestek a könyv végleges formába öntése során. „Igen, minden bizonnyal 
személyes kapcsolatom van a könyv valamennyi figurájával."13 A Töredékek egy 
szerelmes beszédéből tehát majdnem regény; Barthes-nak persze szüksége volt arra 
a távolságtartásra és kulturális fedezékre, amelyet a bevezetés, az argumentumok, az 
idézetek jelentettek a számára. De a figurákban megszólaló hang a témák elrende-
zésének aleatórikussága és a szerkezet töredékessége ellenére meglepően egységes 
- és nagyon személyes. Akár Schubert Téli utazásának hőséé. 

Végül is: mi volt a Töredékek, megírásának tétje azon kívül, hogy egy nagy 
lépéssel vitte közelebb szerzőjét a megírni vágyott (és sohasem megírt) regény felé? 
A válasz lényegét talán A szerelem obszcenitása című figurából hüvelyezhetjük ki. 
Ennek „argumentuma" így hangzik: „A modern közvélemény diszkreditálja a szere-
lem érzelmességét, melyet ennek következtében a szerelmes szubjektumnak úgy 
kell vállalnia, mint egy erőteljes transzgressziót [normaáthágást - A. G.], amely 
magányra és kiszolgáltatottságra kárhoztatja; tehát az értékek sajátos visszájára 
fordulásának következményeképpen ez az érzelmesség teszi obszcénná a szerel-
met." Ez kétséget kizáróan kultúrkritikai megállapítás: Barthes utolsó éveiben szinte 
Nietzsche szemével látta a világot - ebből érthető meg az értékek átértékelődésre 
tett célzás. A nyáj-erkölcs kifordította az obszcenitás fogalmát, akár egy kesztyűt; 
többé nem a szexus számít illetlennek, hanem az érzelmek, „amelyeket végső soron 
csupán egy másik morál nevében cenzúráznak".13 Odáig megy, hogy saját szövegé-
ben is „obszcénnak" tekinti a szerelem szó minden előfordulását. A pathos megveté-

12 Jacques HENRIC interjúja Roland Barthes-tal, 
13 In: Le grain de la voix. 284. 
14 Roland BARTHES: Fragments... 207-209. 

1977. In: Le grain de la tx>ix. Seuil Paris, 1981. 267. 
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se, fejtegette már a Micheletről szóló írásokban is, nem újkeletű jelenség: valaha az 
ész nevében gyakorolták, ma a modernitás nevében, amely voltaképpen nem 
egyéb, mint egyfajta „általánosított szubjektum", a csoport-szubjektivitás követelése 
vagy (a német befogadáselméleti iskola műszavát kölcsönvéve) elvárás-horizontja. 
Az intellektuel viszont a szerelem érzelmességével együtt járó inherens ostobaságot 
nem meri vállalni (az ő köreiben az ostobaság cenzúráztatik). A szerelmes ember 
ugyanis ostoba, és „akárcsak Nietzsche szamara, igent mond mindenre, ami csak 
szerelmének rétjén elébe kerül". 

„Mindaz, ami anakronisztikus, obszcén" - így hangzik Barthes maximája. A mo-
dern történelemfelfogás elnyomó jellegű, mert megtiltja nekünk, hogy időszerűtle-
nek legyünk. A múltból csak a romokat, az emlékeket, a giccset vagy a retrót tudjuk 
elviselni, vagyis csupán azt, ami szórakoztató: a múltat saját szignatúrájára redukál-
juk. A szerelemnek semmiféle történelmi, ideologikus, polemikus értelem nem 
adható - éppen ebben áll obszcenitása. Nincs helytelenebb, mint egy olyan szubjek-
tum magatartása, aki összeomlik, mert a Másik kissé hűvösebben viselkedett irányá-
ban a szokottnál, „miközben" - mondja maga Barthes is idézőjelben, mintegy a 
Doxa hangját megszólaltatva - „annyi ember van még a világon, aki az éhhalállal 
küszködik, annyi nép küzd keményen a szabadságáért stb.".15 A legerősebb kultúr-
kritikai töltet talán ebben a „satöbbiben" fedezhető fel: Barthes az ideologikus 
gagyogás, a Doxa állandó morális zsarolásának számlájára írja az érzelmesség 
obszcenitásba süllyedését. A szenvedélyesség „megadóztatása" immáron sokkal sú-
lyosabb, mint a szexuális transzgresszióké. (Mindenki elfogadja, hogy X-nek szexu-
ális problémái vannak, érzelemvilágának krízisei viszont senkit sem érdekelnek.) 
A szerelem obszcenitása olyan szélsőséges, hogy még egy igazi transzgresszió sem 
tudja befogadni. Culler pontos észrevétele szerint a szerelmi szenvedély érzelmessé-
gének vállalása Barthes-nál „a transzgresszió transzgressziója", az abszolút 
időszerűtlenség morálja.16 Egyben pedig egy olyan személyiség-típus realizációja 
iránti sóvárgás kifejezése, amelyben megfér önnön történelmi korlátoltságának tuda-
ta a lehetetlenség vágyával. Olyan szubjektum lenne ez, aki szüntelenül közeledni 
próbál ahhoz a ponthoz, ahol az obszcenitás egybeesik az affirmációval, az ön-kije-
lentéssel, „az ámennel, a nyelv végső határával", hiszen a kimondható obszcenitást 
már kimondásának pillanatában visszakaparintja [récupére], kezelhetővé teszi a 
társadalom. Barthes világosan látja, hogy az érzelmességről és a szerelemről szólva 
saját szövegét sem tudja megóvni ettől a „visszakaparintástól". 

így az egész könyv funkciója mintegy deiktikus: a felé az individuum felé mutat, 
aki „minden és mindenki ellenében" igyekszik megvédeni önmagában az utópikus 
személyesség vagy a személyesen megvalósított utópizmus szabad (vagyis egy 
zsarnoki értelem által nem elfedett) tartományait, „zárványait". És ennek az egész 
törekvésnek a hátterében érezhetően jelen van a Semleges: sajátos paradoxitásának 
megfelelően nagyon is összefér az időszerűtlenül vad pátosszal, vagyis a könyv 

131. m. 210. 
1 6 CULLER: i. m . 1 1 3 . 
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vezérmotívumával. Az érthető, hogy nem bukkan fel külön „figuraként" vagy „argu-
mentumként" - ez lefokozná a jelentőségét és a fogalmi megragadhatóság felé 
közelítené. Barthes azonban ügyel arra, hogy - észrevétlenül kijátszva az ábécé-sor-
rend esetlegességét - utolsónak egy olyan figurát vegyen sorra, amely a Semleges 
egyik figurája is lehetne (egy évvel később módosított formában valóban a Semleges 
figurájaként adta elő a Collége de France-ban). A nem-kisajátítás, a szerelmünk 
tárgyához, mint vágyott tulajdonhoz való nem-ragaszk.odás [non-vouloir-saisir] en-
nek a figurának a témája. Ez a „Keletről imitált kifejezés" a Tao és a Zen öröksége, 
s mint ilyennek, semmi köze a keresztény lemondáshoz, vágyaink áldozati felaján-
lásához. Elfogadni, amit a Másiktól kapunk, de nem őrizgetni, nem kisajátítani; 
valamiféleképpen a nyelven kívülesotapasztalat felé tapogatózik Barthes, amelynek 
nincsen artikulálható formája, csupán közvetlen tapasztalata van: az ülő meditáció, 
az elragadtatás helye. Ezért zárja a könyvet Rusbrock misztikus szózata: „A leg-
kitűnőbb és legízletesebb bor, s a legrészegítőbb egyben [...], amelytől, egyetlen 
korty nélkül is ittasul a megsemmisült lélek, a szabad és megrészegült lélek! a felejtő 
és feledett lélek, mely attól ittas, amiből nem iszik és nem is fog inni soha!"" 

17 Roland BARTHES: Fragments... 2 7 7 . 
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AZ ÉRTELEM(HIÁNY) KERESZTÚTJAI 

- Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének néhány kultúrfilozófiai 
vonatkozása -

- Hová megyünk?- kérdeztem. 
- Nem tudom - mondta. - Csak kocsikázunk. 
- De ez az út nem vezet sehová - mondtam 
neki. 
- Az nem számít. 
- Akkor mi számít?- kérdeztem kicsit később. 
- Hogy rajta vagyunk, hapsikám- mondta. 

Jelen írás célja Bret Easton Ellis - magyarul nemrég megjelent - Amerikai Psycho 
című regényében implikált kultúrfilozófiai problémák feltárása, illetve individualitás 
és szolidaritás (jól ismert) problémakörének új horizontba állítása. Nem célom tehát 
a mű komplex elemzése, csupán arra vállalkozom, hogy a hazájában sok botrányt 
kavaró regényből az amerikai fogyasztói társadalomra jellemző vonásokat kiragad-
jam, és példának használjam fejtegetéseimhez. Előre szeretném bocsátani még, hogy 
írásomban végig értéksemleges magatartással szándékozom vizsgálni a kérdést, ami 
persze nem jelenti azt, hogy az individualitás kérdésében ne foglalnék valamilyen 
állást. 

Regényvilág és jelentéshiány 

A mottóként idézett párbeszéd Bret Easton Ellis legelső, Less Than Zero (Kevesebb a 
semminél) című regényében szerepel,1 amellyel a szerző huszonegy éves korában 
valósággal berobbant az amerikai irodalmi köztudatba. Ellis művét a kortárs ameri-
kai prózairodalom azon alkotásai között szokás tárgyalni, amelyet az iroda-
lomtudományi recepció a minimaiizmus kategóriájába sorol. így teszi ezt Abádi 
Nagy Zoltán is, akinek Az amerikai mininialista próza című munkája 16 író 159 
novelláját és 10 regényét átfogó elemzés során tárgyalja a kortárs amerikai próza 
leginkább kikristályosodott jelenségének formai, világképi és művészetfilozófiai 
sajátosságait.2 A posztmodern prózával összevetve, joggal jegyzi meg Abádi Nagy, 

1 Bret Easton ELLIS: Less Than Zero. Penguin Books, 1985. 195. 
2 AISÁDI NAGY Zoltán: Az amerikai minimalistapróza. Argumentum Bp., 1 9 9 4 . 
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hogy „az amerikai minimalista próza a posztmodern világérzésre adott másféle 
esztétikai reakció"? A „posztmodern világérzés" (vagy kortudat) persze megkerülhe-
tetlen művészi problémákat indukál: a valóság totalizálhatatlan és kaotikus (sőt mi 
is egyáltalán?), a társadalmi problémák túlságosan absztrakt volta nem teszi le-
hetővé, hogy hiteles komplexitással jelenjenek meg irodalmi művekben (és egyálta-
lán: az irodalmi mű nem szociológiai tanulmány), az emberi jellem pedig soha nem 
ragadható meg a maga egészében (hiszen nincs is kiteljesíthető teljessége). Ezekre a 
problémákra viszont a minimalista próza éppen hogy eltérő választ ad az esztéticitás 
szintjén, mint a posztmodern próza. A fikcionalitás nem véletlenül kitüntetett kér-
désköre az 1960-70-es évektől a prózapoétikának, hiszen az autonóm szövegvezér-
lésű világok létrehozása, az önreferencialitás, illetve az útvesztő- és labirintusszerű 
világkreációk (John Barth Lost in the Funhouse című elbeszélésétől, Thomas 
Pynchon Gravity's Rainbow című regényén, Italo Calvino Se una notte d'inverno un 
viaggiatore-ján, az Eco-regényeken át akár Lawrence Norfolk - nálunk nemrég 
megjelent m A Lempriére-leikotúig) a posztmodern próza talán legjellemzőbb sajá-
tosságai. Szürrealisztikus (és gyakran futurisztikus) társadalomvízióikban nem plasz-
tikus, hanem „elvont" jellemek jelennek meg: nem az emberen van a hangsúly, 
hanem magán a szövegen és az általa generált világon. A minimalista próza eseté-
ben - ezzel szemben - a referencialitás problémája jelentkezik különös erővel, 
amennyiben az elsődleges (hétköznapi) valóság megragadására történik kísérlet. 
A fragmentalitás itt abban mutatkozik, hogy ezen valóságnak csak kis szeletét hasítja 
ki a minimalista próza: azt, amelyik a mikroközösségekben, az ott zajló interperszo-
nális történésekben (vagy éppen ezek hiányában) realizálódik. A társadalom inkább 
csak látensen van jelen, hiszen a „szubkommunális világérzékelés"4 szintjére csak 
áttételesen szűrődnek le bizonyos társadalmi problémák, és többnyire ezek is 
„következményesen" jelentkeznek. Annak ellenére, hogy a minimalista prózában 
megjelenő jellemek kereknek, ám statikusnak minősíthetők,3 mindig csak annyi 
látszik belőlük, amennyit az adott szituáció éppen megkövetel, tehát „az irodalmi 
én-minimalizálás redukció útján történik"6 (amelynek két típusa révén áll elő - Abádi 
Nagy terminológiájával - a következményes és fenomenológiai, illetve az artikuláci-
óképtelen és az érzéstelenített én). A minimalista prózából tehát hiányzik a pszicho-
logizálás (elvégre nem analitikus regény), a jellemtipizálás (nem realista regény), 
ezentúl redukálódik vagy eltűnik a filozófiai hangvétel, az önreflexivitás, az irónia, 
a barokkosság, az intellektualizálás, a (meta)fikcionalitás stb. Ami marad, az a 
posztmodern kortudatból eredő episztemológiai szkepszis, illetve annak a posztmo-
dern prózától eltérő esztétikai megjelenése. 

3 I. m. 365. (A szerző kiemelése.) 
4 I. m. 252. 
3 I. m. 309. 
6 1. m. 226. (A szerző kiemelése.) 
7 Ami persze nem mond ellent annak a jelenségnek, hogy Ellisnél bizonyos társadalmi csoportokra 

általánosítható életvitelről is szó van, amennyiben a (fő)szereplők a Less Than Zenban a Los Angeles-i 
aranyifjakhoz, az Amerikai Psychdran pedig a New York-i yuppie-világhoz tartoznak. 
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Bret Easton Ellist általában a minimalista próza második (nyolcvanas években 
jelentkező) hullámához és generációjához (Ellis 1964-ben született!) szokás sorolni, 
illetve a Brat Pack (vásott kölyökhorda) néven számon tartott írócsoportba, Tama 
Janowitz-cal és Jay Mclnemey-vel együtt. Ellist is (csakúgy mint másik két írótársát) 
az amerikai fogyasztói társadalomban és a metropoliszokban zajló élet problémái 
foglalkoztatják: a Less Than Zéróban Los Angeles, az Amerikai Psychohan pedig New 
York a főszereplő. Bahtyinnal szólva a nagyváros (metropolisz) kronotoposza hatá-
rozza meg a regények tér- és időszerkezetét,8 amelyek így a nagyvárost fősze-
replőként állító 20. századi regények sorába tartoznak.9 Az események a legkülön-
bözőbb helyszíneken játszódnak (étterem, disco, klub, mosoda, mozi, koncertterem, 
utca stb.), és meglehetősen gyorsan követik egymást. A Less Than Zerot nemcsak 
azért aposztrofálták az első MTV-regénynek, mert kamasz hősei (kellőképpen beko-
kainozva és cigarettával a kezükben) a Music Televisiont bámulják (kísérteties 
emblémáját adva ezzel egy médializáit kultúrához pusztán passzívan viszonyulni 
tudó nemzedéknek), hanem azért is mert a regényvilág a videoklippek mintájára 
struktúrálódik. A voltaképpeni cselekmény (ha beszélhetünk egyáltalán ilyenről a 
Less Than Zéróban) rövid jelenetek halmazából áll, amelyek jóformán csak gyorsan 
felvillanó képekre épülnek. Ezáltal minden felületivé válik a regényben: a képek 
(jelenetek) jelentése egymásra csúszik, hiszen a bennük szemlélhető történések 
magyarázatát önmagukból képtelenség lenne megérteni. A szereplők cselekedetei-
nek motivációs háttere nem ismeretes, az okozatiság problematikáját már teljesen 
relativizálja az Ellis-regényekben megfigyelhető jelenetépítkezés. A Less Than Zero-
ban a főhős(?) nézőpontjából látjuk az eseményeket, ami azzal a következménnyel 
jár, hogy a szereplők érzelmi és gondolati motivációinak szinte nyoma sincs a 
regényben (hiszen a történetmondónak ezekhez nincs közvetlen hozzáférési le-
hetősége). Maga a főhős sem tudósít arról, mit érez vagy gondol egyes cselekedetei 
hátterében (persze nem szabad elfelejteni, hogy egy a kokaintól szinte állandóan 
tompult tudaton keresztül látjuk a regényvilág történéseit), pusztán azt látjuk, ahogy 
például elsírja magát egy bár mosdójában (p. 120.), illetve falhoz vág egy poharat a 
szobájában (p. 115.). Magából a jelenetből tehát nem érthetők meg Clay (a központi 
figura) reakciói, csupán következtetni lehet azok kiváltó okaira más jelenetek 
történéseiből. 

Az Amerikai Psycho hasonlóan felületi világot tár az olvasó elé: a cselekmény 
dinamizmusa és a történések halmaza mögül hiányzik a motivációs kohézió, aminek 

я Bahtyin a provinciális kisváros kronotoposzáról beszél a 19. századi regények (elsősorban 
Flaubert Bovaryné\a.) kapcsán, és megjegyzi: „Az idő itt teljesen eseménytelen, emiatt úgy tűnik, 
mintha megállt volna. Itt nincsenek se találkozások, se elválások. Ez az idő sűrű, nyúlós, és úgyszól-
ván belemászik a térbe." Mihail B A H I Y I N : A tér és az idő a regényben. In: A szó esztétikája. Gondolat 
Kiadó Bp., 1976. 300. 

9 Vö. „A város itt nem csupán háttér, kulissza, ahol megtörténnek a regényben elbeszélt események, 
hanem, mondhatnánk, maga az esemény, amely erőszakosan meghatározza és fogva tartja a szereplők 
életét." BÁN Zsófia: Utószó. In: Jay MCINERNEY: Fények, nagyváros. Európa Kiadó Bp., 1 9 9 3 . 1 9 1 . ( A szerző 
kiemelése.) 
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következtében csak egy végsőkig fragmentalizált és szétszórt cselekmény bontakoz-
hat ki. (Persze „kibontakozásról" is csak annyiban beszélhetünk, amennyiben az 
egyes történések időrendben követik egymást.) Nem kerekedik tehát valamiféle 
egésszé a történet: a regény végén megjelenő felirat („NEM KIJÁRAT" p. 568.)"' 
utalhat az egységes történet koncípiálása révén a regényből való kilépés lehetetlen-
ségére is (amely miatt az egész regény akár „zagyvaságnak" is tűnhet). A felületiség 
tehát a közvetlen jelentés vagy motivációs háttér megszűntetésével jár együtt az 
egyes képek és jelenetek önmagukban legalább annyira élesek és üresek, mint egy 
horror- vagy pornófilm képei/jelenetei. Azt lehet tehát mondani, hogy a regény 
átveszi a horror- és pornófilmek jelenet-, illetve képszervező eljárásait, ám ez nem 
jelenti azt, hogy pusztán a manapság divatos erotikus thriller filmbeli műfajának 
könyvbeli megfelelője lenne. Ami ugyanis az erotikus thrillerekben csupán a suspense 
felkeltésére és fenntartására szánt eszköz, az itt művészi látásmód: saját szemüvegén 
át lát(tat)ása egy az erőszak és a szexualitás hideg tombolásán alapuló kultúrának." 

A disszemináló regényvilág tehát a felszínre szórja a történéseket, és azok között 
teljesen esetleges összefüggéseket biztosít: a képek/jelenetek csak a jelentés hiányá-
ban konvergálnak. A felületiség másik megnyilvánulása a jellemábrázolásban jelent-
kezik. A regényben igen nagy számban feltűnő figurák közül soknak a nevét sem 
ismerjük (hajléktalanok, lányok, yuppie-k stb. tömege), sőt a többször megjelenő 
szereplőket sem jellemzi a történetmondó Bateman. Csupán külsőleg látjuk a figurá-
kat: azt tudjuk meg, hogy milyen ruhát viselnek, hogy néznek ki, maximum hány 
évesek, melyik cégnél dolgoznak, és kivel járnak éppen. Ami tehát meghatározza 
ezeket a szereplőket, az a puszta megjelenésük, bőrszínük, koruk, szociális státu-
szuk, és semmi több. A jellemábrázolás felületisége persze abból is eredeztethető, 
hogy mindent Bateman tudatán keresztül látunk, akinek világlátása már eleve a 
felületiségen alapul: egy médializáit materialista kultúrában ugyanis csak az létezik, 
ami látható vagy érzékelhető. 

10 Az idézetek forrása: Bret Easton ELLIS: Amerikai Psycho. (Ford.: BART István) Európa Kiadó Bp., 
1994. 

11 Ennyiben tehát ellentmondok ALMÁSI Miklós bírálatának, aki a regényt a pszicho-thriller műfajába 
sorolja, és ezéit a suspense hiányát veti az író szemére. Vö. A yuppie esete a darált hússal. Kritika. 1995. 
január 20. (Egyetértek viszont Almásival abban, hogy a regény narratív struktúrája meglehetősen kidolgo-
zatlan. Anélkül, hogy részletesen belemennék a témába, három szövegrészre hívnám fel a figyelmet. 
Amikor Bateman rálép egy vak és nyomorék hajléktalan lábcsontjára, azt mondja: „Vajon csakugyan 
szándékosan tettem-e? Mit gondolnak? Vagy véletlen volt csupán?" (p. 120.) A nyomozóval való beszélge-
tés leírásakor ezt találjuk: „Az életnek semmi jele az irodámban, Kimball mindazonáltal buzgón jegyzetel. 
Mire önök végigolvassák ezt a mondatot, valahol a föld kerekén leszáll vagy felemelkedik egy Boeing." 
(p. 389 ) Majd később: „De hiába vallom be mindezt [...] a katarzis elmarad. Nem szerzek általa mélyebb 
tudást magamról, kimondása nem visz közelebb megértéséhez. Annak sem volt semmi értelme, hogy ezt 
most elmondtam önöknek. Ez a vallomás sem jelent semmit..." (p. 536.) A regény - amelyben a 
történetmondó E/l. személy elbeszélését olvashatjuk végig - ezen a három ponton tartalmaz utalást a 
történetmondó beszédhelyzetére. Ezen túl semmit nem tudunk arról, hogy miért és kinek mondja vagy 
írja le Bateman a történetet. A három utalás nélkül persze fel sem merülne ez a kérdés, ám így is csupán 
a történetmondás helyzetének kidolgozatlanságára következtethetünk belőlük.) 
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A felületi ábrázolásból és a regényvilág felszínességéből következik a valóság 
megragadhatóságának problémája is. Ha a valóság nem nevezhető egységes-
nek, sem az érzékelhetőség, sem pedig a megéithetőség aspektusából nézve, 
akkor könnyen felmerülhet „valóságosságának" a kérdése. A regényvilág je-
lentéshiányának problémája felől értelmezhető szerintem az a jelenség is, hogy 
Bateman folyamatosan filmre veszi a gyilkosságait. A jelentések elcsúszása (vagy 
szóródása) az „elsődleges" valóság felületén létrehívja a virtuális valóság (a médiali-
zálás) kérdéskörét.12 Bateman egy helyen úgy fogalmaz: „Akárcsak máskor, most is 
filmre veszem a lányok halálát, mivel ettől remélem, hogy talán sikerül megértenem 
őket." (p. 432.) Nyilvánvaló tehát, hogy Bateman egy másodlagos valóság közegén 
keresztül reméli, hogy a lányok értelmetlen halála egy megmagyarázható történéssé 
áll össze. (Oliver Stone Született gyilkosok című filmjében hasonló jelenséggel 
találkozunk: a szenzációhajhász riporter egy médián keresztül bemutatott történet 
keretei között próbálja racionálisan magyarázhatóvá szelídíteni Mickey és Mallory 
teljesen értelmetlen ámokfutását.) A valóságban való teljes elbizonytalanodás, illetve 
a megfogható értelmek/jelentések keresése figyelhető meg Bateman esetében is. Mi 
más az agyonkínzott, de még élő emberi testekben való vájkálás, mint a külsőleg 
érzékelhető (felületi) valóság mögötti értelemkeresés, a „miért?" kérdésre adott 
egyértelmű válasz vágya. Az Amerikai Psycho tehát olvasható egyfajta 20. század 
végi Bűn és bűnhődésként is (bűnhődés nélkül): azon kérdés középpontba állítása-
ként, hogy miféle lehetőségeit nyújtja a világ az egyén önmegvalósításának (feltéve, 
hogy van ilyen egyáltalán!).13 Természetesen nem szeretném e felé a metafizikus 
keretben történő (egyén és világ - megtévesztő - oppozíciójára építő) értelmezés 
felé eltolni a jelentésképzést, ezért inkább a fogyasztói társadalomnak a regényben 
exponált problémáira helyezném a hangsúlyt. 

Fogyasztói mentalitás és erkölcsiség 

Nem kétséges, hogy az Amerikai Psychcbtm megjelenő Amerika a liberális (vagy 
jóléti) társadalom fogyasztói kultúrája. A liberális társadalmi berendezkedéshez alap-
vetően kétféle (elméleti, etikai) viszonyulás lehetséges. Christopher Lasch Az ön-
imádat társadalma címmel magyarul is megjelent művében (eredeti címe: The 
Culture of Narcissism) egyértelműen a liberalizmus csődjéről beszél. Ahogy az 

12 Vö. Pethő Bertalannak a Baudrillard-féle szimulakrum-elméletre vonatkozó megjegyzéseivel: 
„Baudrillard intuíciója az, hogy Ca) a Lét referens nélkülivé vált, (b) a referensnélküliséget - ami 
önmagában puszta hiány lenne - médiakáprázatban fogja fel az ember, ami (c) az Egyed túlhalmoződása 
jelekkel." A posztmodern. (Szerk.: PETHŐ Bertalan) Gondolat Kiadó Bp., 1992. 152. 179. lábjegyzet. 

13 Érdekes módon persze maga a regény „siklatja ki" a befogadó ilyenfajta olvasatra tett kísérleteit, 
mint ahogy állandóan félretolja azokat az elvárási horizontokat is, amelyeket a pszicho-thriller vagy a 
pornóregény eszközeivel való operálás felismerése nyitna az olvasó számára. Az Amerikai Psycho műfaja 
pontosan ezért olyan megragadhatatlan: miközben (Derridával szólva) írja, folyamatosan törli is saját 
műfaji határait, cf. OKBAN Jolán: Derrida és az írás fordulata. Jelenkor Pécs, 1 9 9 4 . 2 1 4 . 



6 6 Kékesi Kun Árpád 

Előszóban írja: „A kapitalizmus politikai válsága a nyugati kultúra általános válságát 
tükrözi, azt a kétségbeejtő felismerést, hogy a modern történelem menetét sem 
megérteni, sem ésszerű irányba terelni nem lehet. A liberalizmus a feltörekvő 
polgárság politikai elmélete volt, és ma már jó ideje alkalmatlan arra, hogy a jóléti 
társadalom, a multinacionális szervezetek jelenségeinek értelmezésére szolgáljon. 
A politikai csődöt a liberalizmus szellemi csődje követte."14 Mint az az idézetből 
kiderül, Lasch még a modernség diszkurzusában elképzelt történelemről (Histoire) 
beszél, amelynek aspektusából a liberalizmus megbontja az egységesítő tendenciá-
kat (könyvének majdnem minden fejezete ezt igyekszik bizonyítani), és ezáltal 
visszavonhatatlanul relativizál. A liberális társadalom fogyasztói kultúrája tehát Lasch 
számára a (Dániel Bell fogalmával) „fékevesztett én"15 nárcizmusának manifesztáció-
ja (amelyre könyvének eredeti címe is utal). Lasch-nek a liberalizmus iránti negatív 
attitűdjével szembeállítható Francis Fukuyama, aki amellett érvel, hogy a liberális 
berendezkedésen kívül nem maradt más reális alternatíva a 20. század végének 
társadalmai számára. A posthistoire tudatából elképzelt társadalmi mozgásokat egy a 
városba vezető országúton haladó autókaraván mozgásához hasonlítja: „Lesznek 
kocsik, amelyek frissen, fürgén gördülnek majd be a városba, mások még előbb 
letáboroznak egy sivatagban, ismét mások megrekednek a hegyek utolsó hágójának 
a kátyúiba. [...] A kocsik nagy többsége azonban rendben folytatja útját a város felé, 
és lassan oda is ér."16 Fukuyama számára tehát nem az a kérdés, hogy mi a cél („a 
történelem végül is igazolni fogja saját racionális voltát"),17 hanem az, hogy hol 
tartunk most, és merre felé vihet az út a történelem végének elérése után. Attitűdjeik 
ellentétes előjelén túl azonban, Fukuyamának a történelem vége utáni korszak 
emberéről (tehát a liberális fogyasztói társadalom polgáráról) adott leírása megegye-
zik Lasch „önimádójával". Fukuyama szerint „a modern ember [értsd: korunk embe-
re] az utolsó ember: a történelem viszontagságai elcsigázták, s rá kellett jönnie, hogy 
az értékek közvetlenül nem érvényesíthetők".18 A liberális fogyasztói társadalom 
embere tehát azonosítódik a nietzschei utolsó emberrel (vagy mell nélküli emberrel 
- cf. Fukuyama könyvének 28. fejezetét), aki kellő anyagi jólétben él, és egyetlen 
gondja pusztán az egészsége.19 Alexandre Kojeve-et idézve Fukuyama rámutatott, 
hogy a történelem végén eltűnik az Ember, mint „a Tárggyal szemben álló Alany", 
de „az Ember tovább él mint a Természettel összhangban lévő állat vagy adott 
lény".2" (Ez azt eredményezi persze, hogy a szellemi élet olyan jelenségeinek, mint 

14 Christopher LASCII: Az önimádat társadalma. Európa Kiadó Bp,, 1984. 5. 
15 Idézi: AUÁDI NAGY Zoltán: i. m. 2 6 9 . 
16 Francis FUKUYAMA: A történelem vége és az utolsó ember. Európa Kiadó Bp., 1994. 479-T80. 
17 I. m. 480. 
18 I. m. 436. 

Vö. „Az amerikaiak már sokkal többet törődnek az egészségükkel - mit esznek és isznak, milyen 
testgyakorlást végeznek, jó színben, rossz bőrben vannak-e - , mint azokkal az erkölcsi kérdésekkel, 
amelyeken őseik annyit emésztődtek." I. m. 435. 

20 Alexandre KojEVE: Introduction á la lecture de Hegel. Gallimard Paris, 1947. 434A35. (lábjegyzet); 
idézi: i. m. 442. (A szerző kiemelése.) 
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a művészet vagy a filozófia, átrendeződik a szerepük. Nem szűnnek meg, csupán 
feloldódnak egyfajta posztnarrációs jelentéktelenségben, melyben „az ember helyze-
téről nem tudnak lényegesen újat mondani".21 Nem véletlenül erősödtek fel manap-
ság a művészet halála hegeli gondolatát22 felújító hangok.24 Félreértés ne essék: nem 
arról van itt szó, hogy egyáltalán nem lesz művészet, hanem, hogy pusztán játékként 
vagy időtöltésként fog létezni.) Fukuyama szerint tehát a történelem vége utáni 
emberből hiányzik a megalothümia (a „másoknál különbnek lenni" belső imperatí-
vusza), aminek eredményeképpen egész világlátása a küzdelmek elkerülésére, a 
biztonságos életre való berendezkedésre, illetve a magánszféra óriásira növesztésére 
összpontosít majd. Ezt a fajta világlátást - véleményem szerint - Richard Rorty 
körvonalazza a lehető legpontosabban Esetlegesség, irónia és szolidaritás című 
könyvében. 

Rorty szerint a liberális társadalomban a közügyek szférája pusztán arra a problé-
mára korlátozódik, hogy a béke, a jólét és a szabadság szükségletei hogyan tartha-
tók fenn, illetve az önteremtés képessége hogyan biztosítható a polgárok számára.2' 
Rorty könyve kísérlet arra, hogy a liberális, ironikus világlátást körülírja, és azt teljes 
egészében az esetlegesség fogalmára alapozza. A nyelv, a személyiség és a liberális 
közösség esetlegességének gondolatát megalapozva egy olyan gondolkodási irány 
mellett áll ki, amely „azt javasolja, próbáljunk meg elérni arra a pontra, ahol többé 
nem imádunk semmit, ahol semmit nem akarunk kvázi istenségnek tekinteni, ahol 
mindent- nyelvünket, öntudatunkat, közösségünket - az idő és a véletlen terméké-
nek tartunk".21 Akkor juthatunk el tehát igazán a liberális, ironikus világlátáshoz, „ha 
képtelenek lennénk ezentúl elképzelni, hogy véges, halandó és esetlegesen létező 
emberi lények életük értelmét valami egyébből vezessék le, mint más véges, 
halandó, esetlegesen létező emberi lényekből".20 Talán nem túlzás, ha itt a Rorty 
könyvéből vett idézetek mögé állítok az Amerikai Psychoban talált két másik 
idézetet. Az életvilágnak az esetlegességen alapuló szemléletére ugyanis kitűnő 
példát szolgáltat az Ellis-regény azon része, ahol Bateman kifejti: „Bármiként is esik 
a dolog, a mihaszna tény tény marad: Patricia nem hal meg, ehhez a diadalhoz 
azonban nem szükséges sem ügyesség, sem szökkenő képzelet, sem pedig kép-
zelőerő senkinek a részéről. Egyszerűen csak így működik a világ, az én világom 
működik így." (p. 113.) Egy másik helyen Bateman azt mondja egy előtte heverő 
agyonkínzott lányról: „akár a Nell'sbe ment volna, akár a Marsba vagy az Au bárba 
az M. K. helyett, és ha nem ült volna be velem a taxiba, amely idehozta a Felső East 
Side-ra, akkor is csak ugyanez történt volna. Mert mindenképpen rátaláltam volna. 
Mert így működik a világ." (p. 465. A szerző kiemelése.) Az esetlegességnek (az első 

211. m. 443. 
2 2 V Ö . G . W . F . HEGEL: Esztétikai előadások. I . Akadémiai Kiadó lip., 1 9 8 0 . 1 1 - 1 2 . 
2 5 V Ö . Arthur С . DANTO: The End of Art. In: The Philosophical Disenfranchisement of Art. Columbia 

University Press New York, 1 9 8 6 . 8 1 - 1 1 5 . 
24 Vö. Richard ROR IY: Esetlegesség, irónia és szolidaritás. Jelenkor Pécs, 1994. 102. 
25 I. m. 38. (A szerző kiemelése.) 
26 I. m. 62. 
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idézetből kiolvasható) apoteózisa nyilvánvalóan átfordul valamiféle hátborzongató-
an determinisztikus világlátásba (a második idézetben): ha valami teljesen esetleges, 
akkor az már teljesen szükségszerűnek is mondható. Kontingencia és determinizmus 
közé így egyenlőség jel kerül (s most szándékosan élezem ki a dichotómiát). Amikor 
tehát Roity az emberi létezést a kontingencia aspektusából akarja szemlélni, akkor 
nem tesz mást, mint kiveszi az ember kezéből még az általa fontosnak tartott 
önteremtés lehetőségét is. Az esetlegesség elismerése ugyanis passzívvá teszi az 
embert, és puszta sodródásra, túlélési stratégiákra való berendezkedésre kényszeríti. 
Mintha a minimalista prózában megjelenő figurákra rámutatva mondaná Rorty: 
„Ecce Homo!" 

Roity könyve végső soron úgy is olvasható, mint annak kísérlete, hogy megte-
remtse a fogyasztói kultúra önideológiáját. Az Anything goes! jelszava mögött ugyan-
is a kontingencia alapgondolata áll: minden helytálló és érvényes, amennyiben a 
piac és a „nem diszkrimináló fogyasztás" igazolja.2' A történeti tudat felrúgása, az 
eredeti kontextusok felfüggesztése vagy éppen eltűn(tet)ése (a szimulakrumok), a 
diszkontinuus narrativitás, az egyedi és a sorozat, az eredeti és a hamis oppozíciójá-
nak dekonstrukciója28 pusztán a fogyasztás szempontjából igazolható. A kulturális 
kínálat szabályozásában erkölcsi kérdések már egyáltalán nem játszanak szerepet, és 
ez persze összefüggésbe hozható az etikának a posztmodern korban történő ön-
meghatározási bizonytalanságaival. 

Az univerzál-etika vége utáni korszakban anakronisztikusnak tűnik bármiféle olyan 
kijelentés, amely egy közösségek fölött álló erkölcsi törvény nevében ítél helyesnek 
vagy helytelennek valamilyen emberi cselekedetet. Egy minden emberre egyformán 
éivényesnek gondolt erkölcsi kijelentés ugyanis azt feltételezné, hogy létezik egységes 
emberi természet vagy (egy kiindulópontként tételezhető) emberi nem. Az egonak, 
mint a többi egyénnel közös alapon nyugvó lénynek az elgondolása szükségképpen 
csak egyetlen kultúrára (vagy kultúrkörre) jellemző individuális sajátosságokat univer-
zalizál, és ezáltal megengedhetetlen módon homogenizál is. így joggal mondhatja Der-
rida, hogy „az ember neve annak a lénynek a neve, aki a metafizika, illetve az onto-teo-
lógia történetén keresztül, vagyis egész története során a teljes jelenlétről, a biztos 

27 Vö. „[•••) elmosódik a határvonal a profitkeresés és a kultúra között, mint ahogy elmosódik a 
különbség a vallás és üzlet, a művészet és haszonelvűség között is. Ez lehet persze egy új kultúra alapja 
is, s ezért ne kutassuk, hogy ez értékes felfogás-e vagy sem. Tény az, hogy az erkölcs és a kultúra eddigi 
elhatárolása érvényét veszti, a fogyasztás gigantikus mechanizmusa behatol az eddigi értékrendszerbe, és 
azt saját képére formálja, a saját érdekei szerint alakítja." MOLNÁR Tamás: A liberális hegemónia. Gondolat 
Kiadó Bp., 1993. 111.; Kultúra és erkölcs hasonló (a posztindusztriális társadalmakban megfigyelhető) 
keveredéséről számolt be már Daniel Bell is: „Der Hedonismus ist die kulturelle, wenn nicht gar 
moralische Rechtfertigung des Kapitalismus geworden - das Vergnügen als Lebenstil. Und bei dem heute 
herrschenden liberalen Ethos ist der modernistische Impuls mit dem ideologischen Grundprinzip des 
dynamischen Strebens als Verhaltenmuster zum kulturellen Leitbild geworden. Gerade darin liegt der 
kulturelle Widerspruch des Kapitalismus [...]" Daniel BELL: Die Zukunft der westlichen Welt. Kultur und 
Technologie im Widerstreit. S. Fischer Verlag Frankfurt, 1976. 30. [eredeti angol kiadás: The Cultural 
Contradictions of Capitalism. Basic Books New York, 1976.] 

28 Vö. GYÖRGY Péter: Sztereotípia és individualitás. Cindy Sherman. Kritika 1994. december 7. 
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alapról, a kezdetről és a játék végéről álmodott".29 Egy ilyen metafizikus szcénából 
kilépve persze csak azt lehet mondani, amit Alasdair Maclntyre mond After Virtue című 
könyve második fejezetében: „nincs és nem is lehet érvényes racionális igazolása annak 
a követelésnek, amely szerint objektív és személytelen morális standardok létezné-
nek."30 Maclntyre úgy próbálja elfogadni ezt a posztmodern korban étvényes morálfilo-
zófiai axiómát, hogy közben kiáll a több ezer éves európai erkölcsi tradíció mellett. 
Alapjában véve negatívan viszonyul a liberális fogyasztói társadalom kultúrájához és 
erkölcsi relativizmusához, sőt könyve végén párhuzamot von кошпк, illetve a sötét 
középkorba hanyatló elpuhult, hedonista római birodalom kora között. Véleménye 
szerint a barbárok jelenleg nem a határoknál állnak, hanem már jó ideje irányítják 
Európa és Észak-Amerika kultúráját: már most sötét korszakban élünk. Ami mellett 
Maclntyre hitet tesz, az „a közösség lokális formái, ahol a jómodor [civility], az intellek-
mális és erkölcsi élet fenntartható",31 egyébként bekövetkeznék az, amiről Thomas 
Pynchon Entrópia című elbeszélésében ír: „[...[ felmerült előtte a kultúra hőhalálának 
víziója, amikor majd az eszmék, akárcsak a hőenergia, immár nem fognak közlekedni, 
mivel a rendszer minden pontján azonos lesz az energiaérték; minek következtében 
meg fog szűnni minden intellektuális mozgás."32 Maclntyre szerint tehát az egyetlen 
referencia (maximum) csak egy adott közösség vagy kulturális mező lehet erkölcsi 
kérdésekben. Ez a következtetés összefügg egy posztmodem kultúra-koncepció kulcs-
fogalmának, a multikulturalitásnak a jelenségével. Az európai kultúra referencialitásá-
nak elvesztése a „referens kultúra" fogalmának teljes megsemmisülésével járt, és egy 
adott országon, térségen, földrészen vagy világon belül élő kultúrák szintagmatikus 
elrendeződésének gondolatához vezetett.33 Ezek a kultúrák olyan önálló entitások, 
amelyek persze nem a spengleri értelemben individuálkultúrák (amelyek csupán telje-
sen önmagukba fordulva léteznének),'34 hanem egyfajta átjáró mégis létezik köztük (ami 
abból adódik, hogy bizonyos határokon belül együtt léteznek). Az alapkérdés persze 
az, hogy milyen keretek között valósítható meg a tolerancia vagy a szolidaritás (mint a 
posztmodern nagy álma)33 ember és ember, illetve az egyes kultúrák között. Rorty 
szerint a szolidaritás fogalma csak azon a körön belül érvényes, amelyre az egyén úgy 
hivatkozik, mint „mi" (ha már kiiktattuk az emberi természet egységességének a fogal-
mát, és azt hogy csupán azért kellene szolidárisnak lennem valakivel, mert ő is ember). 

29 Jacques DERRIDA: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában. Helikon 1 9 9 4 . 

1 - 2 . 3 4 . 
30 Alasdair MAC.INTYRE: After Virtue. Duckworth London, 1 9 8 2 . 1 9 . 
31 I. m. 263. 
32 Thomas PYNCHON: Entrópia. (Ford.: Bart István) In: Chicago ostroma. Mai amerikai elbeszélők. 

(Szerk.: Sükösd Mihály) Szépirodalmi Kiadó Bp., 1968. 148. 
33 Hogy ez mennyire tekinthető „kulturális relativizmusnak" avagy a liberális kultúra lehető legtágabb 

kiteljesedésének, arról lásd FEHÉR M . István megjegyzéseit Allan BLOOM The Closing of the American Mind 
címmel 1987-ben megjelent könyve kapcsán, a Filozófia a nyolcvanas években című tanulmánya harma-
dik részében. Literatura 1995. 1. 21-57. 

34 Vö. Oswald SPENGLER: A nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának körvonalai. I. Európa 
Kiadó Bp., 1 9 9 4 . 1 8 3 - 1 9 8 . 

35 Vö. ALMÁSI Miklós: Adieu, posztmodem? Kritika 1992. 11. 33. 
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Véleménye szerint „a szolidaritásérzés szükségszerűen azon múlik, mely hasonlóságok 
és különbözőségek feltűnőek számunkra, ami viszont egy történetileg esetleges végső 
szótár függvénye".36 Ebből következik, hogy a cél: a „mi"-tudatunkat a lehető legszéle-
sebbé tenni, és amennyire lehet, kiterjeszteni az „ők"-re. Pusztán azért, mert emberek 
vagyunk, még nem köt össze minket semmi, csupán a szenvedésre és a megaláztatásra 
való kiszolgáltatottságunk. 

A testek halmaza és a hiány feleslege 

Véleményem szerint, az a kulturális percepció, amely az „ők"-ben megláthatja „mi"-t, 
szükségképpen individuális kell legyen. Kétségtelen, hogy a posztmodern kortudat-
ból fakad az a felismerés, melyet a szubjektum halálaként nevezhetünk meg. Már a 
Kojéve-et idéző Fukuyamánál is láttuk, hogy a világban-benne-létét (a kartéziánus 
hagyomány által diktált) szubjektum-objektum relációban leíró Ember eltűnik, tehát 
az az euroszemélyiség, aki (mint a Derrida-idézet is mutatja) a teljes jelentés 
vágyától hajtva próbál biztos alapot teremteni önmagának a tőle különállóként 
tételezett világban.37 Ahogy azt Michel Foucault felveti, az Ember ilyen fogalma kb. 
a 16. századtól létezik csupán, és „egy dolog mindenesetre bizonyos: az ember nem 
a legrégibb és legállandóbb probléma, amely a humán tudományban felvethető".3" 
Az embernek, mint viszonylag kései találmánynak az eltűnése Foucault szerint „a 
tudás alapvető diszpozícióinak változását" idézi majd elő, amely a posztstrukturalista 
tudományfelfogás(ok)ban már - többé-kevésbé - be is következett. A szubjektum 
ezen fogalmának feladása, illetve az identitás fogalmának korrekciója (mely az 
ön-differens horizontok személyiségben való meglétének gondolatával oszlatja el az 
önazonosság fikcióját)39 még nem jelentheti az individualitás elutasítását is.4" Tagad-
hatatlan, hogy az európai individualizmus története egyben a modernitás korának és 

3 6 Richard RORTY: i. m . 212. 
37 Vö. „A kartéziánus filozófia, a komparatív filológia, a generatív grammatika vagy a strukturalista 

nyelvészet szubjektuma mindig egy olyan homogén, áttetsző szubjektum, amely birtokolja és uralja 
azokat a szabályokat és tulajdonságokat, amelyek a jelentésalkotás teljhatalmú cselekvőjévé teszik." 
Illetve „A szubjektum nem a nyelv ura vagy esetleg bérlője, hanem nyelvi folyamatok terméke: mindig 
csak pillanatnyi rögzülés a különféle diszkurzív nyomok, erővonalak kereszteződési pontjában." Kiss 
Attila: A jel-ölő szubjetum(a). In: DPko>üTJUINCh 1 ti-I (Szerk.: KOVÁCS Sándor s. k. és ODORICS Ferenc) 
JATE Irodalomelmélet Csoport Szeged, 1994. 26.; 28. (A szerző kiemelései.) 

38 Michel FOUCAULT: Les mots et les chases. Une archéologie des sciences humaines. Gallimard Paris, 
1966. 398. 

3Í) Vö. „Individualität aber sei nicht durch Identität bestimmbar, auch nicht durch 'presence a Soi', 
sondern sei semantisch innovativ: Ursprung und Modifikation von in Sprachstrukturen niedergeschlage-
nen welterschließenden Deutungsausgriffen." Manfred FRANK: Subjekt, Person, Individuum. In: Individu-
alität. (Hrsg. von Manfred Frank und Anselm Haverkamp) Wilhelm Fink Verlag München, 1988. 5. 

3U Vö. „Ich folgere aus diesen Überlegungen - deren tentativen Charakter ich selbst unterstreiche - , 
daß der Rekurs auf die Kategorie der Individualität in der semantischen Diskussion um Selbst und Person 
nicht hätte aufgegeben werden dürften. Denn Individualität ist eine Instanz, und sie scheint die einzige 
zu sein, die der rigorosen Idealisierung des Zeichensinnes einen instantanen und identischen Widerstand 
entgegenbringt (also eben das leistet, was Derrida der -différance" zutraut." I. m. 20. 
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a kolonializmusnak a története is. Az individualitás felismerése ugyanis pusztán a 
saját kultúránkban lehetséges. Kulturális percepciónk a másik kultúra egyedeit 
egyszerűen csak sztereotípiák mentén volt képes (ßelismerni. Ennek ellenére úgy 
vélem, hogy a másságnak, mint individuális joggal rendelkező egyediségnek az 
elfogadása csakis egy individualitáson alapuló kultúrafelfogásban realizálható. Ha 
ugyanis feladjuk az individualitás fogalmát, akkor az egyénnek, mint szériatermék-
nek a felfogásához jutunk. Az a belátás, hogy az egyén nem más mint a fogyasztó-
ipar mechanizmusa által gyártott sorozattermék (amennyiben a piac már nem a 
szükségleteire épül, hanem éppen hogy az határozza meg a szükségleteit), a 
hatvanas évektől kezdve kap teret az amerikai társadalom önreflexiójában. Erre a 
felismerésre játszanak rá Andy Warhol olyan szeriográf installációi is, mint a - jól 
ismert - Marilyn Diptych, illetve a Jackie Kennedyről, Liza Minelliről és Mao elnökről 
készített sorozatok.41 Az amerikai fogyasztói társadalomban megfigyelhető széria-lét 
jelenségére kitűnő példát szolgáltat az Ellis-regény is: a szereplők mindig összeté-
vesztik egymást, senki sem emlékszik pontosan a másik nevére (hiszen mindenki 
csinos, jól öltözött és gazdag), sőt az egyének kihullása a társadalomból alig 
felismerhető (a Bateman által meggyilkolt emberek tömegét még csak nem is 
keresik). Ahogy azt Bateman a műben meg is fogalmazza: „Owen összetévesztett 
Marcus Halberstammal (noha Marcus se Marciával, hanem Cecilia Wagnerrel jár), ez 
azonban tulajdonképpen nem sokat számít, és szinte még logikus tévedés is, hiszen 
Marcus is a P&P alkalmazottja, és szó szerint ugyanazzal foglalkozik, amivel én, 
szintén Valentino öltönyöket hord a legszívesebben, szintén szemüveges, ugyanah-
hoz a fodrászhoz járunk a Pierre Hotelbe, vagyis teljesen érthető a félreértés; engem 
egyáltalában nem zavar." (p. 131.)42 Az amerikai társadalomban tehát az egyén olyan 
tömegtermék, akinek személyiségét csak bizonyos sztereotípiák kereszteződése, 
testképét pedig a divatnak, illetve az aktuális anatómiapolitikai normáknak való 
megfelelés határozza meg.43 A széria-létben az egyén pusztán sztereotípiák révén 
megragadható: a faj, a nem, a kor, az osztály stb. általi hovatartozás függvényében. 
Véleményem szerint a szolidaritás a széria-létben azért nem megvalósítható, mert a 
másság még a saját kultúrán belül is pusztán úgy jelentkezik, mint a másik test. Az 
individualitás ismérve még biztosíthat valamiféle közösséget (nemcsak a saját kultú-
rámhoz, hanem a különböző kultúrákba tartozó) egyedek között is, viszont a testek 
révén tételezett viszonyrendszer semmivel sem jobb, mint a Rorty által kárhoztatott 
üres fogalmon az emberi nemen alapuló viszonyrendszer. Mielőtt Bateman (a fehér, 
fiatal és gazdag manhattani yuppie) megvakítana egy (néger és idősödő) hajlékta-

41 Vö. Robert Hughes-nak, a Time magazin műkritikusának értékelésével: „Mániákus összpontosítása 
az ismétlésre és a csömörre igazából a legnagyobb hatású állítás, amelyet amerikai művész valaha is tett 
A fogyasztói társadalomról." Idézi: Julia MARKUS: Andy Warhol öröksége. USA 1990/67. 57. 

42 A Less Than Zeroban is megfigyelhető ugyanez a jelenség, amikor Clay egy party résztvevőiről így 
számol be: „There are mostly young Iroys in the house and they seem to be in every room and they all 
look the same: thin, tan bodies, short blond hair, blank look in the blue eyes, same empty toneless voices, 
and then I start to wonder if I look exactly like them." (p. 152.) 

43 Vö. GYÖRGY Péter: A testek rendje. Enigma 1 9 9 4 . 4. 53-64. 
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lant az AmerikaiPsychdxm, azt mondja neki: „[...] nem is tudom. Nincsen bennünk 
semmi közös." (p. 187.) A szolidaritást tehát nem teszik lehetővé az (egyént szinte 
gettóba záró) sztereotípiák, hiszen bennük a másság nem felismerhető: nincs ami 
azonos (és tolerálható) szintre hozza a „mi"-t és az „ők"-et. 

Az (amerikai) fogyasztói társadalom alap-anyaga tehát a test lesz: végső (és 
egyetlen) valósága egy teljes egészében materialista kultúrának. Csábítóan érzéki 
voltában a test lehet kívánatos, de éppen leplezetlenül célratörő volta miatt undorító 
is. Az idegen testtel/hússal (hacsak nem sebész valaki) kétféleképpen találkozhat az 
ember: megeheti vagy ölelheti. Nem véletlen tehát, hogy az étkezés és a szexualitás 
a fogyasztói társadalom egész üzleti gépezetének talán két legjobban célba vett 
területe, így az AmerikaiPsychcban is az evés és a szeretkezés az a két tevékenység 
(a gyilkosság mellett), amely a középpontban áll (és gépiesen ismétlődik). A szel-
lemről leválasztott (és magára maradt) test tulajdonképpen impotens jelölő: nem 
létezik olyan viszonylag körvonalazható értelem, amelyre utalna. Egyetlen referen-
ciája: önmaga, egyetlen bizonyosság a valódi létezésére pusztán az, hogy ott van, 
ahol éppen van. (Ezért tűnnek olyan lehetetlenül üresnek és magamutogatónak a 
különféle body-building bemutatók, pankrációk, szépségversenyek stb.) A jelen-
tések szintjén a test tehát meglepően semmitmondó, kérlelhetetlenül efemer jelen-
ség. Tiszta anyagiságában (s ezt többek között a közelmúlt európai történelemből is 
tudjuk) a test eltárgyiasítható: osztható, nyújtható, kifordítható, tetszés szerint alakít-
ható, és egyes részei különböző tárgyak készítésére is felhasználhatók - kitűnő 
használati utasítást adnak ehhez például Peter Greenaway filmjei. A széria-létre 
(tehát a testek halmazára) alapozott kulturális szemiózisban a test az egyén végső 
jelöltje. Nem marad semmi, csupán a test, hiszen minden egyéb jelölés és jelentés 
kicsúszik az ember alól.44 Ahogyan Bateman megfogalmazza az Ellis-regényben: „fel 
sem merült bennem sohasem, hogy az emberek jók talán, vagy hogy az ember 
képes lehet változni is, vagy az, hogy jobb lenne a világ, ha az ember képes lenne 
örömét lelni egy érzésben, egy tekintetben vagy egy gesztusban, vagy be tudná 
fogadni egy másik emberi lény szeretetét vagy kedvességét. Nem volt biztos semmi 
sem, s az a szó, hogy „nagylelkűség" semmit sem jelentett, üres közhely volt csupán 
vagy rossz vicc. A szex csak matematika. A személyiség immár érdektelen. Mit 
számít az intelligencia? Az okszerű gondolkodás. A vágy - értelmetlen. Az ész nem 
segít. Az igazság halott. Félelem, bosszú, ártatlanság, rokonszenv, bűntudat, hiába-
valóság, kudarc, gyász - csupa olyasmi s olyan érzelem, amit már senki sem érez át. 
A gondolkodás hasztalan, a világban nincs többé értelem. Csak a gonosz egyedül-
való és örök. Isten nem él. A szeretet is megbízhatatlan már. A felszín, a felszín, a 
felszín csupán, hol bárki is még valami jelentésre bukkan." (pp. 532-533.) Az idézet 
aspektusából nézve csupán látásmódok kérdése, hogy a felesleg vagy éppen a hiány 
kultúrájának fogjuk-e fel a fogyasztói társadalmat. S ha eddig a test középpontba 

44 Vö. „[...] zárt világképek a decentralizált világértelmezés tengerében csak ernyő által védett 
szubkulturális szigeteken tudnak stabilizálódni." Jürgen HABERMAS: A metafizika utáni gondolkodás motí-
vumai. In: A posztmodern állapot. (Szerk.: BUJALOS István) Századvég Kiadó Bp., 1993. 180. 
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kerüléséről beszéltem, akkor hadd hozzak még egy példát: a hollywoodi filmipart. 
Sehol máshol nem mutatkozik meg ugyanis jobban a testnek, mint végső jelöltnek a 
problematikája, mint az „álomgyár" termelte tucatfilmekben. A hiány feleslegét az 
amerikai fogyasztói társadalom a filmjeiben halmozza a legjobban, méghozzá a 
testnek és az erőszaknak premier planba helyezésével. A tiszta jelölés vágya, a hiány 
lefedése három szinten valósul meg ezekben az alkotásokban: egyrészt a nyelv 
kifordításában és meggyalázásában (trágárság), másrészt a test eltorzításában vagy 
az azon való erőszaktételben (szexualitás és erőszak),' illetve a halottak halmozásá-
ban (gyilkosságok). Elvégre lehet-e a hullánál erőteljesebb kifejezést adni a testnek, 
mint végső jelöltnek? 

A szolidaritás tehát, az „ők"-nek, mint „mi"-hozzánk tartozó egyedeknek az 
elgondolása, a testek kultúrájával (a széria-léttel) és a nyelvgeneráló euroszubjektum 
kultúrkörével szemben (amely - Spenglerrel szólva - már úgyis lehanyatlott), csak 
egy individualitáson alapuló kultúrában képzelhető el. (Ez persze nem jelenti azt, 
hogy a szolidaritást megvalósító, és individualitáson alapuló kultúra elképzelése ne 
lehetne fikció.) Az individualitás ugyanis az egyén szabadsága, méghozzá azé az 
egyéné, aki vállalja a másoktól való elkülönböződés felelősségét. A felelősség és a 
szolidaritás kétségkívül elválaszthatatlan fogalmak: a másság toleranciája mindig 
erőfeszítésbe kerül. Ennyiben kulturális látásmódot finomító erejük is van, hiszen az 
egyénnek a „différance"-ok iránti rekogniciós képességét módosítják pozitív irány-
ban, ami egy posztmodern korban már önmagában véve is értéknek tekinthető. Ha 
Rilkének az Orpheus-szonettek második sorozatának XXIX. darabjában található 
sorait képesek vagyunk az énnek, mint integratív értékszerkezetnek a későmodern 
tételezése43 nélkül elgondolni, akkor talán megérthetjük mit is jelent az individua-
litás: 

Sei in dieser Nacht aus Übermaß 
Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne, 
ihrer seltsamen Begegnung Sinn. 

Und wenn dich das Irdische vergaß, 
zu der stillen Erde sag: Ich rinne. 
Zu dem raschen Wasser: sprich: Ich bin. 

4 5 V Ö . KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hatástörténet és metahistúria avagy hozzáférhető-e a történetiség? Literatura 
1 9 9 5 . 1 . 7 9 . 



Veres András 

FORDULAT KONRÁD GYÖRGY ÍRÓI PÁLYÁJÁN: KERTI MULATSÁG1 

Az 1985-ben írt Kerti mulatság magyarul kizárólag szamizdat kiadásban2 jelent meg; 
az 1989-es legális kiadás, az Agenda, 1. Kerti mulatság' - mint a módosított cím is 
jelzi - a korábbinak erőteljesen átdolgozott, jelentős mértékben bővített változata, 
így az első variánsnak nem volt, nem lehetett különösebb hazai visszhangja.4 Ezzel 
szemben (talán több ez, mint kuriózum) az 1990-es holland kiadásnak akkora sikere 
volt, hogy az év könyvének választották.5 

Pedig a Kerti mulatság már az első változatában fordulatot hozott szerzőjének 
regényíró pályáján. Maga Konrád is így látta ezt: „Sötét könyveket írtam eddig 
- olvasható a regényben ezt kívánta a becsület, az alattvaló helyzetéből a sötét 
arcomat megmutatni. Ideje lenne ihár nevetni ezen a képtelen és ügyefogyott 
histórián, ami velünk történt."6 Ám valójában nem a (korábbi? mindenkori?) beszéd-
helyzet politikai függésétől való szabadulás jelenti a Kerti mulatság újdonságát. 
Annál kevésbé, hiszen „sötét könyv" ez is; e tekintetben hitelesebbnek tűnik Kon-
rádnak az az 1986-ban írt megállapítása, amely épp a hasonlóságot emeli ki: 
„A cinkos önként bemegy a bolondokházába. A Kerti mulatság hőse egy falusi 
kertben ül egy sírkőasztal mögött. Mindkét munka a regresszió dicsérete. Belső 
emigráció a némaságba."7 Hasonló élményanyag, ugyanazok a megoldhatatlan 

1 Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
2 Kerti mulatság. AB Független Kiadó Bp., 1987. 
3 Agenda, 1. Kerti mulatság. Regény és munkanapló. Magvető Kiadó Bp., 1989. (A továbbiakban: 

Agenda, ló 
4 Igaz, távolról sem lebecsülhető a szamizdat kiadások nagyságrendje. Konrád kedves története 

erről: „Egyszer Amerikában meghívtak egy könyvkiadó társasághoz, amely a szabad kifejezés jogát 
védelmezte szerte a világon. Kérték, hogy beszéljek arról, milyen Magyarországon a kiadási helyzet. Ez 
1984-ben volt. Elmondtam, amit tudtam, és többek között beszéltem a szamizdat lehetőségeiről. Utaltam 
arra, hogy egy jó költő kötete, Petri Györgyre gondoltam, csak 1500 példányban jelenik meg. »Ezerötszáz 
példány?«, kérdezték. Mondtam: »Ezerötszáz.« »Nem is olyan rossz- - válaszolták." Lásd: Ma a szélsőjobbol-
dalnak Magyarországon nincs esélye. BOROS István interjúja. Magyar Nemzet 1 9 9 3 . április 1 0 . 

5 Ebben döntő szerepe lehetett annak a négy íróval (Konrád György mellett G . GARCÍA MÁRQUEZzel, 
Jorge SEMPRUNnal és George S t'EiNERrel) készített, több részes portréfilmnek is, amelyet a holland televízió 
1989-ben bemutatott, és amelynek rendkívül kedvező visszhangja volt. A korábban kiadott A látogató és 
A cinkos jóval szerényebb fogadtatásban részesültek. 

6 Kerti mulatság. 137. 
7 Vö. Bemutatkozás In: Az újjászületés melankóliája. Bp., 1991. 8. 
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dilemmák jelennek meg ebben a regényben is, de gyökeresen más poétikai szerke-
zetben és részben más hangszerelésben." 

A látogató is, A városalapító is olyan narrátorral (és egyúttal főszereplővel) 
szembesített, aki határozott társadalmi státusszal rendelkezik: gyámügyi főelőadó, 
illetve várostervező építész - azaz a mindenható szocialista állam kis- és közép-hi-
vatalnoka. A cinkos címszereplőjének már nem ennyire egyértelmű a státusza. 
Hiszen eleve nem ugyanaz az egyetlen státusz tartozik hozzá, hanem több is, s bár 
valamennyi pontosan körülhatárolt, egyikhez sem kötődik szorosabban: valamikép-
pen járulékosak a hős nézőpontjának és sorsának alakulása szempontjából. E hatá-
rozatlanságnak valójában az a funkciója, hogy a mindvégig változatlan (és egyér-
telmű) értelmiségi szerepet tegye hangsúlyossá. Igaz, a gyámügyi előadó és a 
városteivező építész státusza is értelmiségi szerepet takart (s éppen az értelmiség 
tehetetlenségének, illetve osztályhatalmi ambíciójának bemutatását tette lehetővé a 
szocialista rendszer feltételei között), de a státusz mindkét esetben karakterizálta a 
szerepet. A cinkos főszereplője viszont elsősorban (és általában) kelet-európai értel-
miségi, s szerepéhez képest másodlagos, hogy milyen státuszokkal rendelkezik.4 

(Más kérdés, hogy ezek mennyire tekinthetők hiteles esélyeknek a politikai szerepet 
vállaló kelet-európai baloldali értelmiség számára.) 

A Kerti mulatság narrátorának nincs ezekéhez fogható társadalmi státusza, hacsak 
az nem, hogy író ember. Ez viszont a fikció merőben más lehetőségeit kínálja. Maga 
Konrád is érzékeltetni próbálja a különbséget: „A politika cselekvés, a regényírás 
szemlélet. A kettőt nem lehet összekeverni. Épp elég, ha a többiek cselekszenek, a 
krónikás uralkodjon magán. Ha én magam is cselekszem, elfogult vagyok. Csak 
akkor jön a bő mese, ha én már objektív lettem és nem cselekszem."10 Ami a „bő 
mesét" illeti, a regény (legalábbis első változatában) aligha igazolja e feltételezést. Az 
viszont kétségtelen, hogy a főszereplőnek a korábbi regényekben tapasztalható 
(már csak a narrátori pozíciójából is adódó) állandó jelenléte itt megszűnik: a Kerti 
mulatság számos olyan fejezetet tartalmaz, ahol az egyik vagy a másik melléksze-
replő a narrátor. 

Igaz, A látogató vagy A városalapító hősét is a szemlélődés jellemezte inkább, 
mint az aktivitás; A cinkos címszereplője pedig (a cselekvés értelmét megkérdője-
lező perspektíva - a bolondokházába vezető életút - következtében) tevékeny 
ugyan, de fölöslegesen az. Ám az ő személyiségük és nézőpontjuk uralja a regény 
teljes terét: a mellékszereplők kevéssé jutnak szóhoz. (Bár A cinkosban kapnak erre 

8 A Kerti mulatság második változatáról írva állapította meg ugyan DÉRCZY Péter, de az elsőre is 
érvényes, hogy „Konrád stilisztikája korábbi műveihez képest [...] erősen megváltozott, mondatai barok-
kos indázása, többszörös összetételei, olykor oldalakon való áthúzódása majdhogynem radikálisan 
letisztult, egyszerűsödött, gyakorivá vált a korábbi szövegeiben szinte ismeretlen tőmondat, egyszerű 
bővített mondat vagy a mellérendelő összetett mondat [...] fölerősödött mindennek következtében a -
Konrádnál egyébként másutt is jelenlévő - aforisztikus fogalmazásmód." DÉRCZY Péter: Vonzás és válasz-
tás 10. Dekonstrukció - rekonstrukció. Konrád György: Agenda, 1. Kerti mulatság. Jelenkor 1990/3- 265. 

9 Valójában e regényében Konrád arra vállalkozott, hogy a - hol forradalmi, hol reformer, hol pedig 
ellenzéki beállítottságú - magyar baloldali értelmiség próbatételeit ábrázolja. 

10 Kerti mulatság. 83. 
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leginkább lehetőséget, mégis A látogató esetében érzékeljük arányosabbnak jelenlé-
tüket, mert kiszolgáltatottságuk, elesettségtik magyarázza súlytalanságukat.) 

1978 májusában, a nemzetközi Pen Club stockholmi kongresszusán tartott beszé-
dében Konrád, a maga ars poeticáját foglalva össze, mondta az alábbiakat: „Az író 
az emberek világában is csak annyit ismer, amennyi az övé. írói világom? Én vagyok 
az. Amit a fejemben hordok. Műveim: álarcaim. Mint tény csak álarc van, arc csak 
mint utópia van."" Talán a Kerti mulatság közelíti meg leginkább ebben az értelem-
ben az utópiát. Konrád György, a szerző megteremti benne egyik szereplőként a 
megnevezetlenül is felismerhető Konrád György néven publikáló írót, aki semmivel 
sem kevésbé fiktív (vagy nem fiktív), mint a többi regényalak. „Aki ezeket a sorokat 
írja - olvashatjuk a regényben - , az maga is itt születik, ezen a papíron. A szerző 
meghosszabbítása, lidérce és kísértője, megszülettem: tehát vagyok. [...] Se több, se 
kevesebb nem vagyok, mint ez a szöveg."12 

De - mint erről már volt szó - itt nem cselekvő, hanem emlékező és meditáló 
szerepkörrel rendelkezik. Egyrészt dokumentumszerűen beszámol az 1944-es vész-
korszakról és az 1945-ös felszabadulásról,13 illetve kevésbé dokumentumszerűen 
gyermekkora világáról, az apa szinte mitikussá magasodó alakjáról és a szűkebb-tá-
gabb családról, a szó szerint „füstbe ment" rokonságról.14 Másrészt mintha az 
esszéista Konrád sétált volna át vendégszereplésre e könyvbe, s tulajdonképpen 
indokoltan, hiszen a regény beszédhelyzete megkívánja, mert hogy a szerző vendég-
ségbe invitálja valamennyi szereplőjét - hol a kertjébe, hol pedig kedvenc kávéhá-
zába (amely Korona névre hallgat, mint az a brassói Korona Szálló, amelynek 

" Arc és álarc. In: Az autonómia kísértése. Antipolitika. Bp., 1989- 77. „Ha lenne arc mint tény, az 
c.sak egyik arca lenne valakinek az elképzelhetetlenül sokból, olyan alkalmi, mint egy fénykép. Önarcké-
pünk is jobban sikerül, ha nem felejtjük el, hogy személyiségünk is vallásos föltevés, amelyre éppolyan 
szükségünk van, mint a lábunkra. Ha netán mégis lenne arcom, magában foglalná minden lehetséges 
arcomat, de vajon ezt ki ismerhetné? Én biztosan nem, tudásom a többiekről méginkább véges, olykor 
csak egy-két vonás, karikatúra. Magamat, s a többieket csak úgy tudom látni, ahogy itt és most lehet, 
környezetem sztereotípiáival.. Körbeértünk: a regény világa az író álarca." (Uo.) „Mit tehet az író? 
Hámozza, levetkőzteti, tudata paradoxonjaiból megformálja belső arcát. Véletlen arcából kevésbé véletlen 
arcot csinál, átvilágítja, megtisztítja a szerkezetét. Ellentétes erők kereszteződési pontjává teszi. Annál 
inkább van arca, minél inkább elüt a fölkínált normáktól. Munkában van, útban van, szembeötlően 
elidegenült álarc helyett, kevésbé nyilvánvalóan elidegenült álarcot keres. Ez a beszédes önlebontás az 
irodalom. Megépítjük belső arcunkat, mint egy labirintust, szórakoztatóan bonyolult tér lehet belőle. És 
meghívásunkra: átvonulnak vágyainkon és szorongásainkon, próféciáinkon és kétségbeesésünkön, szé-
gyeneinken és önigazolásainkon az olvasóink." (I. m. 80-81.) 

12 Kerti mulatság. 10. 
13 Nem tévedés, bujkáló zsidóként csakis így élhette meg. Konrád nem feledkezik meg arról, hogy a 

felszabadulás éjszakáján a Bunkócskát és az Internacionálét énekelte. Vö. Kerti mulatság. 16. 
14 Az Eszéki Erzsébet által készített interjúban Konrád azt nyilatkozta, hogy előző regényeinél „a Kerti 

mulatság önéletrajzibb. A háború után szerencsétlennek éreztem a fiatalságomat. Úgy gondoltam, hogy 
akik nálam öt-hat évvel idősebbek, felnőttebbként, érdekesebb dolgokon mentek át. Aztán ötven felé 
közeledve beláttam: az én nemzedékemmel is történt egy s más. Hogy kiadtam-e a családomat? 
Szeretettel írtam róluk". ESZÉKI Erzsébet: Kibeszéljük magunkat. íróportrék. Bp., 1990. 210. A szembeállí-
tást nem tartom egészen pontosnak; például A cinkos hősének is „odakölcsönözte" Konrád a maga 
gyermekkori élményeit, családjának több alakját. Ami a Kerti mulatság esetében valóban új: az önéletrajzi 
elemek személyes vállalása. 
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egykor Konrád nagybátyja volt az igazgatója13). A meditativ reflexiók hömpölygését 
ugyanis immár nem korlátozza semmiféle cselekménybeli kötöttség sem. 

A Kerti mulatságnak voltaképp három rétege van. Az első: az író emlékei (a 
gyermekkor, az 1944-es vészkor és a felszabadulás pillanatai). A második: az író 
rögtönzésszerűnek ható reflexiói, asszociációi. (A regény különböző részein az 
emlékező és meditáló egységek ritmikusnak mondható váltakozása figyelhető meg; 
például a második fejezet meditativ, a harmadik emlékező, a negyedik ismét 
meditativ, az ötödik emlékező és így tovább.) E két réteg jelentőségét emeli ki a 
Kerti mulatság önmeghatározása, amely szerint „önéletrajzi esszéregény a tájékozó-
dásról".16 Ám e két réteg kiegészül a mellékszereplők elbeszéléseivei-történeteivei: 
ez volna a mű fikciós jellegét erősítő harmadik rétege. 

Az arc és álarc összefüggésének konrádi értelmezése ugyanis nemcsak a végső 
soron elválaszthatatlan fiktív és nem fiktív elemek egymásba játszását foglalja magá-
ban,17 hanem a személyesség és a személytelenség egyidejű fennállását is, ami nem 
különösebben meglepő egy ennyire reflektív, distancírozó alkatú író esetében. 
Ugyanakkor érdemes megkülönböztetni a két aspektus jelentőségét. A fiktív és nem 
fiktív elemek - ha változó arányban is, de - azonos súlyú összetevői valamennyi 
regényének. Nem mondható el ugyanez a személyesség jelenlétéről. A látogatóhoz 
képest A városalapító is, A cinkos is jóval nagyobb távolságtartással, ha tetszik, 
„kegyeüenséggel" szemléli hősét. A Kerti mulatság közeiebi") áll A látogató szemé-
lyességéhez, s még az sem állítható, hogy a megnyilatkozó ént ne feszélyezné a 
hozzá tartozó (írói) szerep - hiszen meditációinak egyik leggyakrabban visszatérő 
tárgyát képezik „az elbeszélés nehézségei". A Kerti mulatság modalitását tekintve is 
változást jelez szerzője pályáján: egy jóval érzelmesebb és sérülékenyebb, még az 
sem lehetetlen, hogy kevesebb önfegyelemre képes személyiség tekint ránk lapjai-
ról. 

Nem mond ennek ellent, hogy a regény harmadik rétegét epizódfigurák (Regina, 
Jeremiás, Zsuzsa és mások) többé-kevésbé önálló történetei alkotják. Jóllehet Kobra 
Dávid neve már itt felbukkan, a Kerti mulatság első változatában még távolról sem 
olyan magától értetődő az emlékező és meditáló énnel való azonosíthatósága, mint 
a második változatban. Sőt, mintha a névhasználatra itt még azért lenne szükség, 
hogy a vágyott vagy gyakorolt normaszegések alanya megnevesíthető legyen. 
„Nincs olyan büntethető nemi cselekmény, amelyet Kobra már el ne követett volna" 

15 Vö. KONRÁD György: Magyar-zsidó számvetés, 1989. In: Európa köldökén. Bp., 1990. 238. 
16 Kerti mulatság. 126. 
17 Sőt Konrád immár elutasítja a kizárólagosan fikciós irodalmat: „Unom az irodalmat. Némi irtózattal 

olvasom Flaubert leveleit a művészet szentségéről. Unom a kitalált figurákat és a kitalált cselekményt, 
nem hiszem el, erőlködés, ritkán birok egy regényt végigolvasni. Ez a szerencsétlen milyen hosszadalma-
san képzeli magát másnak, mint ami. Sok szó, kevés pontos észrevétel. (...) Nincs cselekmény a szövegen 
kívül." Kerti mulatság. 157. Teljesen logikus gondolat ebből a nézőpontból, hogy az író valóságos és 
elképzelt világa egymásba ér: „Nemcsak én írom a könyveimet, ők is írnak engem, az vagyok, aki általuk 
lettem." I. m. 80. 
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- tudjuk meg róla a név első előfordulásakor.18 Később pedig nem kevesebb derül 
ki róla, mint hogy a feleségével vérfertőző viszonyban él. 

A regénynek e (harmadik) rétege a legkevésbé kidolgozott; az elmosódottságnak 
éppúgy, mint a fikciós jelleg hangsúlyosabb jelenlétének, belátható lélektani oka 
lehet az, hogy az emlékezőt fokozott tapintatra készteti férfiúi kalandjainak elbeszé-
lése. Nem mintha győzelmi jelentésekből állnának ezek; Kobra nem Casanova 
rokona, hanem Szindbádé: „Kobra a nők oldalán tanulta meg a jelenlét szabadságát. 
Eleinte azt hitte, hogy illenék örök életre szeretnie azt, akit a karjában tart, aztán már 
nem hitte ezt. Egyik ölelkezésből nem következik a másik. Szerződés szerint nem, 
hatalom szerint igen. Amellett maradt, aki erősebb volt a többieknél."19 

Első kísérletével maga sem lehetett elégedett, hiszen alaposan átdolgozta; az 
Agenda, 1. tanúsága szerint elsősorban a regény harmadikként tárgyalt rétege 
szorult alaposabb újraírásra, bővítésre. Ám a másik két jelentésréteg is csak annak 
számára érdekes igazán, aki kevésbé ismeri Konrád György korábbi szépírói mun-
kásságát. Kivált a meditativ részekben gyakori a visszatérő gondolat-panell. Mint 
például az alábbi: „Nem azért írok politikáról, mert politikus akarok lenni, hanem 
mert okom van tartani a politikusok munkájától. Veszélyeztetik életbiztonságomat, 
korlátozzák szabadságomat, büntető rendszabályokkal fenyegetnek, kevés eszme-
csere, sok propaganda, a nyelvet a polgárok éberségének elgyöngítésére használ-
ják."20 Vagy ez: „Magyar is vagyok, zsidó is, ha csak az egyiket vállalnám, megcson-
kítanám magam. Mindenfajta templomot szeretek, de egyikre sincs szükségem, 
egyetlen bizonyosságom a bizonytalanság."21 

Mint ahogy a könyv valóban emlékezetes részei az olyan, néhány sorba sűrített 
kis groteszk anekdoták, amelyekhez hasonlókat A látogatóban olvashattunk. Mint 
Jeremiásnak és írónő szeretőjének a története: „Volt Jeremiásnak egy írónő szeretője, 
de ő nem olvasott még egy sort sem tőle. Az asszony fölvágta Jeremiás részére az új 
regényét és odatette az éjjeliszekrényre. Egy éjjel alvó kedvese mellett az ágyban 
Jeremiás elolvasta a regényt. Mikor a végére ért, felöltözött és elment. Hagyott egy 
cédulát a házvezetőnőjének. Kérem, tüntesse el a hölgyet. Mondja meg neki, ha még 
egyszer itt találom, a pongyolám övével fogom megfojtani. Az írónő következő 
regénye egy erőteljes úriemberről szólt, aki pongyolája övével szokott megfojtani 
nagylelkű hölgyeket."22 

Illetve az olyan - ugyancsak groteszkbe hajló - szörnyű tragédiák, mint az Erdély 
magyarokhoz visszacsatolt részében élő derék rokon, Pista bácsi korántsem egyedi 
esete, aki gyanútlanul sétált végzete elé: „Pista bácsi egy kis szunyókálás után ment 
a dolgára [...] a deszkagyár körül farakások, dél felé kék hegyek, fehér házak, az 
már Románia. El lehetett sétálni a határsorompóhoz és át lehetett sétálni, ha az 

18 I. m. 12. 
19 I. m. 132. 
20 I. m. 128. 
21 I. m. 58. 
22 I. tn. 63. 
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ember nem az úton ment. Pista bátyám családjával és az egész rokonsággal együtt 
átszökhetett volna szinte a saját telkén Romániába, ahol 1944-ben nem rekesztették 
gettópalánk mögé s nem tömték marhavagonba a zsidókat. Nem szökött át. Sem a 
váradi, sem a Plargitán élő rokonok nem jutottak erre a gondolatra. Pista bátyám 
feleségével és fiával együtt, a nagy magyar, a nagy román-zsidó, aki boldog volt, 
hogy ismét magyar földön él és nem a puliszkafalók parancsolnak neki, törvénytisz-
telőén beszekerezett a nagyváradi gettóba. Auschwitzba kerültek, felségével együtt 
ment fürödni a gázkamrába."23 

A Kerti mulatsággal tehát új korszak kezdődött Konrád regényíró pályáján. 
Meglehetősen kockázatos útra lépett, hiszen a jellemközpontú regényírás konvenci-
ója oly mértékben meghatározó nálunk (beleértve a kritikusok horizontját is), hogy 
az ettől eltérő regénypoétikai törekvések nem sok megértésre számíthatnak.24 (Jó 
példa lehet erre, hogy Karinthy Frigyes minden erőfeszítése és Szathmári Sándor 
kitűnő Kazohiniá\a ellenére sem vált népszerűvé Magyarországon az utópikus és 
ellenutópikus példázat műfaja.) Az Agenda. 1. nemcsak a Kerti mulatság első 
változatának fikciós rétegét bővíti jelentős mértékben, hanem az ott elsőként kezdett 
regényszerkezeti újítást is jóval inkább kidolgozza; a folytatásának (egy trilógia 
második kötetének) szánt Kőóra (1994) pedig még tovább megy el ezen a téren. 

Az író elképzelt és valóságos világa egymásba ér - nyilván abból a meggondolás-
ból, hogy a valóság sem létezik másképp, mint a tapasztalat nyelvére fordítva, azaz 
fikcióként. Raymond Federman kifejezésével élve, „szürfikcióval" van dolgunk: a 
szerző úgy alkotja meg önmagát, mint bármelyik szereplőjét, így a hatalma sem 
több, mint azoké.2 ' Ha pedig a különböző szereplők története egyenrangú valósá-
gok egymásmellettisége, akkor az eltérő időszámításaik is egyenértékűek. A lineari-
tást felváltja a halmazelv, nincs „előbb" és „utóbb": az epizódok fölcserélhetők. 
Konrád korábban is kedvelte a pikareszk szerkezetet (gondoljunk A cinkosta.), s 
még az Antipolitikdban is szükségesnek látta védelmébe venni: „A szűkösség a 
mélységgel vigasztalja magát. Ki tudja, így van-e? Tény, hogy a börtönnaplók nem 
érdekesebbek, mint a csavargóregények."26 Az Agendában pedig egyenesen azt írja: 
„Legszívesebben egy olyan kapcsos könyvet képzelek el, amelynek minden lapja 
kijár és átsorolható."27 (A kapcsos könyv ötlete föltehetően Marc Saportatól szárma-
zik. Ismerhette Konrád B. S. Johnson magyar nyelven 1972-ben megjelent Szeren-

2 3 1 . M . 1 5 3 . 
24

 A Konrád György életművének szentelt tudományos tanácskozáson ( 1 9 9 5 . december 6-án) BÁNYAI 

János vetette fel, hogy bármennyire kitűnő a Kosztolányi-féle regényíró hagyomány, nem volna szabad 
megfeledkezni (főképp a kritikusoknak nem) arról, hogy másfajta hagyományok is vannak - például 
Krúdyé vagy Szentkuthyé - , amelyekhez Konrád újabb regényei kapcsolódnak. 

2 5 FEDERMAN terminusát HAJDÚ Gergely Agenda-recenziőySból vettem át, vö. A házigazda. Holmi 
1990/2. 229-230. 

26 Az autonómia kísértése. Antipolitika. 311. Ebben a művében bukkan fel először az „agenda" szó is: 
az államszocialista társadalmakban a legáltalánosabban vett demokrácia került napirendre a történel-

mi agendában". I, m. 285. 
27 Agenda. 405. 
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esetlenek, című regényét is, amelyben a fejezetek sorrendjét az olvasó tetszés szerint 
állapíthatja meg.) 

Konrád szándékát azonban épp az Agenda, 1. valósítja meg kevésbé, mert Kobra 
Dávid (illetve Konrád György) gyermekkori emlékei - ha töredékesen is, de - a 
családregény lineáris keretei között elevenednek meg. Más a helyzet a Kőórában, 
ahol nincs olyan epikus összetevő, amely ilyen mértékben keresztezné a halmazel-
vet. immár bármi megtörténhet; a történetnek éppúgy nincs felismerhető teleológi-
ája, akár a történelemnek sincs; a szerző pedig mintha kedvét lelné a fejlemények 
kiszámíthatatlanságában. Az esetlegesség benyomását erősíti, hogy az elbeszélő 
gyakran elejti a fonalat, ugyanarról (vagy mégsem egészen ugyanarról) az ese-
ményről más és más nézőpontból eltérő dolgokat tudunk meg, s az egyes törté-
netszegmentumok szeszélyesen, a voltaképpeni időrendnek fittyet hányva, olykor 
csupán laza asszociációknak engedve következnek egymásra.28 

Voltaképp a Kőóra mint regény nem annyira folytatása, mint inkább bővítése az 
Agendának. Hiszen módosul a nézőpont és az időpont; az egyik újabb interjúban 
Konrád méltán hivatkozott arra, hogy „A Kerti mulatsághoz képest a Kőóra című 
regényben más a hős, a látószög, a téma, és mivel eltelt közben néhány év, a szerző 
is, tehát a szemlélet és a nyelv is [...] A Kerti mulatságán két főbb időszint van: a 
nyolcvanas és a negyvenes évek, a Kőórában a kora kilencvenes és az ötvenes évek, 
a készülő harmadik kötetben a két szint között a távolság csökken, napjaink és a 
hetvenes évek között jövök-megyek."29 Nyilván hasonló jelentésmódosító szerepe 
van annak is, hogy az újabb regény színhelye már nem Budapest, hanem fiktív nevű 
hasonmása, Kandor. 

A második kötetben címmé emelt „kőóra" nemcsak azért találó jelkép, mert a 
mindkét regényt jellemző időtlenséget jelzi, hanem azért is, mert az idő mindent 
befejezetté nyilvánító hatalmát is érzékelteti. Valamennyi történés (játszódjék előbb 
vagy utóbb, említődjék egyszer vagy többször) jóvátehetetlenül megtörtént. A fősze-
replő Dragomán János „minden pillanatban befejezettnek gondolja az életét",30 mert 
érdeklődése (akárcsak egykor Krúdy Szindbádjáé) sohasem a jövő, hanem csaknem 
mindig a múlt felé irányul. Minthogy a sorrend itt végképp bizonytalan, a történet 
csak nyugvópontra juthat, nem végpontra - maga a könyv is csupán az egyik 
(meglehet, nagyobb, terjedelmesebb) lehetséges eleme a folyamatos kirakójátéknak. 

28 A Kőóra kéziratában szerepelt egy különösen szemléletes példa a linearitást deformáló eljárásra: „A 
vendég leül mellé a sarokpad másik oldalára. A történet végén, mikor Dragomán már elmondta a 
sírbeszédet fölötte, a halott barát visszatelepszik a kertbe, őkelme egyszer csak megint ott ül Dragomán 
jobbján, elpusztíthatatlan, mint a gyarló istenek." Az idézett részlet egyszerre példázat és a példázat 
paródiája; sajnálom, hogy végül a szerző kihagyta a megjelent változatból. 

29 Aki másnak nem árt, az nem bűnös, nem is büntethető. (Az interjút V. BÁLINT Éva készítette.) 
Magyar Hírlap 1994. december 10. 

30 Kőóra. Agenda II. Bp., 1994. 180. 



Bodnár György 

AZ IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS DILEMMÁI 

Lehet-e egyáltalán jó irodalomtörténetet írni, és ha igen, miért nem? Természetesen 
G. B. Shaw egyik paradoxonát fogalmazom át, amikor az irodalom történeti rend-
szerezésének dilemmáját felvetem. A mai gond e műfaj jogosultságának tagadásával 
kezdődött, még egy jó negyedszázaddal ezelőtt. Az irodalomtörténet kezdettől fogva 
gondolkodott saját létén, és kereste törvényeit, de a strukturalizmustól provokált 
poétikai forradalom kibontakozása után egy ideig defenzívába szorult: a kihívást 
válaszadás helyett kontrakritikával fogadta, vagy megelégedett a status quo-ját 
igazoló érvekkel. Erről a holtpontról a recepcióesztétika mozdította ki - s éppen 
történetiségének újragondolásával, amellyel egyszerre jelezte az irodalomtörténet-
kritika jogosságát és a kommunikációs rövidzárlatot a történeti szemlélet és a 
kérlelhetetlen formalisták között. Mert azt sem kell a szépítő feledésnek átadnunk, 
hogy a gondokat nemcsak a politika és a társadalomtörténet függőségében lévő 
történetiség idézte elő, hanem a mindenféle történetiség tagadása is. Foucault 
például - Sartre-nak adott interjú-válaszában - azzal utasította vissza a történelem-
ellenesség vádját, hogy kizárólag a filozófusok történelmének, meggyilkolását ismerte 
el. De amikor ezt a filozófus történelem-fogalmat olyan mítoszokkal azonosította, 
mint a folyamatosság és az emberi szabadság gazdasági, társadalmi meghatározott-
sága, a történész lehetőségét szükségképpen redukálta az egymásra rétegződő 
korszakok mintegy archeológiai feltárására.' A recepció-esztétika tagadja a hossz-
metszetre és a keresztmetszetre irányuló szemlélet összeegyeztethetetlenségét, de 
éppen a történetiség problémáját a marxista és formalista módszer vitájában meg-
oldhatatlannak látja. A két iskola megtorpanását közös okra vezeti vissza, s különös 
módon ez a kettős kritika teremti meg a tudományos gondolkodás kommunikációját 
nemcsak az ő kísérletével, hanem a műelemző és irodalomtörténész-szemlélet 
között is. A közös ok az a kiinduló gondolat, amely az irodalmi tény esztétikai körét 
zártnak feltételezi, s a művek hiteles jelentését ugyanúgy az isteni világ vagy a 
platóni ideák emberen kívüli változatlan terébe helyezi, mint a történelmi lényeget. 
Kétségtelen: reveláló hatású volt ez a kritika és a belőle kifejlődő hatástörténeti 
gondolkodás, hiszen nemcsak a szociológiai befogadás-értelmezést módosította 
minőségileg, hanem az objektívnek vélt folyamat-elvet is. Sőt csakhamar azt is 
felismerhettük, hogy ez a két módosítás voltaképpen egy, s annál meggyőzőbb, 
minél inkább feltételezi egymást. Mert a befogadás-esztétika aktivitással és történe-

1 M. Foucault répond ä Sartre. La Quinzaine littéraire No. 46. 
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lem-alkotó energiával ruházza fel a szociológia passzív befogadóját, s a művet is 
behelyezi a változó tapasztalati hátterű folyamatosságba, amelyben a befogadás 
értelmezéssé válik, az elismert esztétikai normák rendszere pedig új, őket felülmúló 
alkotássá. Állandó párbeszéd ez korok, művek, írók és olvasók között, amelyben a 
lényeg és az igazság nem egy ponton található meg, hanem a folyamattal azonos, 
így az irodalmi művek egymásutánja valóban irodalomtörténeti összefüggésként 
fogható fel - anélkül, hogy szükségünk lenne egy emberfeletti lényegre, amely a 
mozzanatokban megnyilatkozik, s amely felé a folyamat céltudatosan halad. 

Az igazáp időszerű kérdés persze ezután vetődik fel: a történelem-felfogás hamis 
végleteinek - a történelmi relativizmusnak és az egyetlen korszakeszményét abszoluti-
záló historizmusnak - elutasítása után vajon a recepcióesztétika nem tévedt-e vissza a 
szubjektivizmus egyéni értelmezésekre széteső világképéhez? A kérdést ki nem mon-
dottan maga Jauß, a recepcióesztétika megalkotója teszi fel, s provokáló alaptanulmá-
nyának tézisei voltaképpen a válasz mozaikdarabjai. így jut el az objektivizmus elutasí-
tásától a befogadói előítéletek elfogadásán át az összefüggésekhez vezető új útig. Az 
olvasó irodalmi élményeinek elemzése-írja - csak akkor kerülheti el apszichologizmns 
fenyegető csapdáját, ha egy mü befogadását és hatását az elvárásoknak abban az 
objektiválható vonatkozási rendszerében írja le, amely bármely mű megjelenésének 
történelmi pillanatában létrejön, sa műfaj korábbi ismeretéből, előző művek, formájából 
és tematikájából, valamint a költői nyelv és a köznyelv ellentétéből épül fel2 S máshol 
hasonló objektíválható szférának tekinti a mértékhorizontok változásait. A gondolatme-
net e mozzanatának létfontossága még nyilvánvalóbb lesz, ha a forrás, a modern her-
meneutika, Gadamer koncepciója felől nézzük. Gadamer a múlt és jelen, valamint a mű 
és a befogadó közötti viszonyt egyenesen a félreértésben látja, a múlt és a mű hatását 
pedig preformáitnak; az ő befogadójának kérdése már feltételezi a megértést, s olyan 
hermeneutikai körbe kerül, amelyben - a nyelvfejlődéshez hasonlóan - egy magát 
értelmező, vonatkozásaiban elrendezett világ találkozik a tapasztalattal, mint az újjal: ez 
az új érvényteleníti a korábbi előfeltevéseket, s érvénytelenítése egyben az újjáren-
deződés módja. Gadamer hermeneutikája tehát ugyancsak az egyedi jelenségek körébe 
zárt szemlélet meghaladását és egyidejűleg világranyitottságunk, megőrzését célozza. 
Levonom a konzekvenciát- írja. - A hermeneutikai[...] tudat abban leli hatékonyságát, 
hogy képes a kérdésest, a problematikust meglátni. Ha nemcsak a népek művészi hagyo-
mányát, nemcsak a modem tudományok elvét, hanem tapasztalati életünk egészét is 
szem előtt tartottuk, hermeneutikus előfeltételezettségükben, akkor— úgy vélem sikerül 
saját, általános és emberi élettapasztalatunkat és a tudomány tapasztalatát ismét össze-
hozni!' 

Ez a gondolatmenet persze találkozik néhány korábbi sejtéssel is. A voluntarista 
áltörténetiséggel elégedeüen irodalomtörténészek kiindulópontja is a történetiség auto-
nómiájának feltevése volt. S ez nemcsak a leírástól választotta el a történelem fogalmát, 
hanem azonnal utalt összefüggés voltára is. Az irodalomtörténet egyik fontos kérdése, 

2 H. R . JAUSS: Az irodalmi hermeneutika elhatárolásához. Helikon 1 9 8 1 . 2 - 3 . 1 8 8 - 2 0 7 . 
3
 H . - G . GADAMER: A hermeneutikai probléma univerzalitása. Helikon 1 9 8 1 . 2 - 3 . 2 7 4 - 2 9 0 . 



Az irodalomtörténet-írás dilemmái 8 3 

hogy miként megy végbe a történelem, a társadalomtörténet és az irodalom egymásra 
hatása. Következésképpen az irodalomtörténet önálló rendszer, amelyben a társada-
lomtörténet és politikatörténet nélkülözhetetlen eleme lehet az összefüggéskeresésnek, 
de közvetlen szempontként illusztrációvá, dokumentummá teszi az irodalmi művet, az 
irodalomtörténetet pedig rokontudományok leányvállalatává. E folyamat rekonstruálá-
sában az irodalomtörténész - akárcsak a kritikus - a maga világképét is kifejezi, s 
jelentőssé akkor válik, ha erre képes. Mindennek feltétele azonban tárgyának és világ-
képének megfelelése. S ebben a jelenvalóvá tett történelmi folyamatrajzban a 
műelemző és történész módszer szembeállítása hamisnak látszik, hiszen az előbbi az 
irodalom konkrét tényeivel, az utóbbi pedig időbeli létének elvontabb formájával áll 
.szemben. S a szinkrón elemzés nemcsak a történelmi szintézis megalapozója lehet, 
hanem - a folyamat megnyilatkozásától függően - megjelenítője is. A két módszer 
közös nevezője maga a mű, a szöveg, amely jelentése révén a művön kívüli világ felé is 
nyitott. A jelentés viszont a befogadót is feltételezi, aki asszociációi révén hozzájárul a 
mű határainak bővítéséhez vagy szűkítéséhez. S mivel nincs elvont befogadó, miért ne 
feltételezhetnénk a történelmi és társadalmi tudat asszociatív szerepét is. Karel Kosik írja 
A konkrét dialektikája című könyvében: Az emberi tudat különböző képződményei, 
amelyekben az osztályok, az egyének, a korok és emberiség végigharcolták és tudatosí-
tották a maguk gyakorlati történelmi problémáit, az emberi tudat részeivé válnak -
amennyiben kialakultak és megfogalmazódtak -, ennél fogva kész formákká lesznek., 
amelyekben minden individuum átélheti, tudatosítja és realizálhatja az egész emberi-
ség problémáitEz a tudati közkincs bekapcsolhatja a mű egyedi anyagát az objektív 
összefüggések rendszerébe anélkül, hogy a kapcsolat bizonyítása belemagyarázás len-
ne. Ebből persze nem szabad kényelmes önmegnyugtatást kiolvasni. A fentiekből az is 
következik, hogy a hangsúlyt nem a társadalom és mű összefüggésének elvont igazsá-
gára kell tennünk, hanem a kettő közötti viszony formáinak meghatározására. A lélek-
tani vizsgálat, a befogadók szociológiája, a tudati struktúrák elemzése stb. bizonyára 
megfoghatóbbá teszi az eddig homályos mozzanatokat. 

Folytathatnánk a példák felsorolását, melyek mind a két gondolatmenet találkozásait 
bizonyítanák. De ekkor is be kellene látnunk, hogy az örökölt irodalomtörténeti gon-
dolkodásból hiányzott az a kidolgozott hermeneutikai szakasz, amely átívelné az időbe-
li és térbeli összefüggések pilléreit. Ezért hátrább kellett lépnünk, s az alapértékektől 
újra elindulnunk. Számomra a recepcióesztétika legvonzóbb gondolata az ember fölötti 
és az emberen kívüli történelmi lényeg trónfosztása, s a befogadói aktivitás felfedezése 
az esztétikai és történelmi értékek viszonylatrendszerének kialakulásában. Ezért termé-
kenyítőnek véltem azt a kísérletet, amely az irodalmi recepció elméleti megközelítését a 
temielés és fogyasztás dialektikus viszonyának felismerésére, valamint a műalkotásban 
kifejezett ideál egyszerre objektív és szubjektív természetének feltevésére építi. Anélkül, 
hogy a henneneutika kérdéseire kerestek volna választ - a hetvenes évek elején a 
magyar filozófusok is az önnön történelmét létrehozó és az abban létrejövő embert 

4 K. KOSIK: A konkrét dialektikája. Bp., 1968. 
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tették kiindulópontul, midőn a kezdet problémáját vizsgálták a filozófiában. A kezdet 
tisztázásának tétje az emberen kívüli abszolútum szükségessége vagy nélkülözhetősé-
ge, s e tekintetben nincs lényeges különbség a platóni, a vallásos idealizmus és a 
mechanikus materializmus között (vö. Darwin érvelését az állatok zenei érzékével), 
mert e kezdetet mindegyik az emberen kívül feltételezi. Közismert, hogy az egyik 
elterjedt álláspont szerint az emberi lényeg genetikus alapja a munkaeszközök készítése 
és használata, s ezt más interpretátorok a társadalmiság, tudatosság és szabadság kritéri-
umának kialakulásával bővítették vagy helyettesítették. Itt és most nélkülözhető a vita 
teljes megismerése, mert a történelemfelfogást a kezdet helye minősíti: akár a munka, 
akár pedig a társadalmiság, a tudatosság és a szabadság teremtette meg az embert, 
lényege önmaga produktuma, mely egyszerre tárgyazza és alkotja történelmét. Ez a 
történelem nem hierarchikus, s lényege valóban a változó ember önszemléletében 
található meg, igazsága pedig nem csúcspont és nem is végpont, hanem maga a folya-
mat. 

Ha az éivényes szépirodalmi mű az emberi lényeget igazolja és valósítja meg, az 
előbb vázolt gondolatmenet nemcsak az alapértékekhez vezet el, hanem az iroda-
lom esztétikai és történeti értékelésének alapvetéséhez is. Legfontosabb konzekven-
ciája az irodalom fogalmával jelölt jelenségek - a mű, a műfaj, a korszak és a 
történelmi folyamat - egymáshoz való viszonyát veti fel. Az emberi tudat fejlődésé-
nek folyamatában az irodalom és a művészet szerepe nem ismerhető fel hitele-
sen, ha nem számítjuk be, hogy az emberiség fejlődésének folytonossága olyan 
reflexiókban ragadható meg, amelyek a folyamatot közvetlenül adott pillanatokként 
mutatják. Az így megrajzolt viszonyrendszerben az egyes mű és az általánosítás 
révén létrejövő nagyobb egységek - például a műfaj vagy a korszak - nem alá- és 
fölérendeltségben állnak egymás mellett, hanem egymást feltételező kapcsolatban. 
Aminek egyik jele, hogy az igazi műalkotás az általánosításban rögzített törvényeket 
nemcsak alkalmazza, hanem el is mélyíti, sőt ki is tágíthatja.3 

Ha az irodalomtudomány történetének tanulságait is felidézzük, nyilvánvalóvá válik, 
hogy ez a gondolatmenet olyan dilemmából mutat kiutat, amely régóta kíséri az iroda-
lomtörténeti rendszerezéseket. A dilemma kiváltója itt természetesen a történész nélkü-
lözhetetlen általánosító nagyobb egysége: a korszak. Azt ugyanis hamar fölismerte a 
történelmi gondolkodás, hogy a történeti folyamat létének elismerése nem elég, mert a 
végtelen folyamat megragadhatatlan, s voltaképpen éppúgy a mozzanatok kizárólagos-
ságát szuggerálja, mint az antihistorikus szemlélet. A történeti gondolkodás próbája 
tehát a korszakértelmezés, amelyben Wellek és Warren két végletet ír le. Az egyik 
póluson az a korszakelemzés áll, amelyet a skolasztika nominalistának nevez, s amely a 
korszakfogalmat önkényesen illeszti rá egy olyan anyagra, amely a valóságban állan-
dóan irány nélküli buzgás. Ezzel szemben az ugyancsak skolasztikái értelemben vett 
realista korszakfelfogás a korszakot egy elvont szellemi lényegnek minősíti, s a művek-
ben, illetve a művészeti tendenciákban megfigyelt közös szellemi vonásokat nem csu-

5 LUKÁCS György: Az esztétikum sajátossága. 1 . Bp., 1 9 6 5 . 5 7 1 - 5 9 1 . 
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pán genetikusan rokon művek kollektív egységének tekinti, hanem objektív szellemi-
ségnek, amely úgyszólván testet ölt a konkrét művészi jelenségekben. A két szélsőséges 
álláspont között természetesen számos közbülső megoldás található, s például Wellek 
nem csupán azzal minősíti a végleges álláspontokat, hogy leírja őket, hanem azzal is, 
hogy felismeri bennük a hamis alternatívákat: ő a korszakban nem a történeti valóságtól 
független ideáltípus, hanem az egyes művek és viszonylataik objektívált jegyeinek 
általánosító kifejeződését látja.6 

A történeti gondolkodás két végletével a magyar irodalomtörténet-írás is szembené-
zett. A tanulságokat a legkövetkezetesebben Horváth János vonta le, aki már 1922-ben 
megfogalmazta az önelvű rendszerezés koncepcióját.7 Szerinte a 19. században, amely 
az irodalomtörténet-írás szaktudományát létrehozta, az irodalom fogalmának fokozatos 
szűkülése figyelhető meg a magyarországi írott művek jegyzékétől az esztétikai felfogá-
sig. Ez a szűkülés összefüggött és párhuzamos volt a kor fő gondolatának, a nemzeti 
eszmének az áramlásával: minden korszak a maga nemzeti elvét vetítette vissza olyan 
időkre, amelyek irodalomfogalma szükségképpen különbözött ettől. A hiba forrását 
Horváth János a történeüetlenségben és az önelvűség hiányában jelölte meg. A múltból 
csak a jelennel azonos jelenségeket vonni bele a szemléletünkbe, a tőle különbözőket 
azonban kirekeszteni, s a feledésnek átengedni: történettudományi szempontból Magá-
tól a szemlélet tárgyától kell tanácsot kémünk, s arra szabnunk gondolatmenetünket. 
A szintézisnek azonban egyszerre kell követnie az irodalom belső fejlődését és az élet 
alakulását, amelynek az alkotás csak része. Horváth János tehát olyan elvet keresett, 
amely nem ragad ki bennünket az élet eleven valóságából, s nem akarja az irodalom 
időtlen meghatározását adni, hanem csupán azt igyekszik felkutatni, mi az állandó a 
különböző korok irodalomfelfogásában. így jut el az irodalmi alapviszonyról szóló 
híres tételéhez. Különösen kifejtése idején nagy jelentőségű volt ez a koncepció. Le-
hetővé tette a szétágazó történeti szempontok és módszerek összehangolását, s a lélek-
tani, esztétikai és formai vizsgálódások elszigetelt részeredményeinek szociológiai ki-
egészítését. Amikor azonban Horváth János elméleti alapvetése után hozzálátott 
magyar irodalomtörténete kidolgozásához, a nemzeti klasszicizmus eszményét állította 
középpontba, amelyet egyszerre tekintett a történelmi fejlődés eredményének és ab-
szolút eszménynek. Aligha véletlen, hogy a nemzeti klasszicizmus felhígulásával szem-
beforduló magyar modem irodalom kimaradt ebből a szintézisből, vagy szórványosan a 
bomlás tüneteként jelent meg. 

Horváth János tehát az önelvű rendszerezés elvont modelljét hagyta utódaira. S 
ez tudománytörténeti tanulságként újra a dialogikus szemlélet sürgetése. Horváth 
János szintézise ugyanúgy egy párbeszéd része, mint ez a visszapillantás. S a 
dialogikus irodalomtörténeti eszmény is csupán lehetőség: ugyanúgy ösztönözhet 
érvényes szintéziseket, mint önkényes értékrendet. Ha azonban a mai irodalom-
történeti szintézis-kísérletekről vitatkozunk, aligha nélkülözhetjük e műfaj felfogásá-
nak tanulságait. 

6 R. WELLEK—A. WARREN: AZ irodalom elmélete. Bp., 1972. 399-408. 
7 HORVÁTH János: Tanulmányok. Bp., 1956. 7-26. 
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A FILOLÓGIA ESÉLYEI 

(Szabolcsi Miklós: „Kemény a menny") 

Az utóbbi években számos olyan munka látott napvilágot, mely a jelenkori irodal-
miság szemléleti formáinak megfelelő korszerűségével és elméleti megalapozottsá-
gával nagymértékben jámlt hozzá a modernség irodalomtörténeti térképének átraj-
zolásához. Figyelemmel kísérve eme folyamatot, kétségtelen, hogy az egyik 
legmélyrehatóbb változás a modernség utolsó horizontjának értelmezhetőségét érin-
tette. Ugyanis a korszakküszöb előtti utómodern kontextusban az eddig szinte 
egyeduralkodónak számító József Attila-líra mellett kánonképző szerepkörbe került 
a kései Kosztolányi és a korai Szabó Lőrinc poétikája és világszemlélete. Kulcsár 
Szabó Ernő szerint: „[...] - a lírában éppúgy, mint az epikában - annak a Kosztolá-
nyinak a létértelmezésén át vezetett út, aki az individuum feliilkerekedésének 
lehetetlenségét belátva teremtett poétikai-szemléleti folytonosságot a századforduló 
és a harmincas évek magyar irodalma között. S hogy a kontinuitást ma ugyanolyan 
jelentőségűnek látjuk, mint a megszakítottság jelzéseit, az abból következik, hogy a 
szemléletváltás bármely tartalmi eleme csakis a megmutatkozó folytonossághoz 
képest nyer jelentést."1 Kabdebó Lóránt pedig ekképpen vezeti be Szabó Lőrincről 
szóló (egyik) monográfiáját: a húszas-harmincas évek fordulóján bekövetkezett 
paradigmaváltás időszakától „[...] válik a magyar líra jellegzetességévé a filozófiai 
meghatározottság poétikai megformáltságú jelenléte, [...] És a magam részéről 
meggyőződésem, hogy a paradigmaváltás egyéb hazai megvalósulásaihoz képest ez 
a változat teljesítette be a legteljesebben a korszak történetiségében megnyilvánuló 
filozófiai igény poétikai adekvációját. Világirodalmi mértékkel is értékelhető teljesít-
mény".2 Utalnunk kell azonban arra, hogy sem Kulcsár Szabó Ernő, sem pedig 
Kabdebó Lóránt számos idevonatkozó dolgozata nem globalizáló és abszolutizáló 
szándékról tanúskodik, éppen ellenkezőleg, a dialogicitás alapvető elvárásainak 
engedve, interaktív tevékenységnek tekinti az irodalomról való beszédet, s így a 
nyitottság recepciós képleteit erősítve a konszenzusképesség (tehát a megosztható-
ság és az ellenőrizhetőség) ismérveitől teszi függővé a történeti konstrukciók életké-
pességét. Vagyis, e tapasztalat szerint, maga az esztétikum is a változékonyság 
időbeli szituálhatóságának komponenseivel rendelkezik, s így az utómodernség 

1 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Tőrvény és szabály között. In: Szintézis nélküli évek. Szerk.: KABDEBÓ Lóránt és 
KULCSÁR SZABÓ Ernő. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó Pécs, 1993- 67. 

2 KABDEBÓ Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél". Argumentum Kiadó Bp. 1992. 7-8. 
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egysíkú értelmezésének plurálissá tágítása sem jelenti ez esetben a József Attila-i 
tradíció feltétlen leértékelődését. Többek között azért sem, mert a mai magyar 
lírában talán éppen József Attila az egyik legtöbbet idézett szerző, s az ő nevével 
fémjelezhető receptivitás jelent kiindulópontot a befogadói horizontok „megcélzá-
sát" illetően. 

Szabolcsi Miklós monográfiája ebbe a kontextusba szól bele, de mielőtt kitérnénk 
főbb tanulságaira, a József Attila-kutatás jelenlegi helyzetét is (a teljesség igénye 
nélkül!) érdemes érintenünk. A magyar irodalomtörténeti gondolkodásban igen 
sokáig tartotta magát az a meggyőződés, hogy a már említett időszakban (szinte 
kizárólag) József Attila volt az egyetlen (és innen tekintve nélkülözhetetlen) költő, 
akinek életműve méltó az utókor elismerésére. Persze e „gondolatiságnak" olyan 
esztétikumon kívüli tényezők szolgáltatták az alapjait - elég csak belenéznünk a 
kánondiktáló akadémiai irodalomtörténetbe (a „spenótként" aposztrofált konstruk-
cióba) - , melyek a „pártosság", a „forradalmiság", a „pszichologizmus" és az „egyéni 
létezés tragikuma" stb. felől tették „beláthatóvá" e líraiság értékhordozó potenciáljait. 
Méltán beszélhetünk azonban horizontváltásról a József Attila-értelmezések törté-
netében, ha Németh G. Béla és Szabolcsi Miklós idevonatkozó könyveit ütjük föl. 
Németh G. Béla elsősorban e költészet szövegközeli interpretálhatóságához adott 
maradandó és emlékezetes szempontokat (például önmegszólító verstípus);3 Szabol-
csi Miklósnak pedig a József Attila-filológia megteremtésében elévülhetetlenek az 
érdemei1 - maga a szerző így fogalmaz a „Kemény a menny"utószavában: „Koráb-
ban alapvető forrásanyagot kellett feltárni, az életrajz tényeit kellett felkutatni, 
emlékezéseket összegyűjteni; talán szerénytelenség nélkül úgy is lehet fogalmazni: 
a József Attila-filológiát kellett megalapozni. Ezért tartalmaz az előző két kötet olyan 
sok életrajzi és korrajzi anyagot. Az utóbbi évtizedekben és főleg a legutóbbi 
évtizedben azonban a József Attilára vonatkozó irodalom többszörösére növekedett, 
és fontos filológiai teljesítmények, adatgyűjtemények, tisztázó tanulmányok sora 
született meg."5 Ezen idézetből nemcsak az tűnik ki, hogy Szabolcsi Miklós törekvé-
se folytatókra talált, hanem az is, hogy a kezdetben pusztán filológiailag megalapo-
zott kutatás újabb szempontok bevonásával válhat csak megkerülhetetlen teljesít-
ménnyé. 

E dolgozat kérdése tehát arra irányul: mennyiben sikerült e harmadik monográfi-
ának megvalósítania az integrativitást, azaz a filológiai „tények" mellett tudott-e 
egyéb (az esztéticitás másfajta kritériumait játékba hozó) szempontokat is mozgósí-
tani a József Attila-versek érthetőségét és történeti helyét illetően. E kérdező pozíció 
jelenlétéhez, természetesen, szorosan hozzátartozik az is, hogy beszélője aláveti 
magát a diszkurzivitás (nélkülözhetetlen) követelményének: szempontrendszerét 
nem tekinti abszolútnak és egyetlennek a dolgok megragadhatóságára vonatkozóan; 

3 NÉMETH G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról. Tankönyvkiadó Bp., 1982. 
4 SZABOLCSI Miklós: Fiatal életek indulója. Akadémiai Kiadó Bp., 1963.; Érik a fény. Akadémiai Kiadó 

Bp., 1977. 
5 SZABOLCSI Miklós: „Kemény a menny". Akadémiai Kiadó Bp., 1992. 516. 
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elismeri tehát a maga korlátait is - és ezáltal - enged a polilogikusság kondíciójának: 
a másfajta horizontok felőli közelítés legitimálhatóságának. 

Ha tehát abból indulunk ki, hogy (mint Bogoly József Ágoston írja) „[...] a 
filológiai szemléletnek és a hermeneutikának igen erős az egymásrautaltsága,"6 

akkor egyik megközelítési módot sem tekinthetjük az értelmezési mechanizmus 
kitüntetett keretének. Mégis meggondolkodtató az a fejlemény, hogy mind ez idáig 
a filológiai megközelítések váltak inkább esendővé, s a történetiséget és a kontex-
tust egyaránt mozgató - ezáltal a fakticitást a mindenkori jelen érdekeltségének 
tulajdonító - interpretációk megőrizték válaszképességüket az újrarendeződő kérdé-
sek közepette is, hiszen nem a jelentések rögzíthetőségét (hanem a különböző 
körülmények által folyamatosan módosuló beszédképességét) tekintették az irodal-
mi kommunikáció alapjának (nem instanciájának!). Abban tehát, hogy az utóbbi 
évtizedekben csökkent a filológia hegemóniája, az is közrejátszott, hogy a filológia-
ilag körvonalazott „történeti események" múlt-orientációja nem tette lehetővé a 
régiség kontinuitásának megőrzését, nem engedte láttatni a jövőből is történő 
megértés kiiktathatatlan és lezárhatatlan folyamatainak komponenseit. Hiszen az 
„irodalmi tény" nem azért érdekes, mert valamilyen elmúltat reprezentál, hanem 
minden bizonnyal azért, mert képes beleszólni a jelen párbeszédeibe. Ha ez nem így 
lenne (vagyis a „tény" kívül esne a jelen kérdezőhorizontján), akkor a hozzáfér-
hetőség formái olyan minimálisra redukálódnának, hogy egészen egyszerűen elzá-
rulnának az értelmezhetőség csatornái. A filológusi munka távlatai tehát akkor 
szűkülnek be, amikor az irodalomtörténész az általa felkutatott eseményeket meg-
próbálja úgy felmutatni mint „objektív", „megkérdőjelezhetetlen" igazságot, mely 
nem szorul értelmezésre. A múltbavetettség és a jelenfeledettség állapotában a 
filológus teljesítménye éppen azon a ponton válik érdektelenné, ahol pozícióit 
megszilárdítani igyekszik: kérdés hiányában a múlt néma marad. (E gondolatmenet 
állításait érdemes összevetni például az Arcok és vallomások, a Nagy magyar írók 
vagy akár az írók világa című sorozatok koncepciójával.) Innen nézve feltétlenül 
fontos forrás Bogoly József Ágoston könyve, mert a pozitivizmus horizontjához 
köthető filológiai érdekeltségű interpretációt a hermeneutika komplementer terüle-
teként értelmezi, de elismeri annak történeti helyét s bemutatja: a tudományos 
kutatás paradigmaváltásában az előkészítő szerepkör nem jelent identikus, hanem 
inkább újraértelmezésre szoruló formációt, melynek hatásában beépíthető mozzana-
tok lelhetők fel. A megértés történetiségére és a „tények" azonosságára vonatkozó 
kérdés ezek szerint nem megkerülhető - nos, Szabolcsi Miklós munkáját (első 
közelítésben) érdemes e tekintetben vallatóra fognunk. 

A „Kemény a menny" olyan József Attila-monográfia, amelynek tetemes hányadát 
a polgári személyként elgondolt szerző biográfiája teszi ki. Ezen a ponton mindjárt 
több kérdés is adódik: 1. Miért kell, hogy megelőzze a szövegekről való kijelentése-
ket az életrajziság ismerete? 2. Mi a garanciája annak, hogy a biográfiailag rekonst-

6 BOCOI.Y József Ágoston: Ars Philologiae. „Pro Pannónia Kiadói Alapítvány - Pécs", 1994. 7. 
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ruált szerző megegyezik a versek szerzőjével? 3. Indokolt-e egyáltalán a József 
Attilára (mint polgári személyre) vonatkoztatható „adatok" bevonása az egyes irodal-
mi alkotások értelmezésébe? 

Induljunk ki néhány példából. Szabolcsi Miklós igen nagy jelentőséget tulajdonít 
annak, hogy az életrajzilag bizonyítható „Vágó Márta-szerelem" időszakában kelet-
kezett szövegek interpretálhatóságában perdöntő lehet Vágó Márta múzsái szerepe, 
s ezáltal kitüntetett figyelmet érdemelnek visszaemlékezései és kommentárjai. Ter-
mészetesen a meggyőződés abszolút igazolt, cle a „dokumentumok", ha biográfiailag 
denotative „megfejthetővé" is tesznek egy-egy alkotást, még korántsem biztos, hogy 
az olvasónak feltétlenül ezek felől kell értenie a művek világát, hiszen Vágó Márta e 
korszak „gyümölcseit" vagy önmaga vagy pedig az ürömhegyi kirándulások hatásá-
nak tulajdonítja, ami által háttérbe szorulnak az esztétikai kritériumok. 

A Gyereksírás című vers interpretációjában a szöveg kontextusát Szabolcsi Miklós 
elemzése szerint meghatározza a Vágó Márta-levelezés („Ebben a szemrehányásban, 
a kettejük levelezésében már tapasztalt felnőtt-gyermek viszonyra is ráismerhe-
tünk.")", illetve a már említett memoár („Kilenc évvel az itt vázolt ürömi nyár után 
közölte velem, hogy ez egy öcsödi emlék. [...] Csodálatosan szép kifejezése ez 
annak - amit valószínűleg akkor érzett, ha elhárítottam csókjait - , hogy miképpen 
azonosítja magát anyjával [.. ,]").9 Annak ellenére, hogy Szabolcsi Miklós (verstani, a 
modalitásra és a képhasználatra vonatkozó) megfigyelései pontosak és helytállóak, 
a Vágó Mártára való hivatkozások egyrészt elterelik a figyelmet a vers esztéticitásá-
ról, másrészt szűkítik annak értelmezhetőségét, s így puszta érdekességek marad-
nak, ami már magában arra int, hogy az életrajzi elemek nem építhetők be szervesen 
a vers elemzésébe. Sokkal fontosabbnak tartom Szabolcsi Miklós azon észrevételeit, 
melyek az irodalmi diszkurzus hagyományára vonatkoznak (például archaizálás, a 
Kafka Átváltozását a emlékeztető bogár-metafora stb.), hiszen ezek valóban kijelölik 
a Gyereksírás poétikai tartományának horizontjait. 

A biográfiai „én" és a versben beszélő „én" azonosítása a Sok gondom közt című 
vers elemzését is nagymértékben meghatározza, s a hivatkozott szerző ismét Vágó 
Márta („[...] emlékezései szerint szinte végigkövethetően ürömi emlékeket idéző a 
Sok gondom közt [...]").10 A költő „élményanyagának" feldolgozása itt olyannyira 
uralja az interpretáció terét, hogy alig esik szó a szöveg megalkotottságáról, holott e 
költemény retorikáját számos intertextuális utalás színezi (például a természeti 
képek metaforikájának kontextualizálásához kiindulópontot nyújthat a romantika 
lírája, ahol mint itt is - több esetben - a beszélő és a megszólított viszonyát a táj és 
„tartozékai" jelképezik, vagy csak egy konkrétumot kiemelve: az utolsó versszak 
retorikáját érdemes lenne összevetni Rilke Das Stundenbuch\ának egyes részeivel, 

7 VÁGÓ Márta: József Attila. (Visszaemlékezések, levelek.) Szépirodalmi Kiadó Bp., 1975.; Visszaem-
lékezésJózsef Attilára. Irodalomtörténeti Közlemények 1955/2. 192-198. 

8 SZABOLCSI Miklós: i. m. 180. 
9 I. m. 181. 

10 I. m. 187. 
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például a „Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn" kezdetű strófával,11 amely 
filológiáikig is hasonló szituáció - Rilke egy hölgyhöz írt levelében szerepelt, így a 
megszólított (hasonlóan Vágó Mártához) látszólag visszakereshető volt, de Rilke 
beillesztette a Das Stundenbuchba, ahol a „te" egészen más funkciót tölt be, 
valamilyen transzcendenciával (például Isten) válik (részben) azonossá, vagyis mo-
dalitását tekintve polivalenciákra épül). 

A Klárisok című alkotás (amelyhez egyébként már kiindulásában is affirmativ a 
monográfia szerzőjének viszonya: „A nyári versek legnagyobb darabja, egyúttal az 
egész magyar irodalom egyik legszebb verse a Klárisok")12 értelmezését is a Vágó 
Málta alapján rekonstruált élményháttér ismertetése vezeti be. Szabolcsi Miklós ez 
esetben azonban élesen elválasztja (értsd: kihagyással és csillaggal tipográfiailag 
jelzi) a biográfiai utalásokat a konkrét interpretációtól. Ezután mégis többször 
visszautal Vágó Márta közléseire, de - hasonlóan az imént tárgyalt kifejtésekhez - az 
teszi párbeszédképessé mondandóját, hogy részletezi a vers Villon-, Trakl- és 
Vörösmarty-átfedéseit. Különösen fontos a víz-metafora jelentésváltozásairól szóló 
bekezdés, mert egy jelölősor által jelölt tartományt nem tekint önidentikusnak s 
ezáltal a jelölő játékára irányítja a figyelmet: „A víz természetesen [...] a világ-
irodalom állandó motívuma. Külön monográfiasorozat tudná csak bemutatni sokrétű 
jelentésváltozásait. Csak utalok: Goethe, Novalis és József Attilához közelebb: Gide 
(Voyage d'Űrien) s még inkább Flaubert műveire. A József Attilától sokat forgatott 
Verlaine verseiben a víz mindhárom aspektusa (a „tócsa", a „folyóvíz", a „tenger") a 
József Attiláéhoz nagyon hasonlító jelentéssel fordul elő. Nem is szólva a magyar 
népdalról, a „Tavaszi szél vizet áraszt..." képtől számtalan formában ott a szerelem-
víz. S a víz József Attila világában is mindig nagyon sok jelentésű, a folyó meg (mint 
Hérakleitosz óta annyiszor, számára is) legtöbbször a folyamatosságot, az időbelisé-
get jelzi. A Dunánál foglalja össze ezt az érzéssort, s emeli egyszersmind fogalmi-
történeti általánosítássá."13 E szemléletre, sajnos, kevés példát tudnánk felsorakoztat-
ni, mert a monográfia általában úgy beszél a „motívumokról", hogy azok változatlan 
formában mennek át az egyik versből a másikba, éppen ezért (szerinte) elhanyagol-
ható a tágabb kontextus kijelölése. Például a József Attila alkotásaiban igen gyakori 
fa-metafora a Mióta elmentél elemzésében értelmezetlenül marad: a „'hasított fa'[...] 
Az édesanyjának címzett verstől („Engedd, hogy fátokat fölvágjam.") egészen az 
élete végén írt Kirakják á fát költeményig kíséri."14 Ha Szabolcsi Miklós e metaforára 
is úgy tekintene mint (a víz esetében) jelölősorra, amelynek jelöltjeit az irodalmi 
diszkurzus nemcsak megőrzi, hanem módosítja is, több támpont adódna megköze-
lítéséhez és esztétikai funkciójának értelmezéséhez. Ismét csak egyetlen konkrétu-
mot említek: a Mióta elmentél című vers az élettelen fa motívumán keresztül párbe-

11 Rainer Maria RILKE: Die Gedichte. Insel Stuttgart, 1993. 259- Magyarul: Rilke versei. Európa Könyv-
kiadó Bp., 1983- 30.; RILKE: Imádságos könyv. Genius Bp., én. 70. 

1 2 SZABOLCSI Miklós: i. m. 190. 
13 I. m. 195-196. 
u I. m. 203. 
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széltethető (többek között) Baudelaire Chant d'Automne-jávai, ahol e metafora a 
halállal szembesíti a beszélőt (érdekes persze az is, hogy a Baudelaire-filológia a 
szöveget a Marie Daubrun-ciklusba sorolja, tehát hasonló szituációba helyezi, mint 
József Attila esetében a Vágó Márta-ügy). Ily módon a Mióta elmentél a romantika 
és a modernség horizontváltásának egy olyan kiemelkedő darabjára utal, amely 
egyszerre tételez kontinuitást az előző korszak képhasználatával (szerelem és halál 
összekapcsolódása) és modalitásában szakítást a hagyománnyal (halálvágy helyett a 
szubjektum időbeli végességének - negatív - tapasztalata). 

Az imént említett elemzések (számuk tovább gyarapítható lenne, hiszen több 
interpretáció szerint döntő a szerző-funkció életrajzi kondicionáltsága és meghatáro-
zottsága, (például Piros hold körül, Óh szív! nyugodj! sth.) egy másik sajátossága, 
hogy (mint a Vágó Málta szövegeire való hivatkozások esetében már láttuk) kritikát-
lanul kezelik a recepciónak az egyes versekre vonatkozó kijelentéseit, vagyis azok-
nak igazságértékét nem tekintik történeti indexűnek. Szabolcsi Miklós könyvének 
egyik visszatérő ismérve, hogy az esetenként tárgyalt alkotások esztétikai univerzu-
mának megnyitásához „[...] talán nem is szükséges a pontos, fogalmi nyelvre való 
lefordítás"." Annak ellenére, hogy az előbbi idézet dekontextualizálása részemről 
önkényesnek tűnhet (a mondat a 6. Medália kapcsán hangzik el), mégsem tudjuk 
megkerülni a citátumban foglaltak paradigmatikus jelenlétét, hiszen az abból kiol-
vasható „viszony" jobbára annak tudható be, hogy József Attila szövegei sokszor úgy 
definiáltatnak, mint „ráolvasások" vagy „varázsénekek". Hogy miért kell kerülni 
ebben az esetben a fogalmi nyelvet, azt egy hivatkozás is reprezentálhatja: „A vers 
tragikus ízét Levendel Júlia-Horgas Béla is érzékelik. A vers varázsszöveg: ráolvasás. 
Félelem- és magányűző. Belekapaszkodás a képzelt boldogság-lehetőségek néhány 
szalmaszálába. A sok „volna", a csupa feltételes mód lebegővé, de szomorúan 
bizonytalanná is teszi a verset. A középső szakasz torokszorító asszociációja már 
tragédiát sugall."16 Ha Levendel-Horgas nem képesek kifejteni a Tedd a kezed 
poéticitásának jellemzőit, akkor véleményem szerint mérlegelni kellene azt, hogy ők 
József Attila líráját honnan olvassák, mert a hivatkozott koncepció inkább kiszolgál-
tatja a szubjektivitásnak mintsem megoszthatónak tekinti az esztétikum kritériumai-
ról való beszédet, így a vershez fűzött kommentár puszta filológiai „esemény" 
marad, amely csakis azért érdekes, mert fellelhető, és nem azért, mert bármit is 
mond, tehát jelen van. De természetesen a recepcióhoz való kritikátlan viszony nem 
jellemzi a könyv egészét, ha több esetben kísért is. Szabolcsi Miklós teljesítményét 
emeli, hogy képes korrigálni az öröklött olvasói szokásrendszerek által implikált és 
az egyes verseket terhelő momentumokat, s ezáltal ki tudja mozdítani az adott 
szöveget a rögzült értelem-konkretizációk bilincseiből. Ez esetben a művek értel-
mezhetősége máris történeti karakterűnek mutatkozik, például a Klárisok, interpretá-
ciójában, ahol Szabolcsi Miklós észrevételei éppen az addigi befogadáshoz képest 
bizonyulnak helytállóbbnak és használhatóbbnak, ugyanis rávilágítanak a vers alko-

15 I. m. 266. 
16 I. m. 166. 
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tóelemeinek polifunkcionalitására: „Hiszen éppen ez a vers lényege, az ellentétek-
ben való látás, a feszültség - egyszerre elégikus és ironikus (önironikus is), egyszer-
re elérzékenyült és hetyke, egyszerre mutatja a jelenségek színét és visszáját, él a 
groteszk formálás eszközeivel."17 Ezen a ponton Szabolcsi Miklós minden bizonnyal 
a József Attila-féle versalkotás egy olyan jellegzetességére hívja fel a figyelmet, 
amely e költőiség összetettségét kialakító poétikai eljárásokat jellemzi. Ugyanez 
elmondható a Ringató elemzéséről is, amely folyamatosan elhárítja a jelen-
tésrögzítéseket, majd ekképpen összegzi a szöveggel való párbeszéd tanulságait: 
„Bármilyen egyszerű a Ringató, mint minden igazi nagy Szöveg, más Szövegek 
végtelen sorának egy tagja. [...] A kis vers tehát évezredek terméke is, és persze 
József Attila „dal"-korszakának egyik csúcsa."18 Igen nagy jelentősége van annak, 
hogy Szabolcsi Miklós interpretációja utal az irodalmi diszkurzus autopoietikus 
természetére, s ezzel a (valamilyen) kontextusban benne-álló alkotás jelszerűségét a 
tradíció aktualizálható komponenseinek konstrukciójaként fogja fel, mely jelenséget 
Niklas Luhmann így jellemzi: „Valamely rendszert akkor nevezhetünk önreferenciá-
lisnak, ha azokat az elemeket, amelyekből a rendszer felépül, mint funkcióegysége-
ket maga a rendszer hozza létre, és ezen elemek minden kapcsolatában egyszer-
smind biztosítja az önkonstitúcióra történő utalást is. A rendszer tehát ilyen módon 
folytonosan reprodukálja az önkonstitúciót."19 

Ha továbbhaladunk a formalizáihatóság kérdésiránya mentén, akkor két, látszó-
lag egymást kizáró alapjelenség együttesére is ki kell térnünk: a „Kemény a menny" 
egyrészt fontos szerepet tulajdonít a művek metaforális asszociációinak (például 
erotikus utalások), másrészt elfogadja a non-fiction irodalomkoncepció mimetikus 
előfeltevéseit (például Vágó Márta élményei, „Magyar Alföld" versek: „1928 folya-
mán [...] József Attila egész sorozat verset ír a magyar valóságról: a társadalmi, 
politikai helyzet és elsősorban a magyar falu, a magyar parasztság képei és gondjai 
foglalkoztatják.").2" Míg az előbbi többirányú és lokalizálhatatlan jelfejtést tételez, 
mely a képek jelöltjeit sokszorozza, addig a másik a trópusok mögötti dolog 
önazonosságából kiindulva (annak reprezentációjának tekintve a jelet) evidensnek 
gondolja a nyelvi üzenet és a tételezett referencia megfeleltethetőségét. Bár a 
magam részéről egyik kiindulópontot sem tekintem maradéktalanul elfogadhatónak 
az irodalmi jelenségek leírhatóságát illetően, abban feltétlenül egyet kell értenem 
Szabolcsi Miklós érveinek rendszerével, hogy a többszempontúság hatékonyabban 
tudja megvilágítani az argumentáció tételezett tárgyát, és nyitottságot biztosít az 
olvasóközönség elvárásainak heterogenitása felé. Az értelmezési narratívák kizáróla-
gosságának eliminálása éppen ezért visszavezet ahhoz a kérdéshez: mi tekinthető 

17 I. m. 199. 
1 8 I. M . 1 5 8 . 
19 Niklas LUHMANN: Szociális rendszerek. In: A társadalom és a jog autopoietikus felépítése. Szerk.: 

Cs. Kiss Lajos és KARÁCSONY András. ELTE-TEMPUS Bp., 1994. 34. 
2 0 SZABOLCSI Miklós: i. m. 2 1 9 . 
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irodalmi ténynek? Szabolcsi Miklós monográfiájának válaszai a szövegek létmódjáról 
vallanak. 

Általánosan elfogadott az a metódus, mely szerint a filológusnak elsősorban a 
szöveg autenticitására vonatkozó kérdéseket kell feltennie. De mire kérdez ilyenkor 
valójában? Szabolcsi Miklós könyve szerint (tegyük hozzá: ez igen nagymúltú 
dilemma a József Attila-kutatásban)21 ugyanis a szöveg maga eleve variánsokban 
létezik, s ebben az esetben az autentikus változat megtalálása helyett a változtatási 
irányok elemzése jelentheti a vizsgálódás kiindulópontját (például a Két dal, a 
Tudtam én, a Zúzmara, a Nyár, az Akácokhoz stb. esetében és a Régebbi versek 
úfformálása című fejezet tanúsága szerint). E genetikus interpretációnak minden-
képpen megvan az az előnye, hogy olyan nyitottabb mű-koncepcióval dolgozik, 
mely képes elébe menni az utókor elvárásainak (a legegyszerűbb példa: ha a ránk 
következő hatástörténeti helyzetekben megváltozik az irodalmi műről való gondol-
kodás, akkor a szinoptikusként felfogott és értelmezett szöveg képes lesz megőrizni 
válaszképességét, míg a rögzített, hierarchikus rendszer ellenáll a dialogicitás alap-
vető követelményének). Szabolcsi Miklós monográfiája tehát e téren feltétlenül 
korszerűnek mutatkozik, hiszen reflektál erre a tapasztalatra (az utóbbi időben 
egyébként magyar nyelven is született olyan monografikus feldolgozás, mely egy 
szerző-funkció genealógiáját adja)22 s erősíti azt a hermeneutikai tételt, mely Gada-
mer megfogalmazásában így hangzik: „[...] a szöveg nem egy adott tárgy, hanem 
annak a folyamatnak egy szakasza, amelyben a megértés történik."23 Ha tehát 
újraértelmezzük az irodalmi tény státusát (s mint láttuk ehhez nyerhetők szempon-
tok Szabolcsi Miklós írásából), akkor feltehetünk kérdéseket, melyek mentén a 
filológiát átalakíthatjuk a megértés tudományának egyik nélkülözhetetlen területévé. 
Hogy ennek mekkora esélyei vannak, az persze nemcsak a filológiai munkák 
recepciójában, hanem magának a tudomány-területnek a további (reméljük nyitot-
tabb) orientációjában fog megmutatkozni. Hiszen, ha például Paul de Man filológus-
nak nevezi magát,24 akkor ez egyben azt is jelentheti, hogy (magyar vonatkozásait 
tekintve mindenképpen) a filológiának tágítható a horizontja. 

Összegzésképpen egyetérthetünk Kenyeres Zoltánnal abban, hogy „A filológiai-
lag minden részletre kiterjedő és gondolatokban gazdag műelemzések nagy sora 
kitágítja a könyv látókörét, és a monográfia a felölelt három év általános kultúrtör-
ténetévé szélesül"25 és hogy „[...] ez a modern irodalomtudomány módszerbeli és 
fogalmi apparátusát felhasználó harmadik kötet nemcsak a korszakkutató szakem-
bereknek szól"26 És Kulcsár Szabó Ernővel is, aki ezt írja: „Szabolcsi Miklós ama 
néhány kutatónk egyike, akik tájékozódás, olvasottság és nyelvismeret dolgában 

21 Vö. STULL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban. Tankönyvkiadó Bp., 1 9 8 7 . 
2 2 KOCZISZKY Éva: Hölderlin - Költészet a sötét Nap fényénél. Századvég Kiadó Bp., 1994. 
23 Hans-Georg GADAMER: Szöveg és interpretáció. In: Szöveg és interpretáció. Szerk.: BACSÓ Béla. 

Cserépfalvi Bp., é.n. 28. 
24 „Énfilológus vagyok..." (Stefano Rosso beszélget Paul de MANnal). Alföld 1995/5. 68-74. 
2 5 KENYERES Zoltán: Irodalom, történet, írás. Anonymus Kiadó Bp., 1995. 266. 
26 I. m. 267. 
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állják az összehasonlítást az ezredvégi Európa jelesebb irodalomtörténész-személyi-
ségeivel."27 Éppen ezért, ha e dolgozat néhány ponton más előfeltevésekből indult 
is ki, mint a „Kemény a menny" szerzője (talán nem érdektelen a filológia egyéb 
szempontokkal való szembesítése), tanulságosnak bizonyult e sorok írója számára, 
hogy olyan munkát értelmezhetett, amellyel rendkívül termékenyen lehet párbeszé-
det folytatni. így biztos vagyok benne, hogy mind a filológia alapelveit valló, mind 
pedig a hermeneutika tapasztalatát elfogadó irodalmár egyaránt nagy reményekkel 
várja a József Attila-monográfiasorozat folytatását és újabb fejleményeit. 

2 7 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az új kritika dilemmái. Balassi Kiadó Bp., 1 9 9 4 . 2 1 4 . 
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TANULMÁNY AZ ÖNMAGA ALANYÁT TEREMTŐ SZÖVEGRŐL 

- Kovács Árpád: A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij 
(Personal'nojepovestvovan'ije. Puskin, Gogol', Dostojevskij)'-

Kovács Árpád, akinek kutatásai elsősorban az irodalmi szöveg értelemalkotó elveinek 
feltárására irányulnak, e munkájában az első szentélyű elbeszélésben, azaz: a perszo-
nalizált narratív formában megvalósuló alkotásokat és műfajokat vizsgálja. Az én-el-
beszélés itt kifejtett poétikája történetileg az orosz irodalom egyik - jelentőségét 
tekintve meghatározó - szövegformációjának leírását tartalmazza. Elméleti, módszer-
tani eredményeit tekintve azonban az irodalmi szöveg természetének és sajátságai-
nak, s ezenfelül a műfajképzés szabályszerűségeinek leírhatóvá tételéhez visz köze-
lebb. A perspektíva ilyen - az egyedi interpretációkon túlmutató - kiszélesítése 
bizonyos mértékig az én-elbeszélés jellegéből is következik: e forma ugyanis olyan 
textus létrehozására alkalmas, melyben a diszkurzív folyamat maga is tárggyá van 
téve. Ennek megfelelően a megnyilatkozás alanya nemcsak a narratív formaképzés 
(elbeszélés), hanem a diszkurzív szövegalkotás (jel-, szimbólum- és műfajteremtés) 
szubjektumaként is tematiz.ált megjelenéshez jut. 

Ez döntő következményeket von maga után a primér elbeszélés és az ennek 
imitálására (de nem pusztán reprodukálására) épülő irodalmi szöveg különbségeit és 
a kettő közti átmenetek meghatározását illetően is. A perszonális elbeszélésmód spe-
cifikuma: nemcsak témáját és önmagát (mint „beszédaktust") prezentálja, hanem a 
szöveget létrehozó kompetencia keletkezését is. Egyrészt ezért szimptomatikus e for-
ma a diszkurzivitás nem én-elbeszélő alakzatokban létrejövő változataira nézve. Ezt a 
könyv azon exkurzusai bizonyítják, melyek az alaptanulmányokhoz kapcsolódva a 
perszonális formában érvényesülő jelentésteremtő folyamatokat a tárgyalt szerzők 
más jelentős, de harmadik személyű elbeszélésre épülő műveire is kiterjesztik. Ezáltal 
az irodalmi formában érvényesülő értelemalkotó elvek önállóan, a (kivetített, fiktív) 
elbeszélő alany jelenlététől függetlenítve is bemutathatok. 

A könyv elsősorban metodológiai újdonsága és teoretikus megfontolásai okán keltette 
fel a nemzetközi nisszisztikai és irodalomelméleti érdeklődést. Módszertani bázisukat 
tekintve a - műelemzésre alapozott - tanulmányok fordulatot jelentenek az ideologikus 
beállítottságú értelmezésekkel szemben, de a strukturális narratológiához képest is. 
A poétikum nyelvi megvalósulását alapul vevő, egyszerre szövegközpontú és kontex-

* Slavische Literaturen. Taxte und Abhandlungen. Herausg. von Wolf Schmid. Band 7. P. Lang, 
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1994. 231 p. 



9 6 Szitár Katalin 

tuális megközelítés a témát a motívumhoz, a hangalakhoz, a szó belső formájához kötve 
interpretálja, a mikroelemek szintjének analízisét a tematikus egységekkel köti össze az 
íntegratív megközelítésmód révén.1 Ugyanakkor: Kovács Árpád monográfiáját a jelenko-
ri módszertani iskolák eredményeinek egységes elméleti alapra helyezéseként veszi tu-
domásul a külföldi szakmai közvélemény. A poétikai és hermeneutikai megközelítést 
nem szembeállító, hanem szervesen összekapcsoló, jelelméleti, szemiológiai apparátust 
mozgósító elemzői attitűdöt tartja kiemelendőnek V. M. Markovics.2 Ezenkívül (ugyané 
kritika szerint): magának a 19. századi orosz irodalomtörténetének meghatározó erővo-
nalait az elbeszélőforma és a műfajalkotás összefüggései felől leíró módszer produktivi-
tása jelent újdonságot: általa egyrészt a szövegstruktúrának a szkaztól a perszonális for-
máig vezető átalakulása követhető nyomon, másrészt a lírai és epikus formateremtés 
szimbiózisai s a két műnemi fonna egyenrangúsítása, ami részben szintén a perszonális 
elbeszélőmód hatására megy végbe. 

Az említett méltatásokból kiderül, hogy a könyv módszertani és interpretációs 
apparátusa szükségessé tette a kutatás tárgykörének jelentős kiszélesítését. Tárgyalás-
ra kerülnek szakrális (Izaiás látomása; Mózes második könyvének részletei; Jézus 
megkísértésének, Lázár feltámasztásának epizódjai, a Kánai menyegző története az 
Újszövetségből), népköltészeti (Mese a hattyúvá változott Bölcs Vasziliszáról), mitolo-
gikus (termékenységi, kozmologikus mítoszok) és kultikus (beavatási rítus; középko-
ri misztérium, látomás) szövegek is. 

Szükséges megemlíteni, hogy az én-elbeszélés még egy - genealógiai - szempont-
ból, magának a narrációnak az eredetét tekintve is elsődleges forma. Ezt mind Olga 
Frejdenberg, mind Honti János kutatásai igazolják. A szöveg önreferenciális felépíté-
sének első megmutatkozása tehát - történetileg is - a szövegalkotó alany önreflexív 
magatartása. E ténnyel (ami végső soron az ember antropológiai meghatározottságá-
hoz köti a kulturális, szövegteremtő tevékenységet) mintegy „szembesítve" érdemel 
figyelmet Ivan Verc recenziója3 a könyvről. E vélemény a perszonális alanyiság fogal-
mát az esztétika és az etika határjelenségeként értékeli: a szövegteremtő magatartást 

1 Jerzy FARYNO professzor szakvéleményében (Otzyv na doktorskuju dissertaciju Arpada Kovaca 
Personal'noje povestvovan 'ije. Gogol', Puskin, Dostojevskij. Varsó, 1993.) a motívumelemzés, aszemantikai 
explikáció, a hangformai vizsgálat - az eddigi, rendelkezésre álló szakirodalomban már hasznosított, de 
részlegesen, esetlegesen alkalmazott eljárások - szintézisét, egységes teoretikus keretbe foglalását tartja a 
kónyv egyik legfontosabb eredményének. 

2 Mint az orosz irodalomtörténet professzora, V. M. Markovics történeti szemszögből tulajdonít külön-
leges jelentőséget a hermeneutikai nézőpont poétikai alkalmazásának — amennyiben az intertextualitás e 
könyvben kifejtett elmélete és elemzési gyakorlata a motívum-transzformációt nemcsak szöveg-, hanem 
műfajközi kérdésként is kezeli. Ezenkívül jelelméleti bázisát is kétfelől határozza meg: a (nyelvi) jel 
kultúrkörhöz és korszakhoz kötöttsége a szépirodalmi szövegbe integrálódva annak individualitását nyel-
vének történetiségén keresztül teszi hozzáférhetővé. (V. M . MARKOVICS: Otzyv о rabot'e Arpada Kovaca 
„Personal'nojepovestvovan'ije. Puskin, Gogol', Dostojevskij."Szent-Pétervár, 1994.) 

3 Ivan Viatc: Árpád Kovács. Personal'noje povestvovan'ije. Puskin, Gogol', Dostojevskij. Frankfurt am 
Main. 1994. In: Slavica Tergestina 3. Studia comparata et russica. Edizioni L I N T Trieste, 1995. Ed. by Mila 
NORTMAN, Ivan Vratc. 197-199.; Ivan VERŐ (Trieste, Italia): St'ih iprosa: ot Bachtina k Lotmanu i dal'se... 
(Vers és próza: Bahtyintól Lotmanig és tovább...). Szimpózium: Nasled'ije Ju. M. Lotmana• nastojascee i 
buduscee (Ju. M. Lotman öröksége: jelen és jövő). Bergamo, 1994. nov. 3-5. 



Tanulmány az önmaga alanyát teremtő szövegről 97 

mint az etikai kritériumát szemléli: a világról szóló „saját szöveg"(kiemelés -1 . Verc) 
létrehozása konstituál individualitást, s az egyén - nyelvi - cselekvése révén teremtő-
dő szubjektivitást. (Ez egyben az a személyiségfogalom is, mely az embernek azt a 
tulajdonságát, illetve olyan aktivitását veszi alapul, mely minden és mindenki mástól 
megkülönbözteti, egyedivé, s nem utolsósorban: önmaga és mások számára felismer-
hetővé teszi - mint a kultúra szubjektumát.) Az önteremtő folyamatként szemlélt 
„írásban" - a diszkurzívában - pedig a személyiség ugyanannyira modellált is, mint a 
világ modellálőja: az elbeszélés tárgya a (fiktív) világ; a diszkurzíváé: a világ leírása s 
vele együtt leírója. 

Az én-elbeszélés különböző műfaji és műnemi keretekbe illeszkedhet. Alapformá-
jaként a könyv szerzője Gogol elbeszélését, az Egy őrült naplóját elemzi; a nagyepikai 
keretbe foglalt variánsokat Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényének 
két epizódján: Ivan Karamazov poémáján (A nagy inkvizítor) és Aljosa álomlátásán 
(A kánai menyegző című fejezeten) mutatja be. A lírai és liro-epikai megvalósulás 
példái pedig: Puskin Próféta című költeménye és Cigányok című poémája. 

A műelemzések szemléletét és módszerét meghatározza a szerzőnek az én-el-
beszélésről - mint poétikai kategóriáról - alkotott koncepciója. Eszerint a fogalom 
terjedelme nem merül ki sem az önleíró, érzelmeit, gondolatait, eszméit közlő 
alany beszédtevékenységével, sem beszéde modalitásával. A „perszonális" jelző 
arra a megkülönböztetésre utal, mely a diszkurzivitás szubjektumát elválasztja a 
szöveg grammatikailag, illetve logikailag értett alanyától („én"; „első személy"), a 
narratív formaképzés szubjektumától, de a narratív „nézőpont" hordozójától is. 
A szubjektum ugyanis kétféleképp szemlélhető: egy tematizált kommunikatív 
helyzet részeseként, információ-átadóként, aki a közleményt meghatározza (elbe-
szélő), s már az elmondás aktusát megelőzően kész kompetenciával rendelkezik. 
Megnyilvánulásai tartalmán és modusán keresztül, közlőként azonosítható, s az 
olvasó, a befogadó így legfeljebb e közlés címzettje lehet. E minőségében az 
„alany" mint a beszéd szubjektuma a nyelvet eszközként használja: az eszmei, 
szociális, pszichológiai meghatározottságok (a másokhoz képest mérhető „ugyan-
olyan"-ság) által irányított tudat és beszédtevékenység jellemzi. (Röviden: a -
fiktív - valósághoz viszonyul a nyelv sok oldalról determinált, legtöbbször auto-
matikus használata révén, nem pedig magához a nyelvhez, melynek közegében e 
„valóság" és a beszélő maga is megjelenéshez jut.) Másrészt: a szubjektum az 
irodalmi forma diszknrzív szintjén is azonosítható. Ezt a szubjektivitást magán a 
narráción, a történetmondó elbeszélésen túl, a szöveg szemantikai szervezettsége 
különbözteti meg az előbbitől. Ebben a szöveg alkotójának - nem automatizált, 
kreatív - nyelvi szubjektivitása érhető tetten. Vagyis: a nyelv szociális funkciója 
szerint, az előre kész beszédsémákon keresztül meghatározott önképet felváltja a 
szubjektum tényleges, aktuális nyelvi - az én-kép létrehozására orientált - tevé-
kenysége: az „én"-nek az elbeszélésben mint nyelvi cselekvésben megszülető 
identitása. (A közlő tevékenységgel való szembeállításban: ez már nem a „valóság-
hoz", hanem a nyelvhez magához viszonyuló magatartás.) A diszkurzív alanyként 
tárgyalt szubjektum az elbeszélés szövegét alkotó nyelvi elemek kiválasztása, 
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egységeik létrehozása és jelentésheli koherenciájuk megteremtése folyamatában 
alkotja meg a perszonális viszonyt, s ezzel együtt: a szövegteremtő „én" szeman-
tikai azonosságát. Ennek megfelelően a diszkurzív fogalma az elbeszélésfolyamai 
nyelvi modellálására fenntartott kategória, míg a narratív - az elbeszélt világ cse-
lekményszerkesztésére és beszéd-modalitásaira vonatkozik. A szöveg alkotója már 
nem pusztán elbeszélést hoz létre, hanem szemantikailag szervezett egészt, mely 
nem az elbeszélő expressis verbis kimondott minősítéseiből, nem értékelő vagy 
önérteimező gesztusaiból áll, hanem a jelölők elemeinek egymásra vonatkoztatása 
következtében válik önreferenssé. A szöveg önreferenciája: az alkotói identitás 
hiteles lenyomata. Az elbeszélőhöz képest itt maga a szöveg az elsődleges, az 
elbeszélő általa alakít ki önmagához, pontosabban: saját szociális, eszmei, pszi-
chológiai kódoltságú beszédtevékenységeihez - értelmezett - viszonyt: „az alkotó 
viszonyát az alkotás alanyához" (K. Á.). Már nem a nyelv használója (a humbold-
ti „ergon" értelmében), hanem az individuális nyelv megteremtője (az „energeia", 
a jel képzésfolyamatának elsajátítója), mivel a szövegszintek szemantikai koheren-
ciája épp azt a jelentésegészt hozza létre, amely az elbeszélőnek mint szövegen 
kívüli (szöveg előtti) létezőnek nem állt rendelkezésére. 

A perszonális elbeszélés című könyv értelmező perspektívájának középpontja ez 
a - jel-, szimbólum- és műfajteremtő - alanyiság, mely nem a kifejezés „én"-jének (a 
szöveg „előtti" én-nek, a beszéd szubjektumának), hanem а jelölés folyamatát repre-
zentáló, önreferens szövegnek a hordozója, mely az értelemképzés felől minősíti a 
narráció alanyát, az elbeszélőt. Ebben a felfogásban a szöveg nem egy már létező 
szubjektivitás rögzítése, közlése, hanem a személyesség kialakításának közege - a 
„perszonális elbeszélő" megteremtője. Az elbeszélés: a történet elrendezése, szeg-
mentációja, míg a diszkurzíva az elbeszélő alanytól elválasztott, de attól nem függet-
len sik, mely az elbeszélést magát „szemantikai világgá" teszi, s az elbeszélő tevékeny-
séget is értelmi egységgé alakítja. 

Ezen elbeszélésmód forma- és értelemalkotó elveinek a narrációra vonatkoztatott 
koncepciója Kovács Árpád Dosztojevszkij regényé1 című könyvének zárófejezetében 
is körvonalazódott már. A jelen munka interpretatív pozíciója és módszere szempont-
jából előzménynek tekinthető az ott kifejtett eszmélés-koncepciónak a primér auto-
kommunikatív beszédmódok tematikus imitációjára vonatkozó kiterjesztése, ami - az 
orális, episztoláris, konfesszionális formákat aktualizáló - irodalmi művek vizsgálata 
során került kifejtésre/ A narráció kétféle változata (szintje), - a kommunikatív és az 
önreflexív - a tárgyalt művekben megfelel az ideologikus, illetve a történetszerű 
elbeszélésre alapozott önértelmezésnek. Az ideologikus én-képnek - a törté-

4 Árpad KOVAI";: Roman Dostojevskovo. Opyt poet'iki itanra. (Dosztojevszkij regénye. A műfaj poétiká-
ja). Tkvk Bp., 1985. 

3 G O G O L : A köpönyeg; DOSZTOJEVSZKIJ: Szegény emberek és Feljegyzések az egérlyukból című műveiről 
van szó. 
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netmondásban megszülető - átértelmezése a szépirodalmi narrációnak s egyben az 
önreflexió és az eszmélés összefüggésének is alapja.6 

Az új könyv - a szövegteremtő alanyiság középpontba helyezésével - a szövegal-
kotást mint jelképzési folyamatot is beépíti koncepciójába. Mivel ez az alanyiság (a 
beszéd helyett) a nyelvet létrehozó cselekvés gyakorlatában (a jelképzésben) jelenik 
meg, a nyelvhez való viszonyulás nem más, mint az én-elbeszélő hős kettős tevé-
kenysége. A jel használója (vallomástevő, naplóíró, egy közlemény konstruálója) 
egyben a jelképzés programjának, folyamatának reprodukálójaként is aktívnak bizo-
nyul: az adott mű keretein belül nyelvalkotó, illetve: a szerző által intencionált nyelv-
alkotás „végrehajtója", hordozója. 

A nyelvteremtő tevékenység létrejötte azonban a költészeti, illetve prózai nyelv-
használat sajátosságainak függvénye. Mivel az elbeszélés alanyának jelhasználatát 
- kommunikatív szerepében - a nyelven kívüli (fiktív) valóságra (például törté-
nésre, hősre, térre stb.) való utalás határozza meg, ennek megfelelően a jel alkal-
mazását a forma hozzárendelése az eleve adott értelemhez. Nyelvileg: a nagyobb 
egységbe (történetrészlet, bekezdés, mondat, szintagma, szó, morféma) illeszthe-
tőség ad értelmet a kisebb egységeknek, ez szabja meg normatív használhatósá-
gukat, grammatikai és szintaktikai funkcionalitásukat (a morféma a hangsorét, a 
szó a morfémáét, a szintagma a szóét stb.). A felsorolt elemek intencionált egysé-
ge a beszéd mint megnyilatkozás - ez az, ami a köznapi nyelvhasználathoz ha-
sonlítja a műbelit, s lehetővé teszi a nem irodalmi megnyilvánulásmódok imitá-
cióját. Az irodalmi szöveg szemantikai szervezettsége azonban a jel más 
tulajdonságai és a jelölés más módja felől is determinált. A jel ismétlődései által 
képződő rendezettség azt is feltételezi, hogy az irodalmi szövegben - a megnyi-
latkozás során - átalakul a jelölés mechanizmusa: a jelnek csak első előfordulása 
vonatkoztatható tárgyra (nem-nyelvi denotátumra), az ezt követők már a jel előző 
előfordulásaira vonatkoztatottak. 

Következésképp: az irodalmi szövegalkotás nem csak a konvencionális formafjel-
test)-jelentés megfelelésében aktualizálja a nyelvi jelet, hanem regenerálja a jelnek 
azokat az immanensen nyelvi összetevőit, melyek a köznapi kommunikáció, a jel 
szociális funkciója felől nézve nem bírnak jelentőséggel: a hangzásformát, (a jelet 
mint formális egységet) és a belső formát (a jelet mint a nyelvi értelemgenerálás -
szimbolizáció - hordozóját és eredményét, a nyelv „szemantikai emlékezetét"). 

6 E vonatkozásban a Gogol és Dosztojevszkij szövegalkotása közti különbség abban fogható meg, 
hogy Dosztojevszkij nagyobb tudati-pszichikai kompetenciával ruházza fel alakjait, minek következtében 
az eszmélés-szüzsé értelmezéséből is több kerül be a hős megnyilatkozásaiba. Ez viszont - az alakstruktú-
rán kívül - a tematizált beszédmüfajok jellegének is következménye: a gogoli szkaz olyan - reflektálatlan, 
hangsúlyozottan köznapi - beszédmódot imitál, melynek keretei között nem jöhet létre az önreferenciális 
közlésmód, így a megnyilatkozás metanyelvi funkciója egészében a szöveg diszkurzív szintjére tevődik át: 
a (kvázi-)reális szüzsének a fantasztikum szférájában való reprodukálására, Dosztojevszkijnél ellenben a 
hősök megnyilvánulásainak síkján is megjelenik a - narratív történetképzéssel járó - önreferencia. 
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Vagyis: a jel szubsztanciális tulajdonságait - Kovács Árpád meghatározása szerint. 
Az így létrejövő jelölő folyamat kódja a „kétoldalií szabályozás"(K. Á.), amely meg-
szabja a köznapitól eltérő működést: a kisebb egységek ismétlődései is - egészen az 
értelemmel nem rendelkező hangkapcsolatok szintjéig relevánsnak bizonyulnak a 
szövegegész szerkezete szempontjából, meghatározván a nagyobb nyelvi egységek-
hez és azok témáján keresztül az elbeszéléshez, illetve a cselekményhez való átmene-
tek módját. 

Az Egy őrült naplója című elbeszélésben például a címben foglalt „zapiskf'Vfel-
jegyzések, bejegyzések') szó hangformájának elemei teremtenek paradigmatikus is-
métlődéssort („zapi'ski"; pisát'"; „pisiin'ije"; ,,/span'ija"; „sjxis)om"/„spas'i/spas'it'e" -
'feljegyzések': 'írás'; 'Spanyolország'; 'megment/megvált' jelentéskörök). Mivel itt a 
szavak használata nem a leírás tárgyára vonatkoztatottan, hanem hangformájuk egy-
másra utalása mentén motivált, ez a művelet elszakítja a jelet tárgyától, s használatá-
nak poétikai motiváltságát teszi az értelemalkotás kódjává: az „Ispan'ija" szó - az 
adott kontextusban - nem vonatkoztatható sem a földrajzi egységre, sem az elme-
gyógyintézetre. Ehelyett azonban a hangzásbeli megfelelés aktivizálja azt a poétikai 
műveletet, mely a jelzett szótövek jelentéseit egymás ekvivalenseivé teszi. A „Popris-
cin" név tövének szövegbeli realizációi - szintén szemantikai kapcsolatok generalizá-
lásával - az alakot (hőst) nevének, valamint attribútumai és cselekvései megnevezé-
seinek megfeleltetése révén azonosítják. Ezek egyrészt a „pero" ('toll') szóhoz, 
Popriscin attribútumának jelölőjéhez, másrészt a „cinit" ('javít'; 'hegyez'; 'csinál') alak-
hoz, Popriscin cselekvésének jelölőjéhez utalnak. Ily módon a név belső formájában 
foglalt jelentések tematizálása a poétikai reetimologizációt teszik motiváló elvvé. 

Mindez azt jelenti, hogy a poétikailag motivált szövegalkotásban a szó hangzása, 
illetve belső formai változatai és azok jelentésvonatkozásai intencionált rendezettsé-
get teremtenek a megnyilatkozás feletti szinten, (vagyis: jelentéses relevanciára tesz-
nek szert), s e minőségükben a „felettes" nyelvi egységek mintájára viselkednek. 
Ennek következtében a hangkapcsolat lényegében a jelentéses egységnek, a szónak 
megfelelő funkciót láthat el; a szó a (több tagból összetevődő) szintagma funkciójá-
nak, s a szintagma a mondat nyelvi szintjének tud megfelelni. Ennek hatására parale-
lizmusok keletkeznek, melyek a motívumkapcsolatok interpretációját is nyelvileg 
határozzák meg. így - e diszkurzív szinten - válhat Popriscsin naplójának három 
kulcsmotívuma, a cselekmény három helyzete (a hivatal világa; a spanyol királyi 
udvar; a Föld-Hold kollízió), az „őrült agy" által logikátlanul (vagy hamis, nem 
valósághű logika szerint) egymáshoz rendelt jelentéselemek sorozatából szemanti-
kailag motivált, szövegszintű egység részévé, mely a „megmentés/megváltás" értel-
mét konnotálja. 

7
 E koncepció W . von HUMBOLDT és É . BENVENISTE általános nyelvteóriájának következtetéseit tekinti 

kiindulópontul: a nyelv mint ..ergon"és mint „energeia", illetve: mint a használat (a szociális, kommunika-
tív funkció) és mint a jelképzés (a nyelv fundamentális tulajdonsága) által irányított rendszer megkülönböz-
tetését. 
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Ugyanebből következik az is, hogy az Egy őrült naplója nem interpretálható a 
karrierista csinovnyik személyiségmodelljeként, még kevésbé egy mentális defektus 
leképeződéseként. Ami a téma szintjén „betegség", a gondolkodás és a beszédtevé-
kenység rendellenes működése, az a diszkurzíva szintjén a narráció és a szöveg 
egységét létrehozó poétikai eszköz. Az így létrejövő értelemvilág pedig Popriscsin 
(kvázi-reális) világának látensen működő tulajdonságait - az inert, korláttalan, mert 
önmaga pusztító lényegét sem érzékelő erőszak megjelenésmódjait - egyre absztrak-
tabb, de egyre pontosabb (szemantikailag egyre explicitebb) formákban modellálja. 
A történetelbeszélés elemei így a gondolkodás szimbólumaiként értelmezhetők. Ma-
ga e modelláló folyamat - a naplóírás, a hős elbeszélői tevékenysége - képezi a 
szöveg voltaképpeni tárgyát, melyben a szociális „én" fogalmát, a hivatali titulust 
(„címzetes tanácsos") egy új önazonosság, a személyes autonómia szimbólumokban 
kifejezett képe váltja fel. 

A szó mint jel diszkurzív funkciójának meghatározásában tehát Kovács Árpád a 
kétoldalú szabályozás elvét tekinti irányadónak, s eszerint az irodalmi szöveg egy-
szerre valósítja meg a kommunikációt és ismétli a szemiózis folyamatát. Az elemzés 
módszere a formaalkotó elemek szintközi azonosítását követi, valamint a szemanti-
kai egységek integrációjának, elvét, miszerint e formaalkotó elemek a hangzás, a 
szóforma, a motívum, az alak (szereplő) és a szüzsé szintjeit korrelativ viszonyba 
állítják egymással. 

A nagyepikai keretbe foglalt perszonális elbeszélés is az új, szöveg teremtette én-kép 
megvalósulásának eszközeként értelmezhető e koncepció szerint. Ivan Karamazov poé-
mája és Aljosa álomlátása analóg funkciót töltenek be a két hős sorsfordulóját leíró szö-
vegben: az önértelmezés még hiányzó részének szóvá formálódását, e hősök „reális" 
létében érzékelt problémák, krízisszimációk megoldásait képviselik. Ennek megvalósu-
lási módja: az életproblémához való közvetlen tapasztalati viszonyulást felváltja az életet 
reprezentáló nyelvhez való viszonyulás. Ez utóbbi létrejöttéiben döntő fontosságot kap-
nak nemcsak a művön belüli, szövegbelső szemantikai párhuzamok, hanem az intertex-
tuális utalásrendszer is - mint a regényszüzsét alkotó elemek poétikai mivoltságának a 
pretextusok általi meghatározottsága. A konkrét szövegek elemzése során lényegélben 
az intertextualitás elméletének kifejtését is megkapjuk. A szövegköziség fogalma eszerint 
kiegészül a szöveginteriorizáció és a műfajköziség kategóriájával: az intertextuális jelen-
tésintegráció nemcsak szövegek, hanem műfaji kódok által irányított konstrukciók kö-
zött jön létre (például: mitológiai történet, ószövetségi prófétai látomás és újszövetségi 
példázat között), s ennek megfelelően a paralel szövegelemek szemantikáját e műfaji 
hovatartozás is döntően meghatározza. 

A regényszíizsének akár az Ivan, akár az Aljosa alakja köré szerveződő egységét 
nézzük, a harmadik személyű elbeszélést mindkét esetben felváltja az első személyi! 
történetmondás - a regény elbeszélője „eltűnik", s a narratív szerepkört a hős veszi át. 
A sorsok fordulópontján létrejövő öneszmélés tehát összefügg magának az elbeszé-
lésnek a perszonalizációjával, első személyűvé és önreferenssé válásával. 

Mindkét hős - és mindkét epizód - esetében áttételes önleíró narrációval találkozunk. 
A nagy inkvizítor című poéma megalkotása és elmondása Ivan részéről autoreferens 
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cselekvés-amennyiben az inkvizítorban alaki realizációt kap az Ivánt magát foglalkozha-
tó, gyötrő probléma, a „mindent szabad" ideológiája. A probléma narratív újrafogalmazá-
sa azonban az ellentétes pozíció lehetőségének keresését is előírja, s azt a személyes 
felelősség átháríthatatlanságaként tematizálja. Vagyis: az egyházi (szociális, intézmé-
nyes) és a krisztusi (személyes, cselekvő) modell diszkrepanciájára alapozódik. A szö-
vegszerkezet felől nézve: a poéma „mű a műben" - a regény Ivánt érintő problematikájá-
nak egy fókuszba gyűjtése. A poéma hőse, az inkvizítor viszont szintén önleíró 
szubjektumként éli át és beszéli el saját történetét. Szövege - és a poéma egész konstruk-
ciója - , lévén egyben Ivan alkotói tette is, a regényhős önleírásának művészi modellje-
ként kap interpretatív jelentőséget. Ez az önleírás azonban nem az inkvizítor ideologikus 
telítettségű retorikus-meggyőző beszédében (azaz: nem a megnyilatkozásban) testesül 
meg, hanem a poéma szövegegészének szemantikájában. A Krisztus-látomás funkciója 
az, hogy az inkvizítor monológjának szellemével ellentétes, de az inkvizítor személyisé-
gében meglévő, ám kifejtetlenül maradt pozícióra utaljon, amelyet a bibliai szöveg rege-
nerálása tár fel. Ami nem kapott kifejezést a retorikus megnyilatkozásban, ami a meg-
győző beszéd (a beszélő által is érzett és jelzett) hiátusát képezi, az kompenzálódik a 
látomás leírásával. Ez a kiegészítés: a forrásszövegre (tulajdonképpen az autentikus, el-
sődleges Krisztus-olvasatra), a bibliai epizód (Jézus megkísértése) idézés nélkül hagyott 
részére való utalásban realizálódik. így az inkvizítor ideologikus Biblia-olvasata kiegé-
szül a Krisztus-történet narratív megfogalmazásával - az inkvizítor önértelmezése pedig, 
ezzel párhuzamosan, a szociális hatalmat képviselő, a „mindent szabad" ideológiáját 
valló eretnekégető szerepétől a saját eredeti emberi mivoltát észlelő, individuális én-kép 
felé mozdul el, melyet a „starik"('öregember') és a „monah"('szerzetes') szavak jelöl-
nek. (Ami egyszersmind az inkvizítor időben korábbi - e tekintetben eredetibb - szere-
pének, létformájának, a Krisztussal azonosuló „szerzetesének" a regenerálása. A poéma-
és a regényszöveg motivikus és értelmi kapcsolódásainak szintjén pedig a „starik" meg-
nevezés a szójelentés mélyebb rétegében foglalt „starcestvo" gondolatköréhez utal, s 
ennek emberképét ütközteti az intézményes hatalmat gyakorló egyházfői funkcióval és 
e tevékenység ideológiájával.) 

A pretextus műfaji kódjának (példázat) felidézése révén válik tehát a szövegközi 
párhuzam funkcionálissá, a poéma értelmének integráns részévé, cselekményének 
motiváló erejévé. Az önleírás teljessé tétele az inkvizítor részéről megfelel a teljes 
forrásszöveg visszaállításának az olvasó, értelmező részéről. Az adekvát önleírás lét-
rehozása így cselekvés is: a személyiséget elsődlegesen leíró szöveg pretextusának 
újraolvasása révén valósítható meg. Amint ezt Krisztus is tette, aki ugyanezen elv 
alapján hozta létre a maga szövegét: előzményéhez, a próféciákhoz úgy viszonyult, 
hogy nem vett el belőlük semmit, nem korrigálta s nem is csak ismételte, hanem 
teljessé tette azok értelmét, átszellemítve, autonóm emberi cselekvésként teljesítve az 
ószövetségi parancsolatokat. 

Az intertextualitás mibenlétére és funkciójára vonatkozó koncepció tehát textus és 
pretextus kapcsolatát egyrészt a regenerálás, másrészt a kiegészítés elve alapján fogja 
fel. Az idézett részlet saját eredeti kontextusának és műfajának megfelelően válik 
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regénybelsővé, azaz: saját poétikai kódjának, de a regényszöveg motivációs rend-
szerének megfelelően is illeszkedik a befogadó műbe. 

A szövegköziség azonban nemcsak nyílt idézetek formájában, hanem a mű disz-
kurzív struktúráját alkotó nyelvi elemekben is jelen van. Az előbbiekben tárgyalt, 
Krisztus és az inkvizítor között lezajló jelenetben Krisztus utolsó, egyben a cselek-
mény végkimenetelét is meghatározó gesztusa, a csók adása ennek értelmében nem 
tematikus (érzelemkifejező, expresszív), hanem motivikus szinten, a „csók"-motívum 
intertextuális vonatkozásai révén hordozza a két szereplő közötti interakció értelmét. 
Ez viszont annak a következménye, hogy a regényszöveg, illetve a poéma szövege 
narratív és szemantikai egységét a motívum (orosz eredeti [jelölőjének - „poceluj" -
szubsztanciális használata határozza meg. Az orosz szó „cel-" töve egyszerre utal 
Krisztus (mind bibliai, mincl poémabeli) tevékenységére, a gyógyításra, egészségessé 
tevésre (az „iscel'jat'" - 'gyógyítani' jelentéssel való összefüggésében) és az inkvizítor-
ban végbemenő folyamatra, az egésszé, teljessé tevésre is, ami Krisztus megjelenése 
által, a vele való - a verbálisnál élénkebb és jelentősebb - vizuális interakcióban jön 
létre. Ez az önértelmezés teljességének helyreállítása - a teljes Krisztus-olvasat révén. 
(A regény Krisztus-szereplője: „hallgat", a poéma „dramaturgiája" hangsúlyossá teszi, 
hogy e „Krisztus"-nak nem szava, csak olvasata van.) A „poceluj" szó jelentéses 
megfelelője itt a „celyj" ('egész'; 'teljes') alak. 

A nyelvi szubsztancia másik összetevője, a hangalak is ugyané mechanizmus 
részeként funkcionál. Maga a „csók" annak az interakciónak a befejezése és értelme-
zése, amely egyetlen módon, a vizualitás révén valósul meg, s így a szemre lokalizál-
ható. Ez utóbbi pedig Krisztus gyógyító erejének forrásaként van jelölve a szövegben. 
A „csók" így - a „poceluj"; „serdce" ('szív'); „iscel'jat'" ('gyógyít') szóalakok kiemelt 
hangkapcsolatainak megfelelése révén - az inkvizítor „szívének" (a „csók" helyének) 
ekvivalensét is képviseli. 

Mind a hangalak, mind a belső forma által képviselt szemantikai megfelelések az 
interextuális kódnak és a nyelv saját történetiségének kölcsönös függőségére is utal-
nak - amennyiben a szövegközi motivikus megfelelések megvalósulásának módja 
(és értelmezésének eszköze) a poétikai reetimologizáciő, a nyelvben adott jelen-
téspotenciál megvalósulása, felfejtése. Az etimológiai jelentések kultúrtörténeti össze-
függései - az előbbi példával élve - a regényszöveg olvasatának hiányzó kódját a 
mitikus (a vegetatív természetre vonatkozó) képzet szerinti „gyógyítás", „teljessé, 
termékennyé tevés" jelentéskomplexumával egészítik ki. Ugyané poétikai kódra utal 
a kultúrtörténeti összefüggés későbbi, mesei megvalósulása: a csókkal - eredetileg: a 
méreg kiszívásával - végzett életre keltés cselekvése is.8 

Aljosa Karamazov esetében az álom viseli az önértelmező elbeszélés, pontosab-
ban: a szemantikailag motivált szöveg megteremtésének funkcióját. Az „elalvás" cse-

8 E tekintetben A. A. Potebnya koncepciója szolgált vezérfonalként, amennyiben ő az etimológiai 
(belső) forma rekonstrukcióját összekötötte mitologémák, népköltészeti és irodalmi motívumok azonosítá-
sával. Ezenkívül V. N. T O P O R O V munkássága, aki a poétikai etimologizáciő módszereit nyelvészeti alapra 
helyezte. 
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lekményeleme elszakítja a szereplőt mind a konkrét létszituációtól, mind a felolvasott 
(automatikusan ismételt) bibliai szövegtől, s lehetővé teszi a hős történetének a bibliai 
történet általi újraértelmezését - ami viszont magának e történetnek is értelmezett, 
mert a hős sorsának motívumaihoz, elemeihez kapcsolt újraírása. Ahogyan Ivan 
poémájának alkotó tette a saját Krisztus-alak megteremtése, úgy Aljosa sem reprodu-
kálja, hanem „továbbírja" álmában a Kánai menyegző szövegét. Az alkotói gesztus 
mindkét esetben a forrásszöveg nem automatizált felelevenítésével függ össze. 

Míg a Gogol és Dosztojevszkij műveit tárgyaló fejezetek, elemzések a prózai kon-
venciók oldaláról, a Puskin-művek interpretációját tartalmazók a versnyelvi építke-
zésmód felől közelítik meg a perszonális elbeszélő forma megvalósulásait. 

A perszonális elbeszélés első epikus megjelenéseit a 19- századi orosz iroda-
lomban megelőzi a líra epizálódásának, s ezzel együtt a köztes formák létrejöttének 
időszaka. A perszonális elbeszélő modell így történeti képződmény is, annak folytán, 
hogy a (meditativ és lamentatív) elégia meghonosította a visszaemlékezés, az önrefle-
xió narratív elemeit, a liro-epikai formációk pedig a kettős műfaji-műnemi szervezett-
séget. 

A lírai versbe bevezetett narratív kód példája Puskin Próféta című költeménye. Ars 
poétikus jelentőségű értelmezése azonban itt nem etikai vagy politikai szemszögből 
történik - nem annak alapján tehát, ami Puskint besorolhatja például a dekabrista 
költészet (rokon témájú és című) verseinek alkotói közé. Ehelyett e tradíció megújítá-
sa, a puskini alkotásmód egyediségét reprezentáló szemantikai és műnemi szervezett-
ség az elemzés tárgya. Az epikus jelleget adó narratív felépítés a szubjektum átalaku-
lásának folyamatát állítja középpontba. Ennek részletezése teremti meg azt a 
szemantikai koherenciát, mely a narráció motivikus elemeit jelölő szavak belső for-
májának aktivizációja révén alakítja a történetszerű narrációt belső, a szubjektumban 
végbemenő történéssé - s a jelölő nyelvet is önreflexíwé. A versbeli cselekvés ágen-
se, a „szeráf"szó jelentéseinek („tüzes"; „égő"; „lángoló") tematizációja alapozza meg 
a narráció és versnyelvi szemantika megfeleltethetőségét. Az ars poetica, az alkotói 
létnek a „prófétaság" szerepéhez kötődő konvenciója e műben úgy újul meg, hogy 
Puskin a bibliai szövegnek (Izaiás könyve) azt a részletét eleveníti fel, amely nem a 
„kiválasztottságra", „az isteni szó közvetítésére", hanem a prófétává válás folyamatá-
ra utal. Ez peclig individuális modell: a személyiség megújulásával, minden világérzé-
kelő szervének kicserélésével, s az ezt átélő szubjektum szenvedésével van összekap-
csolva. 

A Cigányok, című poéma elemzésének központi metodikai elve a narratív szüzsé 
és a versnyelvi szervezettség (rím, szavak elrendezése, verssor- és strófaszerkezet) 
egymásra vonatkoztatása. E műfaj köztes jellege mindkét fajta szövegszervező elv 
egyenrangú érvényesülését jelenti - a versnyelvi szemantika a történet diszkurzív 
olvasatának létrehozója, a történetrészletek viszont a versnyelvi rendezettségben 
összefüggésbe hozott jelentéselemeket tematizálják. 

A perszonális elbeszélés című könyv tehát a személyesség fogalmát az irodalmi 
nyelv speciális szervezésformáival köti össze. A nyelvi műalkotás így nem egyszerűen 
modell (a szövegen kívüli valóságnak a szövegalkotó általi leképezése, reprodukció-
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ja). A szó (tágabban: a nyelvi egység bármely formája) az irodalmi szövegben -
minthogy az ismétlődés elvének van alávetve - egyszerre valósítja meg a jelölő és a 
jelölt funkcióját: a (szó)forma sorozatosan (szó)témává válik, melynek utaltja az előző 
előfordulás. A nyelvi világ így egyszerre referáló és referált is - ez a szöveg nyelvi 
önreferenciájának alapja. A szöveg maga pedig nem a „külső" világot, hanem magát 
a szövegalkotó aktivitás létrejöttét modellálja. Vonatkoztatási tere: a szubjektum jelte-
remtő cselekvése - mely egyúttal önteremtés is. Ez a jelteremtés azonban a nyelv 
köznapi használatban nem domináns tulajdonságait aktivizálja: a jelentésképzést és a 
szimbolikus jelentést mint a nyelvi jel „emlékezetét", a belső formát: a jel eredeti 
egységét, a jelölő és a jelölt közti motivált kapcsolatot állítja vissza. Az a szubjektivitás, 
mely a nyelvteremtő folyamatot önteremtésként is reprodukálni képes, új létformára 
tesz szert, úgy, hogy a rendelkezésére álló nyelv történetiségéhez, annak jelen-
téskészletéhez és az arra épülő kultúrához kerül közelebb. 

A könyvben kifejtett módszertani és teoretikus elvek produktivitását bizonyítja más 
szövegekre való átvihetőségük. Eddig két kötetben9 publikált fiatal kutatók tanul-
mányai képviselik az applikatív lehetőségek megvalósulásait. E tanulmányok széles 
tárgyköre és több alkotó (részben e könyvben nem szereplők) bevonása a poétikai 
elemzési gyakorlatba ezen értelmezési tapasztalat kiszélesedő tendenciáját jelzi. 

4 Slavica Tergestina. 2. Studia russica. Edizioni LINT Trieste, 1994. 7-90. Ed. by Mila NORTMAN, Laura 
ROSSI, Ivan VERC; Slavica Tergestina. 3. Studia cumparata et russica. Edizioni LINT Trieste, 1995., 33-166. 
Ed. by Mila NORTMAN, Ivan VERŐ. 
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KENYERES ZOLTÁN: IRODALOM TÖRTÉNETÍRÁS' 

Az utóbbi esztendőben írott tanulmányait, jegyzeteit, opponensi véleményeit, 
áttekintéseit gyűjtötte egybe Kenyeres Zoltán, aki korábban múlhatatlan érdemeket 
szerzett a magyar esszéhagyomány értékeinek felmutatásával, Weöres Sándor költé-
szetének értelmezésével, valamint a Nyugat újrakiadása körüli buzgalmával. Ezúttal 
talán leginkább az esszéhagyomány továbbéltetése terén szerzett törekvéseit kell 
méltányolnunk. Nemcsak az érdemel megkülönböztetett figyelmet, hogy akkor 
értékelte magasra Hamvas Bélát, amikor ezért még igazán nem járt dicséret, hanem 
az is (vagy kiváltképpen az), hogy e kötete is igazolja, miszerint filológia és esszé 
nem egymást kizáró fogalmak, alakzatok, létezik (vagy kellene léteznie) filológiai 
esszé(nek) is. Egy száraznak tartható irodalom- és kutatástörténeti fölmérést is lehet 
az esszé stílusában előadni, a „Forschungsbericht" sem feltétlenül leltárszerű; a 
Nyugat hagyományára utal vissza (és korszerűségre vallhat) a rövidrecenzió (amúgy 
egy szóban!), a személyes érdekeltségű munkabeszámoló sem feltétlenül zárja ki az 
általánosabb érvényű, elméletileg hasznosítható megállapításokat. Kenyeres Zoltán 
minden értéket igyekszik értékelni, számon tartani, nem kötelezi el magát egyolda-
lúan, jóllehet, kialakítja véleményét különféle irodalmi-esztétikai iskolákról. Jól látja, 
hogy Horváth János vagy Lukács György miféle újat hozott diszciplínánknak, de 
nem hallgatja el azt sem, hogy szemléletüknek megvannak azok a korlátai, amelyek 
olykor akadályai a valódi pluralitásnak, és főleg a maradibb követők tollán gátjai a 
kor- és újszerű irodalmi-történeti, irodalomtörténeti, irodalomtudományos gondol-
kodásnak. Kenyeres Zoltánnak az értékeket számon tartó természete a szükséges 
anyagismeretből, irodalomtörténeti-kritikai gondolkodásunk nyomon kíséréséből, a 
legtöbb esetben az empátiából, a tőle távolabb eső módszerek méltányos minősíté-
séből eredeztethető. Az élő irodalom kritikájától visszariasztja az egymással farkas-
szemet néző szekértáborokra tagolódás kényszeredettsége; mert bár nem tartja 
bírálhatatlannak például Nagy László líráját, idegen tőle az a szarkasztikus-erőteljes 
hangvétel, amely egy másik „oldal" (vagy inkább: nézőpont) felől ennek a költészet-
nek csupán vitatható mozzanatait emeli ki, s így óhatatlanul azt a szembenállást 
erősíti, amely nem szolgálja sem a magyar társadalom, sem a magyar irodalom igazi 
érdekeit. A megértés és a megérteni akarás hiánya nem teszi lehetővé a párbeszédet. 
Jellemző adatként említi Kenyeres Zoltán, hogy a magyar irodalomtudomány szá-
mos jeles képviselője csupán ifjú kritikusként vett tevékenyen részt a magyar 
irodalom mechanizmusának csiszolásában, később visszahátrált az irodalom-

* Anonymus Budapest, 1995. 344 p. 
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történetbe (tudományba?), s a legjobb esetben innen üzenget a jelenkornak. Iroda-
lomtörténet-tudomány és élő irodalom művelőinek, résztvevőinek így kevés a 
találkozási pontja, eszerint nemigen termékenyíthetik meg egymás szempontjait. 
Kenyeres Zoltánt időnként nosztalgia fogja el, hogy hamar kiábrándítson (saját) 
nosztalgiájából. Időnként egy vágyott!?), elképzelt!?), valódi(?) harmónia, egy iroda-
lomtörténeti(?), közéleti!?) aurea aetas, egy lehetséges!?), utópisztikus!?) kiegyen-
lítődés jegyében látszik korunk irodalmi!?), politikai!?) tendenciáival szembefordul-
ni. Csányi Lászlónak Takáts Gyuláról szerzett könyvében még az impresszionistának 
tartott kritikát is fölébe emeli a „körülöttünk kavargó zavaros elvek és eszmék" 
áradatának, Takáts Gyula pannon klasszicizálását szembeállítva a jelennel. Domo-
kos Mátyás tanulmánykötetét többek között azért méltatja, mivel a szerző „néha 
vértolulásos indulattal megy neki a nem tetsző jelenségeknek, fennhéjázó, üres 
semmitmondásoknak, tetszetős zagyvaságoknak". A Béládi-portré (igazán megraga-
dó munka) egyik passzusa: „A mai »diskurzus« nyelvén ez nyilván merő anakroniz-
mus, de valljuk meg, szép anakronizmus, és legyen szabad ezt jobban szeretni a 
körülöttünk lázasan igyekvő csúnya és zagyva időszerűségeknél." (Az én kiemelé-
seim - F. I.) Tarján Tamás könyvéről szólva az egyik oldalon sorakoznak: a világos 
okfejtés, a határozott vélemény, a tárgyismeret, az értekezés pontosságához múlha-
tatlanul szükséges képzelet, beleérző képesség, fogékonyság, a másik oldalon: az 
erőltetett elméletieskedés, a deduktív természetű levezetések. Minthogy Kenyeres 
Zoltán pusztán címkéket ragaszt föl, nem tudom, mire (vagy kire, kikre) gondol, 
egyszerre adok neki igazat, hiszen önmagában valóban értéket állít szembe a kisebb 
értékkel (vagy az értéktelennel), és egyszerre kezdek el kételkedni. Minthogy nem 
„reáliák"-ról, konkrét irányzatról, iskolákról, módszerről van szó, hanem olyan 
jelenségekről, amelyeknek tartalmáról, jellegéről, hatásköréről nem kapunk bővebb 
információt, gyanakodhatunk arra, hogy York napsütése nem derítette fel a szerző 
rosszkedvének telét, vagy hogy Apor Péterrel laudator temporis acti, netán egy 
ideális (valaha létezett?) állapotból gondol vissza jelenére, mivel a feltűnő gyakori-
sággal emlegetett „zagyvaság"-ot mintegy a jelenkor megkülönböztető tulajdonságá-
nak véli. Ennek látszik ellene mondani, hogy mind a verstörténet, mind az iroda-
lomtörténet alakulását értő módon helyezi el a hagyománytörténés, a folyamatos 
(ön)szerveződés, a szüntelen változás mentén, hasonlattal élve a goethei Steigerung 
és metamorfózis jellegzetességeitől sem igen távol. Létezik-e korunkban „zagyva-
ság"? De mikor nem létezett? Mindig csak tiszta-harmonikus törekvések uralkodtak 
világunkban? S ami ma zagyvaságnak hat, holnap nem a harmónia példájául emle-
gethető-e? Ha Bartók valaha „hangzavar" benyomását keltette, mai napság is azt 
kelti? Továbbkérdezve: mit jelent az, hogy erőltetett elméletieskedés? Kire jellemző? 
Van-e ma Magyarországon olyan csoport, irányzat, meghatározó jellegű iskola, 
amelyet ezzel a minősítéssel lehetne illetni? S vajon feltétlenül üdvözlendő kritikusi 
magatartás-e, hogy valaki „vértolulásos indulat"-tal ostoroz neki nem tetsző (nem 
bizonyosan rossz, nem lehet tudni, hogy valóban elvetendő) módszereket? Vajon 
nem rokonszenvesebb-e az a fajta hozzáállás, amely éppen Kenyeres Zoltán köte-
téből olvasható, emelhető ki: a türelmesség, az igényes bírálat, a határozott, de 
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messze nem haragtól eltorzuló beszéd? Lukács Györgytől sok minden tanulható 
(inkább fiatalkori esszéiből), az azonban semmiképpen, hogy megsemmisíteni igye-
kezett a bírálatra kiszemelt írókat, bölcselőket, például a Kenyeres Zoltán által is 
joggal nagyra becsült Márai Sándort és Hamvas Bélát, pedig Lukács csak „neki nem 
tetsző jelenségekéként kezelte őket. Azt hiszem, nincsen vitám Kenyeres Zoltánnal, 
hiszen magam is tudom, hogy irodalmi-irodalomtudományos közéletünkben nin-
csen minden egészen rendben, kitűnően funkcionáló egyetemi-intézeti műhelyeken 
kívül akadnak nem egészen kitűnően funkcionálok, jó verseken kívül lapjaink rossz 
verseket is közölnek, értő-míves-gondolatgazdag értekezések, könyvek mellett kiad-
nak nagyon gyenge könyveket is. A rövidrecenziók ismertette művek egyikéről-má-
sikáról például nekem más véleményem van, mint Kenyeres Zoltánnak, egyik-mási-
kat kifejezetten rossznak tartom. Mindazonáltal Kenyeres Zoltán előadása, érvelése 
oly imponáló, hogy igazságát elfogadom az egyik lehetséges igazságnak, míg a 
másik, valószínűleg kisebb igazság talán az enyém. Ennyi bőségesen belefér a 
diskurzusba, amely általában nem nevezhető zavartalannak, nem a Kulcsár Szabó 
Ernő által igényelt-hangoztatott „megértés hermeneutikája" rendtartása szerint zajlik. 
Kenyeres Zoltán nem csekély érdeme, hogy ismerni és ismertetni akar, közvetíteni, 
méltatni és elhelyezni egy nagyobb egységben, bemutatni és népszerűsíteni, gon-
dolkodtatni és megvitatni, nem pedig (öncélúan) vitatkozni. Horváth János és 
Lukács György örökségét egyként a magáénak szeretné tudni, mint ahogy Béládi 
Miklós és Sőtér István hagyatékát is. Joggal érzi úgy, hogy az újholdasok méltatásá-
val nincsen ellentétben Juhász Ferenc vagy Nagy László értékelése. Mindenképpen 
feltűnő, hogy az irodalom és az irodalomtörténet elkötelezettje, nem egy szűkkörű 
csoporté. A divat nem érdekli, a legújabb törekvések minősítésével kapcsolatban 
tartózkodó; előadásmódja higgadt, csupán a néhány idézett mondat látszik a kelle-
ténél talán indulatosabbnak. 

Töprengtető kötet tehát a Kenyeres Zoltáné. Tegnapi és mai problémáinkkal 
szembesít; irodalomtudományos cselekvések múltbeli indítékait tárja föl, miközben 
a jelen helyzeten elmélkedik. Régimódian: nem ragyogni akar, hanem használni. Az 
ügy foglalkoztatja, amely mindnyájunké: miképpen lehet vagy ajánlatos irodalom-
történetet írni, miképpen lehet vagy volna jó irodalomról beszélni a 21. századhoz 
közeledve. 



Berta Péter 

AZ IRODALOMSZOCIOLÓGIA ÉS A KÁNON 

- Olvasói reflexiók egy szöveggyűjtemény1 kapcsán -

I. A kánon és a könyv 
„A műalkotás nem jelent valamit, nem utal jel-
ként egy jelentésre, hanem úgy mutatkozik 
meg saját létében, hogy a szemlélő igényli a 
nála való időzést." 2 

Ahhoz, hogy az irodalom mint dialogikus viszony jelentés-horizontjában értelmezni 
próbáljuk a gyűjteményt (felvázolva a koncepcióban benne rejlő - s az elemző által 
felismerni vélt - befogadói magatartási ok) legfontosabb jellemzőit), kikerülhetetlen 
annak - óhatatlanul fragmentális - meghatározása, hogyan értelmezzük az irodalmi 
kánon jelenségét. 

Ez esetben legalább kétféle megközelítést érdemes elkülönítenünk. 
A kánon (a mindenkori hatalmi és/vagy többségi és/vagy szakmai szempontok 

alapján mértékadónak kijelentett és tekintélyes kritikai illetve elemzőapparátussal 
„feldolgozott" (vagy a rendszer szellemiségétől „idegen" szövegek esetében elhallga-
tott, szűk corpus) egyrészt olyan centrális, az elmúlt négy évtizedben többnyire 
kötelezően, ma inkább csak (a szakmai közösségek által) javasoltan előírt szöveg-
csoportként definiálható, amely legalább kétféleképpen határozza meg az iroda-
lomról való gondolkodás módját. Egyrészt a tankönyvírók kiváltságos helyzetben 
lévő csoportjának írásain „keresztül", másrészt az átfogó irodalomtörténetiek) meg-
írására vállalkozó személy(ek) szemléletmódjának, a kánonról alkotott elképzelé-
seik közzétételének (s voltaképpen az irodalomtörténet kifejezésben óhatatlanul 
benne rejlő „enciklopédikusság-hiánytalanság" félrevezető érzetének) segítségével. 
A kánon - amit elsősorban az előbb említett személyek legitimálhatnak - ebben az 
értelemben a gyakran a hatalmi befolyástól sem mentes, általános (vagy az-
zá teendő) műveltségeszmény megjelenési formája és egyúttal normarendszere is. 

Másik verziója szerint (s ez az, ami alapján a tárgyalt kötet koncepciója elkülönül 
a kortárs, elsősorban irodalomelméleti interpretáció-eltérések miatt „kisebb kon-
szenzusokba" rendeződő irodalomértési kísérletektől) nem esztétikai (és nem is 

1 Irodalmi szöveggyűjtemény- Válogatás magyar szerzők cigány tárgyú írásaiból. Középiskolák I-IV. 
osztályai számára. Szerk. HEGEDŰS Sándor, VARGA Ilona. Konsept Kiadó Hp., 1 9 9 4 . 

2 Martin HEIDEGGER: A műalkotás eredete. „Mérleg sor" Európa Kiadó Bp., 1 9 8 8 . 2 1 . (Kiemelés tőlem 
- B . P . ) 
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politikai) viszonylatok vagy magatartásformák alapján határozza meg önmagát, 
hanem egy szociokulturális intenció megvalósulásának-térhódításának alkalmazott 
eszközévé lesz. 

Induljunk ki az utóbbi megállapításból. A tárgyalt szöveggyűjteményben észlel-
hető kánon (amely akkor is akként értelmezhető, ha az adott corpus összeállításá-
nak szempontjai az önreflexió részleges hiánya mellett érvényesültek, tehát a válo-
gatóknak nem állt szándékukban „mértékadó szövegcsoportot" alkotni) kétségkívül 
olyan szelektív szabályok felhasználásával jött létre, amelyek nemcsak kétségbe 
vonják az egyes szövegek különállóságát,3 hanem a kompozícióba rendezés célzott-
ságával az irodalomról alkotott olyan korábbi értelmezésekhez térnek vissza, ame-
lyek elsősorban a szövegek mimetikus funkcióját hangsúlyozzák. 

A szöveggyűjtemény a szervezőelveit meghatározó irodalomszociológiai szemlé-
let dominanciája miatt mindenekelőtt két csoportot tekinthet potenciális olvasótábo-
rának. 

1. Egyrészt a cigány származású tanulókat (a hagyomány-, illetve énkép-formálás 
didaktikus törekvése itt - bekapcsolódva a középiskolák kötött tantervi menetébe -
némiképp az uniformizálás implicit igyekezetével is találkozik). 

2. Azon személyeket-közösségeket, akiknek viszonya az említett etnikumhoz 
bármiféle lehet, de semmiképpen nem semleges (szimpatizánsok; „irodalomkedvelő 
rasszisták"; etnográfus-kalandorok stb.). 

A szövegek jelentős részének deskriptív-tipizáló igényéből fakadóan a gyűjtemény 
legalább két, „a nyelv mint rezonőr" képességén keresztül hatékonyan kivitelezhető 
„oktatásügyi feladatot" tarthat szem előtt: részben az identitás-alkotás, -formálás, -korri-
gálás, illetve -megerősítés elvét (ez vonatkozik az 1-sel jelölt csoportra). Másrészt egy 
eszményített identitás-modell elfogadására és támogatására való implicit felszólítást is 
tartalmaz - s ez utóbbit még akkor is, ha a kötet előszava szerint e válogatásból az 
olvasók azt követhetik nyomon, »hogyan változott-alakult az évszázadok során a társa-
dalomban élő cigánykép a „mesevilágtól az ostorhegyvalóságig"». E gondolatmenetben 
ugyanis elsősorban az a problematikus, hogy a kötetben az adott etnikumra legjel-
lemzőbbnek tartott attribútumok hierarchiáját, a fejezetek terjedelmét és ezeken keresz-
tül hangsúlyosságát a „társadalomban élő cigánykép" is csak részben determinálja, 
sokkal inkább a jelenben álló szerkesztők irodalmi tájékozottsága és a cigányság kultúr-
történetével, illetve pillanatnyi szociális, mentalitástörténeti gondjaival kapcsolatos 
problémaérzékenysége határozza meg. A domináns szervezőelv, a szakasznyitó szim-
bólumok kiválasztása és tipográfiai, strukturális elhelyezése nemcsak összefűzi, de már 
eleve egy „irodalmon kívüli" értelmezési séma összetevőiként mutatja be az írásokat - a 
tipikus díszletek halmazából anélkül válogatva, hogy például a kompozíció esztétikájá-
val hangsúlyosabban számot vetett volna. 

3 Holott például egyes írások keletkezése között több olyan költészettörténet! fordulópont doku-
mentálható, amely szinte lehetetlenné teszi, hogy az egyazon ciklusba rendezett szövegek összevetésekor 
számottevő, informatív esztétikai viszonyt-egymásrautaltságot észleljünk. Ilyen például ARANY János és 
Ácai István (csak tematikai párhuzamokkal indokolható) együttes jelenléte. 
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Mindkét intenció (az identitás-alkotó, illetve a szimpátiakeltő), kiteljesedése érde-
kében újra-legitimálja az irodalmi alkotások mimetikus funkciójának elsődlegessé-
gét, közelebbről azt a (kortárs cigány költészetben is gyakran megfigyelhető, erőtel-
jes szociális-váteszi) „képességet", amely szerint bizonyos műalkotások karakterei 
olyan történelmi, társadalmi típusokat, magatartásformákat jelenítenek meg, ame-
lyek az ön-szituálás, a „világban való lét" megértésének (illetve az irodalom „általi", 
de nem az irodalomértés bármely aspektusának megismerésére nevelés) hatékony 
eszközévé válhatnak. 

II. Az irodalomszociológiai nézőpont 

„Ha nem ismerjük egy nép történelmét, de 
irodalmát elolvassuk, meg tudnánk mondani, 
milyen volt ez a nép; és fordítva: ha áttanulmá-
nyozzuk egy nép történelmét, irodalmának is-
merete nélkül is biztos következtetéseket von-
hatnánk le ennek az irodalomnak az alapter-

- П - И 
meszetet illetően. 

Az olvasó itt válik először az irodalom- és szövegértés „félreértettségének" áldoza-
tává. 

Hiszen ha feltételezzük is, hogy az „ábrázolt" magatartástípus valaha létezett, 
meglehetősen nehéz, (pusztán az írások jelentésközvetítő képességére hagyatkozva) 
meghatározni például a beszélő/szerző stb. a tárgyalt típushoz, a korabeli nyelvhasz-
nálat módjaihoz, a lírai én szituáltságához stb. való viszonyát. Nem is szólva azon 
kikerülhetetlen dilemmákról, mint például Foceault-val kérdezve: „Mi a szerző?" 
(korántsem arról van szó, hogy a gyűjteménytől számonkérhető volna a „klasszikus" 
probléma megoldása, az azonban igen, hogy olvasóinak legalább jelezze: az az 
értelmezői magatartás, amely az irodalmi szöveget pusztán adatközlőként kezeli, 
bizonyos szövegcsoportok megközelítésére alkalmas, s nehezen követheti a nyolc-
vanas évek elejétől dokumentálható poétikai szemléletváltás azon jelenségeit, ame-
lyek nem a jelentésképzés, hanem elsősorban a megformálás, a nyelv(iség)hez való 
viszony relációjában észlelhetők. S ha a szerkesztők az „esztétikai tájékozódást" 
kiiktatva a szövegek mimetikus képességére helyezik a hangsúlyt, további két 
jelenséget konzerválnak: a) erősítik azt a gondolkodásmódot, amely evidenciaként 
kezeli a hagyomány közvetítette kérdésfeltevéseket (s így ritkán hisz abban, hogy az 
újradefiniált kérdés esetenként az értelmezés hatékonyabb eszköze lehet, mint a már 
kiismert sematikus válaszok „feldarabolása és összejátszása"); b) megerősítenek egy 
olyan olvasói magatartást, amely minimális intellektuális munkavégzésre ösztönöz, s 
eközben szinte kizárja az értelmezés köréből azokat az írásokat, amelyek nem ezen 

4 Charles de B O N A U M idézi Leo Löwenthal. In: Leo LÖWENTIIAI.: Irodalom és társadalom. Gondolat 
Kiadó Bp., 1973. 8. 



112 Herta Péter 

megszokott poétikai elvekhez (például a panteisztikus élménylíra, vagy az emlék-
könyv-költészet sztereotip vonásaihoz) alkalmazkodnak. (Ternészetesen itt sem az 
eltérő interpretátori magatartás(ok) jelenléte a zavaró, hanem az, hogy a sugallt 
értelmezési stratégia az irodalomértésre nevelés intézményes keretein belül akár 
kizárólagos mintaként is működhet.) 

Nem kikerülhető továbbá az a tény sem, hogy az irodalomszociológiai nézőpont 
alkalmazói általában akkor hagyatkoznak egy adott episztémé például társadalmi 
tagolódásának irodalmi szövegeken „keresztüli" megismerésére, ha másféle, közvet-
len megfeleltetésre-azonosításra nincs mód. Tehát a szerző nem a különféle tudo-
mányterületek által dokumentáltan elfogadott magatartás-, illetve mentalitástörténeti 
típusok felkutatásából kiindulva keres irodalmi párhuzamokat, hanem (épp fordítva) 
a műalkotások jellemző figuráinak-karaktereinek kategorizálása és társadalmi szte-
reotípiává „emelése" révén teremt biztosnak tűnő kiindulópontot ahhoz, hogy a 
(hipotetikus) magatartásmodell további jellemvonásairól (mint „empíriáról") nyilat-
kozhasson. 

Magatartása ezen a ponton több olyan félreértésre ad okot, amelyek a vizsgált 
kötet irodalomértelmezési szempontrendszerének kialakításában is fontos szerepet 
játszanak. 

Egyrészt az irodalmi műveket „krónikáknak" tekintő irodalomszociológiai 
nézőpont téttelenségére utal. Hiszen ha vannak a vizsgált időszakból származó, 
tárgyilagosnak tekinthető leírások (azaz a mimetikus funkció, mint - ez esetben 
természetes - szükséglet hegemóniája az elsődleges, ahogy például a törté-
nettudomány vagy az orvostörténet írásos emlékei esetén), s a jólformáltság össze-
tevői pusztán az értelemzavaró momentumok elkerülése érdekében veendők számí-
tásba, akkor a korabeli valóság bármely szekvenciájának megismerésére ezek az 
aspektusok alighanem alkalmasabbak, mint a kronológiai-történelmi tényszerűség 
követelményeitől e tekintetben meglehetősen messze álló szépirodalmi alkotások. 
(Egy korabeli kincstári jegyzék vagy újsághír, az udvari kiadások listája bizonyára 
többet árul el a vizsgált kor azon momentumairól, amelyekhez a történettudomány 
elvárásait szem előtt tartva közelítünk,5 még a farce vagy a commedia dell'arte 
társadalomkritikai meggondolások alapján konstituálódó állandó szerepeinél is). Itt 
tehát az irodalomszociológus többnyire csak utómunkálatokat végezhet. 

Vizsgáljuk meg a másik értelmezési lehetőséget is. Ha tárgyilagosnak tekinthető 
dokumentumok nem állnak rendelkezésre, s az irodalmi szövegek „elsődleges 
forrásokká" lépnek elő, az irodalomszociológia nézőpontjából úgy tűnhet, voltakép-
pen könnyedén kijátszható azok eredendő (szépirodalmi) természete. 

5 Az olvasó a szerkesztők „intencióját" követve e szöveggyűjtemény esetében sem tehet másként, 
hiszen nem áll rendelkezésére olyan (a megformáltság bármely szempontját mértékadóvá tevő) szer-
kesztői útmutatás, amely a kötetet egyértelműen az irodalomértés egy lehetséges, „esztétikai alapelvek" 
alapján szerveződő aspektusának reprezentánsaként határozná meg - így az egybegyűjtött írásoknak csak 
szemantikai összetevőire hagyatkozhatunk, óhatatlanul is a történettudomány korabeli szövegekkel 
szembeni elvárásait helyezve előtérbe. 
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Ahhoz, hogy a (dokumentalitás látszatát fenntartva) társadalmi típusokra stb. 
következtethessünk, a kiindulópontként elkönyvelt irodalmi szövegeket legalább 
részben (és éppen a bennünket foglalkoztató részben) a korabeli valóság „korrekt 
tükörképének" kell tekintenünk, felruházva azokat a történeti-dokumentatív vizsgá-
lódások legfontosabb kritériumaival s a „megtörtént"-ség kifogástalan látszatával is. 

Ez a szemléletmód a szövegek dialogikus létmódját (és irodalmiságát) alighanem 
a bibliográfia, az adattár funkciójával cseréli fel. 

Az irodalomszociológiai szempontokra hagyatkozó személy tehát, ahhoz, hogy 
az „ismeretlen" korról alkotott hipotéziseit evidencia-értékűnek tudhassa a leg-
alábbis kétségbevonhatót a „valóság" relevanciájával ruházza fel, nemcsak bennün-
ket, hanem önmagát is félrevezetve. Koncepciója többnyire egyaránt nélkülözi az 
irodalomelmélet és -történet, illetve a történettudomány módszereinek és alapvető 
dilemmáinak ismeretét, s jórészt ebből adódik az említett kötet intenciójának átgon-
dolatlansága, kérdésfeltevéseinek szinte kizárólagos irodalomszociológiai meghatá-
rozottsága is. 

A két szempontrendszer (az írásművet az esztétika/kák normarendszerére/eire 
„kivetítő", illetve elsősorban „adatközlőként, dagerrotípiaként" felhasználó) elkülö-
nülése mindenekelőtt az eszköz és a koncepció fogalmának (s így voltaképpen az 
irodalomértés módjának) eltérő elgondolására vezethető vissza. Az előző számára az 
irodalomtól elkülönítve meghatározott valóság (függetlenül attól, hogy a hozzá való 
viszony rögzítése adott esetben fontos esztétikai részparaméter lehet - például a 
Termelési regény esetében - voltaképpen másodlagos, a koncepció az irodalmi 
szöveg befogadására és fokozott önreflexióra való törekvés, az értelmezési kísérlet 
„terepe" az adott corpus, eszköze azon (többnyire) esztétikai szempontok halmaza, 
amelyek alapján az olvasó egy írásművet irodalminak tekint. A második esetben a 
szövegen túli, illetve annak tulajdonított „valóságtartalom" elkülönítése alkotja a 
koncepció lényegét (a megismerés tehát nem a szöveg esztétikai adottságainak 
feltérképezésére hivatott, hanem a leírt „valóságdarab" pontos „visszattikrözésére"), 
s az irodalmi alkotás csak mint sajátos, a leképezett dolog lényegét nem befolyásoló 
kód van jelen - eszköz, egy általa is konzerválható információhalmaz továbbítására. 

III. Következtetések 

Alkalmazva a fentieket az említett kötetről az alábbi megjegyzések tehetők. 
A kompozíció elrendezése, a cigánysággal kapcsolatos irodalmi toposzok közötti 

szelektálás, illetve azok kiemelése egyértelművé teszik a kötet összeállítóinak a fent 
említett irodalomszociológiai magatartásformához való szoros kötődését. A szépiro-
dalmi szövegekből kikövetkeztethető cigány-kép pedig a leginkább akkor képes 
megfelelni a szöveggyűjteménnyel szembeni elvárásoknak, ha „címszavaiban", for-
dulópontjain annak általános eszközeivel (köznyelvi metaforák használata, a cigány-
ság és az egzotikum fogalmának összekapcsolása stb.) igyekszik meghatározni 
önmagát. A fejezetekre tagolás ennek megfelelően kötődik egyrészt a köztudatban 
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élő, a cigánysággal kapcsolatos prekoncepciókhoz, másrészt azokhoz a jelképek-
hez-motívumokhoz is, amelyek legalább részleges irodalmi adaptációval rendelkez-
nek: „Tudva levő, nagy zsiványok"; „Cigányszerelem" stb. 

A kötetben az eddig jelzett szervezőelvek alkalmazása révén kialakuló kánon, s a 
jobbára a jelentésképzés folyamatában konstituálódó szociografikus cigány-kép 
eredeti intenciójával épp ellenkező irányba „mozog". Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
nem egy, eddigi elképzeléseinktől (legalább részben) eltérő roma-szemlélet 
képződik vagy lesz közismert az ott szereplő szövegek segítségével, hanem elsősor-
ban épp az e tárgyú írások, illetve ezek hiánya alakítják ki a ciklusokat. De ami 
ennél is fontosabb, többnyire csak a már jól ismert történelmi, néprajzi díszletek 
(gyakran misztifikált), mentalitástörténeti attribútumok „megerősítésére" (és nem 
újraírására) alkalmasak az olvasmányok. Az irodalmi mű, amelynek egyértelmű 
valóságértéket tulajdonítanak, képtelen túllépni a hétköznapi hiedelmek és előítéle-
tek körén, mert létmódját a szociográfia és a tanulmány funkciójával tévesztik össze. 
(Voltaképpen már az a tapasztalat is, hogy az írások csak elvétve képesek (ki)bőví-
teni az említett etnikummal kapcsolatos „megkülönböztető kódok" (szimbólumok: 
sztereotipnak vélt tulajdonságok stb.) csoportját, legalább két potenciális következ-
tetésre irányítja a figyelmet: a) az identitás-formálás kelléktárában az (itt ösz-
szegyűjtött) irodalmi szövegek aligha számíthatnak hatékonyabb eszköznek az 
anekdotáknál vagy a vicceknél; b) (a közös tematikai vonásokon túl) az „esztétikai 
meghatározottságú" szelekciós szempontok hiánya alapjaiban kérdőjelezi meg az 
„irodalmi szöveggyűjtemény" definíció létjogosultságát (ezt jelzi a kötetben szereplő 
szövegek színvonalának feltűnő szórtsága is). Mindkét felvetés arra utal, hogy a 
szépirodalmi szövegek, ha döntően nem esztétikai szempontok alapján közelitjük 
meg őket, többnyire közlésképtelenek (épp alapvető természetük félreismerése 
miatt alkalmatlanok arra, hogy akár színvonalas szöveggyűjteményként, akár szo-
ciográfiaként használják fel őket - az előbbi esetben a pusztán tematikus ciklustago-
lás következtében nyilvánvaló poétikai szemléletmódbeli, illetve stiláris „széthúzás", 
a második esetben az a tapasztalat - „áll ellen a kísérletnek", hogy a megjelenített 
cigány-kép már maga is a közismert hiedelmek világából származik, s csak ritkán 
több, mint az (általa gyakran antiszociális magatartásmodellt, másutt szélsőséges 
érzelmi reakciókat stb. megjelenítő) írói rutin egzotikus szimbóluma. 

így aligha tehet többet, mint hogy megerősíti és stilizálja eddigi ismereteinket, s 
az olvasó, aki az identitásteremtés igényével (vagy jobb esetben kíváncsiságától 
vezettetve) fordul a könyvhöz, mitikus-meseszerű díszletekre talál a meghatározó 
esztétikai tapasztalat vagy a szociografikus leírás helyett. 

A kötet olvasása közben konstituálódó kánon több szempontból is problemati-
kusnak tekinthető. Egyrészt azért, mert nem mérlegeli, az adott etnikum írásbelisége 
képes-e arra, hogy az identitásformálás folyamatában hasonlóan erőteljes alternatí-
vaként jelenjen meg, mint az itt összegyűjtött szövegek (a cigányságot gyakran csak 
kultúrantropológiai csemegének tekintő) csoportja. (Ezt a megállapítást látszik iga-
zolni, hogy a címlap instrukciója szerint a kötet a gimnázium „valamennyi évfolya-
mában felhasználható", így bármilyen törzsanyagnak - a tematikai kapcsolódási 
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pontokat leszámítva - csak úgy lehet kiegészítője, hogy önmeghatározása esetén 
önként lemond olyan szempontok figyelemhevételéről, mint a nyelvi megformált-
sághoz, a mimetikus funkcióhoz, a beszélő diszponáltságához - vagy épp szerep-
nélküliségéhez stb. - való viszony meghatározása.) 

Másrészt a kötet szerkesztői (s ez pontosan észlelhető a szövegek jólformáltságá-
nak differenciáltságában) nem adnak sem a kortárs poétikai szemléletmódok meg-
ismeréséhez, sem a már automatizálódott vagy klasszikus beszédmódok azonosítá-
sához elengedhetetlen implicit „tanácsokat", s így mindenekelőtt a mimetikus 
funkció dominanciájára épülő panteisztikus élmény-líra (a kötetben szinte kizáróla-
gos) olvasási magatartását konzerválják (kizárva azt is, hogy a hetvenes évek vége 
óta poétikai szemléletmódunkban végbement változásokról az olvasók (legalább 
sejtések formájában) tudomást szerezzenek. 

A háttérben meghúzódó kérdés azonban alighanem túlmutat a koncepció megva-
lósulásának részletein. Arra irányul, érdemes-e az esztétikai megfontolások mellőzé-
sével létrehozni egy olyan szöveggyűjteményt, amely olvasóit viszonyítási pontok, 
körülírt (de legalább jelzett) értelmezői pozíció(k) nélkül az irodalom és a szociog-
ráfia alapvető problémáival szemben egyaránt magára hagyja. 
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Aleida Assmann 

A FIKCIÓ ELISMERÉSE 

Bevezetés 

Általános tájékozódás 

Fikció és realitás: az irodalomtudományos gyakorlatban aligha akad homályosabb, 
közkeletűbb, s egyszersmind vitatottabb fogalompár. A két fogalom a lehető legszo-
rosabban van egymásra utalva, a fikció problémájáról nem lehet gondolkodni, nem 
lehet leírni vagy értékelni azt anélkül, hogy egy mégoly rejtett valóságképre ne 
hivatkoznánk. Hans Blumenberg a valóság fogalmát filozófiai szempontból „egy 
korszak legrejtettebb implikációjának" nevezte; olyan megállapítás ez, amely irocla-
lomtudományos szemszögből igaznak bizonyul, amelyet a szerző elhamarkodottan 
magától értetődőnek vél. Azokhoz a széles körben elterjedt, ha be nem is vallott 
feltevésekhez, amelyek a fikció és realitás viszonyáról folytatott termékeny vitát 
meghatározzák, a következők tartoznak. 1. A realitást mint statikus, állandó értéket 
fogják fel, és a művészi tevékenység történelmileg változatlan, stabil tárgyának 
számít. 2. A realitásnak fikcióba való átültetését magától értetődő, további problé-
mákra okot nem adó eljárásnak tekintik. Realizmusról ott lehet beszélni, ahol semmi 
sincs megszépítve, sem eltorzítva, hanem a két érték, realitás és fikció, kiegyen-
lítődik. 3. A realizmust mint sikeres átültetési eljárást a valósággal társítják, amely az 
olyan eulogikus jelzők, mint „érzékletes", „szemléletes", „autentikus" stb. nagy 
számában mutatkozik meg, amelyeket előszeretettel használnak a „realisztikus" 
szinonimájaként. Egyértelmű, hogy a fogalmak alkalmazhatósága ezen a területen 
problematikus. A realizmusfogalom ízléstörténeti korlátozottsága ott lesz nyilvánva-
ló, ahol egyrészt az irodalmi közeg, a fikció nyelvének történetisége figyelmen kívül 
marad, másrészt az a tendencia érezhető, amely - hogy a valóságfogalmat bizonyos 
ismeretelméleti előfeltevésekre korlátozza - a tapasztalati világ komplexitását bizo-
nyítható adatokra redukálja, és az érzékleti felszínt a valóság normájává emeli. 

A jelen vizsgálódás kísérletként értendő, amely a realitás és fikció viszonyához 
kapcsolódó egymással rokon előítéleteket segít eloszlatni azáltal, hogy az irodalmi 
diskurzus alapjait és feltételeit megfelelőbben és differenciáltabban mutatja be. Az 
első részt a történelmileg változó valóságfogalomnak szenteltem. A valóság mint 
ember és ember, illetve ember és környezet közötti folyamatos kölcsönhatások 
eredménye kollektív produktumaként értendő, amelynek kialakításában az emberi 
tevékenység valamennyi formája részt vesz: költészet éppúgy, mint tudomány, 
elmélet, mint gyakorlat, ideológiai normák, mint szociáltörténeti tapasztalatok. Tehát 
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az egyén számára a valóságot egy olyan kollektív kultúramodell strukturálja, amely 
az észlelés lehetőségeit jelentős módon korlátozza. Kollektív vonatkoztatási rend-
szer nélkül, amely a kommunikációt és az interakciót szabályozza, hozzáférhetetlen 
lenne a világ. A realitást mint tiszta kontingenciát vagy az emberi hatáskörön kívüli 
állandó adottságot így a realitás mint a társadalmi-gazdasági erők, valamint az ember 
alakító és szellemi birtokbavételének történelmileg változó produktuma helyettesíti. 
A 17. század konkuráló világképeinek összeütközése példásan mutatja, hogyan 
nyernek analóg kérdések egy történelmileg megváltozott modellen belül egészen 
más válaszokat, és hogyan válik egyes korok különböző kultúrtársadalmán belül 
más és más realitásfogalom elfogadottá. Egy átalakuló valóságfogalom hátterében az 
irodalmi intézmény változását kell keresni. 

A második rész a fikcionális közeg jellemzőit elemzi, és az irodalmi jelentés alapjára 
kérdez rá. „Nothing in this world or the next is a substitute for anything else" - bár-
mennyire jogosnak tűnik is Т. S. Eliotnak ez a kijelentése, a fikció története ennek az 
elvnek folyamatos cáfolata. Az irodalmi szemantikának ezért központi problémája az 
ilyen helyettesítési folyamatok rögzítése, valamint, hogy van-e garancia a látvány és 
éltékelés közti egyeztetésre. Maradandó befolyása volt a nyugat irodalmi tradíciójára a 
bibliai hermeneutikának, amely kötelező eljárást fejlesztett ki betű és szellem egymás 
mellé rendelésére. Az irodalmi intézmény egy transzcendentálisán szavatolt jelen-
tésrendszer bűvkörében marad mindaddig, amíg egy szekulárisan megalapozott kóddal 
mint autonóm közeg fel nem szabadítja magát. A probléma ezzel azonban nem oldódik 
meg: továbbra is tisztázásra szorul, milyen tekintély szavatolja az irodalmi kódot, hatá-
rozza meg a jel és jelentés közötti kohéziót. Ezekből a feltevésekből máris kidéiül, 
mennyire összetett az az eljárás, melynek során a valóságot fikcióba ültetjük át, mivel ez 
csak olyan jelrendszer segítségével mehet végbe, amely metafizikailag rögzített, és saját 
történetiséggel rendelkezik. 

A hannadik rész fikció és valóság viszonyának jár utána, amely a reneszánsz óta 
problémát jelent. Az életszférák és a kulturális funkciók felaprózódásával a művészet 
számára egyrészt a kreativitás új működési tere tárul fel, másrészt viszont a művészet 
veszít össztársadalmi kötelezettségéből. A magát mint öntudatos céhet fonnáló művés-
zség megítélése a teljes önjogúságtól való megfosztottság kérdésétől egészen annak az 
igénynek a problémájáig terjed, hogy a művészet az egyetemesen érvényes igazságot a 
legteljesebben artikulálja. Most is, csak úgy, mint mindig, a fikció olyan címekre pályá-
zik, mint „valósághű" vagy „autentikus", amelyek a kozmológiai vagy transzcendentáli-
sán érvényes igazság alól való felszabadításuk után természetesen már csak az individu-
ális művészi teljesítmény sikerének értelmében szerepelhetnek. 

A fikció fogalmának meghatározásai 

A fikció fogalma kezdettől fogva vitatott. Már az antikvitásban kialakítottak alapvető 
és azokkal ellentétes pozíciókat is ebben a problémakörben. A valóban legtartósabb 
befolyása a fikció fogalmának meghatározására Platónnak és Arisztotelésznek volt. 
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Ismert Platónnál a fikció (vagy utánzás, ahogy ő nevezi) diszkreditálása az Állam 10. 
könyvében: Szókratésznek, aki abból a meggyőződésből indul ki, hogy „filozófia és 
költészet kezdettől fogva harcban áll egymással", nem esik nehezére, hogy kimutas-
sa a fikció ontológiai hiányossága mellett az etikait is. A művészek alkotásai, 
amelyek a mimézis mimézisére törekednek, „kétszeresen eltávolodtak a valóságtól", 
és ezért hasznosság vonatkozásában még a kézművesek termékeitől is messze 
elmaradnak. Az ilyen művészet hatásában is káros, hiszen bebizonyosodott cseké-
lyebb értékűsége. Mivel „az emberi lélek alantas érzéseihez fordul, nem a nemesek-
hez, hamis rendet hoz létre benne". A lélek így elpuhul, ahelyett, hogy megedződne, 
és ezért úgy hat a lélekben, mint az állam szervezetében egy anarchikus elem. 

Arisztotelész a költészet hatásminőségeit a művek szerkezetéhez köti, ezt pedig 
az utánzásra és játékra való általános antropológiai diszpozícióhoz. Nem vitás, hogy 
így teljesen más eredményeket kap. A költő, legyen az epikus vagy tragédiaköltő, a 
valóságot cselekmények formájában utánozza. Erre az utánzásra az jellemző, hogy 
nem a történeti valóság, hanem a poétikai valószínűség törvényének rendelődik alá. 
„Előnyben kell részesíteni a lehetetlent, amely valószínűnek tűnik, a lehetségessel 
szemben, amely hihetetlen"; bármit alkosson is a költői képzelet, annak „a való-
színűség látszatát kell öltenie, még ha önmagában valószínűtlen is". Arisztotelésznek 
így sikerül diplomatikus kompromisszumot kötnie: ez biztosítja a költő jogát arra, 
hogy művének önálló törvényszerűséget adjon, de egyben azt is, hogy az utánzás 
szorosan a valóságra vonatkozzon. A valóságra való vonatkoztatás a mű hatása által 
tovább mélyül: a költészet szociálpszichológiailag jelentős, mivel a társadalomért 
magára vállalja a lelki feszültségoldás feladatát. Hogy a költészetnek ezt a pszicho-
lógiai tisztító képességét leírja, Arisztotelész átveszi a katarzis fogalmát, amely 
eredetileg kultikus tisztítást és orvosi gyógyítást jelent. A költészet helyzete ezáltal 
újból biztosítva van. Platón támadásai ellen Arisztotelész létrehozza a fikció fogalmát 
és funkcióját mint a mű autonóm összetartó erejét, amely nemcsak a megismerés és 
a világ megtapasztalásának eszközéül szolgál, hanem egy szekuláris rítus pszichote-
rapikus szerepét is betölti. Ez a két álláspont messzemenően meghatározza azokat a 
kategóriákat és terminusokat, amelyekben a fikció formájáról és funkciójáról, érté-
kéről és értéktelenségéről gondolkodunk. A művészetelméleti vizsgálódás a rene-
szánsztól a felvilágosodásig és századunkig az antik teoretikusok felé orientálódott. 
A hangsúly ennél lehetett akár a produkcióesztétikán, és kutathatták a költői ihlet 
forrását, lehetett a műesztétikán, és vizsgálhatták a kompozíció formáját, de a 
hatásesztétikán is lehetett, és akkor a költészet pszichológiai és szociológiai funkció-
ja volt a kérdés. Mindezeknek az eltérő irányultságoknak és kérdésfeltevéseknek az 
alapja már az antik költészetelméletben megtalálható. 

Eközben újabban megfigyelhetünk olyan, a fikció újrameghatározására irányuló 
kísérleteket, amelyek már nem mutatnak összefüggést a kérdésfeltevés felvázolt 
hagyományával. Ha a helyzetet helyesen látjuk, úgy mindenekelőtt két irányzat 
befolyása a felelős ezért az irodalomelméleti változásért: egyrészt az analitikus 
nyelvfilozófia, másrészt a nyelvészeti pragmatika. Mindkét esetben viszonylag új 
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diszciplínáról van szó, amelyek a fikciófogalom meghatározásánál metodológiai 
eljárást vesznek igénybe. 

Az analitikus nyelvfilozófiát a fikció kijelentéslogikai helyzete érdekli. A kérdé-
sek, amelyek előtérben állnak, a fikcionális beszéd specifikus kijelentésmódjára és 
igazságértékének logikai igazolására vonatkoznak. Melyik beszédaktus tartozik a 
fikcióhoz? Vizsgálták a fikciónak azokat a megkülönböztető jegyeit, amelyek a 
köznyelvtől és a tudományos nyelvtől elválasztják. Hogy a fikcionális beszéd jel-
lemző tulajdonságait meghatározzák, az „állítás" és a „közlés" beszédaktusának 
megkülönböztetését javasolták: az állítással ellentétben a közlést olyan beszédaktus-
ként definiálták, amely nem sújtja a beszélőt a bizonyítás terhével. Ha „megkérdője-
lezhető igazságértékek" szűk köréből indulunk ki, óhatatlanul ahhoz az eredmény-
hez jutunk, hogy a fikción belül mindig csak „látszat-ítéletekkel" van dolgunk. 
Ezáltal a fikció igazságigényéről szó sem lehet? A valamire referálás képességének 
milyen jellegzetes feltételeit tehetjük érvényessé számára? Ezek a kérdések még 
mindig tüzetes vizsgálatra szorulnak. Általánosan megállapítható, hogy a fikcionális 
beszéd kijelentéslogikai megítélésének álláspontjától csak egy messzemenően nega-
tív jellemzéshez juthatunk; ebből a szemszögből csupán érzelmi vagy felhívó ható-
erőt tulajdoníthatunk neki. 

Azok mellett a törekvések mellett, amelyek a fikcionális irodalom kijelentéslogi-
kailag megalapozott szemantikájának létrehozására irányulnak, mindenekelőtt a 
pragmatikai kommunikációtudomány karolta fel a fikcióelméletet. A középpontban 
nem annyira a fikció jelentőségének és kifejezőerejének kérdése áll, hanem inkább 
az elsődleges működésé. Milyen feltételekkel artikuláljuk és fogadjuk be a fikcioná-
lis beszédet, milyen kommunikációs szabályoknak és törvényszerűségeknek van 
alávetve? A nyelvészeti pragmatika területén kommunikációs modelleket dolgoztak 
ki, amelyeknek az a feladatuk, hogy a fikcionalitás problémáját leírhatóvá tegyék. 
Eközben messzemenően elfogadottnak tűnik az a nézet, hogy a fikcionalitás nem 
nyelvészeti, hanem pusztán befogadás-specifikus jelenség. Ezért hagytak fel azzal, 
hogy a fikció jeleit magában a szöveg nyelvi szerkezetében keressék (ahogyan azt 
Kiite Hamburger az elbeszélő múlt példája alapján még lehetségesnek tartja). Ehe-
lyett a fikcionalitást tisztán pragmatikailag meghatározott minőségként értelmezik, 
mint annak az eredményét, hogy a kommunikációs folyamatban résztvevők szándé-
kosan újraértelmezik a jelenségeket. Az aktuális adó- vagy vevőszerep, de akár 
maga a közlés létmódja is átértelmezhető úgy, mint nem-valóságos szerep. Egy 
másik nézet a fiktivitást az aktuális, beszélőt és hallgatót összekötő vonatkoztatási 
mező kikapcsolásaként határozza meg. A fikcionális kommunikációs szituáció úgy 
jellemezhető, hogy nem egy meglevő vonatkoztatási rendszer bővül új információk-
kal, hanem új jön létre a szöveg által. 

Az az elhatározás, hogy fikcionalitáson társadalmi kommunikációs tevékenység 
szövegentúli kategóriáját értsék, metodikailag gyümölcsözőnek bizonyult. Ennek a 
jelenségnek lényeges vonatkozásai csak a gyakorlati távlatban váltak láthatóvá. Az a 
meghatározás, amely a fikcionális beszédaktust a nem fikcionálistól megkülönböz-
teti, elsősorban negatív előjelű: a szigorú intézményesítés alóli mentesítés, közvetlen 
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cselekményi utasítások vagy szociális megerősítések mellőzése, az empirikus köte-
lezettség-nélküliség vagy megkérdőjelezhető igazságértékek, bizonyítási teltételek 
hiánya stb. Ezeknek a kritériumoknak, amelyek a helyzettől történő elvonatkoztatás 
általános fogalma alatt foglalhatók össze, mégis megvan a pozitív oldaluk. A íikcio-
nális szövegek más szempontból túlságosan meghatározottak. Elsősorban is több-
íunkciójúak. A használati szövegtől eltérően szerepük nem merül ki abban, hogy 
egy bizonyos szituációban egyszeri alkalommal használjuk fel őket. Mivel a fikció-
ban nem annyira a kommunikációs partnerek, mint inkább maguk a kijelentések 
tematizáltak, képesek különböző kontextusokhoz alkalmazkodni; a legérthetőbb 
példa erre változatlan érvényességük szerző és olvasó történelmileg alakuló viszo-
nyában. Továbbá a fikcionális szövegek polivalensek. Le nem zárható jelentéshori-
zontot hoznak létre, amely esztétikai távolságként jelenik meg, vagy úgy, mint a 
fikció következmény-nélkülisége miatt létrejött komolytalanság. Végül a fikcionális 
szövegek poliperspektivikus értelmezést kívánnak meg, amely ezt a távolságot 
nemcsak egyetlen jelentés számára hidalja át, hanem megvalósítja a szövegben rejlő 
lehetőségeket. A tiltásokhoz és parancsokhoz szükséges feltételek leegyszerűsítése 
ugyanakkor megszünteti azt a szabálygyűjteményt, amely a fikcionális kommuniká-
ció sikeréhez megkívánt esztétikai kompetenciákat meghatározza. 

Van egy olyan szempont, amelyet a jelenlegi fikcióelmélet elhanyagol, s ez a fikció 
megjelenési formáinak történetisége. Noha alkalmanként szó esik a kommunikatív 
kompetencia összefüggésében a „történelmileg kötelező érvényű szabályok elismeré-
séről", mégis csak a legritkább esetben határozzák meg, hogy ezen mit értenek. Az ilyen 
történelmileg kötelező szabályok alapjai messzemenően a kérdéshorizonton kívül es-
nek. Mégis, fontos előkészítő munkák születtek ebben a kérdésben a történetileg in-
terpretáló irodalomtudomány területén. Itt csak három, jellegében teljesen különböző 
munkát szeretnénk megemlíteni. Erich Auerbach a Mimézisben a fikciót történelmi 
valóságértelmezésként fogja fel. Utánzat és valóság folytonos változásban levő kapcso-
latát rögzíti azáltal, hogy három évezred szövegpéldáit elemzi szeizmografikus pontos-
sággal. Az antik stílusszétválasztási szabály elleni forradalom, amely célul tűzi ki, hogy a 
művész a valóság különféle területeivel különböző formai szabályok segítségével talál-
kozzon, nemcsak a modern vívmánya, hanem már a keresztény középkoré is. Ez 
Auerbach számára az áttörést jelenti Az európai realizmus történetírása című művében. 
Julia Kristevától szánnazik egy újabb munka, Le Texte du Roman címmel. A szemioló-
giai szempontú vizsgálat a regény műfaját úgy elemzi, mint történelmi választ a közép-
kor mitikus világképére és a skolasztika zárt szemiotikai rendszerére. A13. és 15. század 
közötti periódus kulcsfontosságú jelentéssel bír számára, mivel ebben az időszakban 
egy zárt szemiotikai rendszer, amely a szimbólumon nyugszik, olyan nyitott rendszerré 
alakul, amely a jelképre épül. Ennélfogva a regényt olyan műfajként és kultúrtörténeti 
művészeti formaként jellemzi, amely már nem a merev szubsztanciális szimbólumból, 
hanem a mozgékonyabb nominalista jelből ered. Egy további szerző, aki modern elbe-
szélő irodalmat történeti összefüggésben vizsgált régebbi szövegekkel, Gabriel Josipo-
vici. Az ő esszéisztikus tanulmánya, The World and the Book, sokkal kevésbé elméleties, 
mint Kristeva nagyratörő kultúrszemiológiája; a súlypont nála Auerbachhoz hasonlóan 
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inkább a szövegekkel (Dantétól Proustig) való értelmező eljáráson van. (osipovicinak a 
fikció történetéről szóló leírását is egy fordulat meghatározása jellemzi, egy érvényte-
lenné nem tehető tapasztalaté. A jelenkori fikciók világ és könyv közti elkülönülésben 
térnek el a középkoriaktól. A középkori kultúra ismertetőjele ezzel szemben az, hogy a 
világnak az egysége úgy jelenik meg, mint a Biblia kötelező érvényén alapuló könyv. 
Ezáltal alapvető koherencia jön létre autoritás és tapasztalat, valóság és fikció, modell és 
utánzat, forma és tartalom, művészet és természet között. A fikció a reneszánsz óta 
éppen ezáltal a fordulat által formálódott; a realitáshoz való viszonya ettől kezdve 
hipotetikus. Ez a viszony könyv és világ időközben antagonisztikusnak megélt tartomá-
nyának kényes és bizonytalan egyensúlyán nyugszik. 

Tanultunk és profitáltunk ezektől a szerzőktől: Auerbachtól a leíró hagyományok 
történetiségét, Kristevától az irodalom szemiológiai alapjáét, Josipovicitől a könyv-
modellét mint irodalmi univerzumét. Ennek ellenére sem erősíthetjük meg a felvá-
zolt tézisek minden pontját; sem szimbólum és jel viszonyát, sem könyv és világ 
kapcsolatát nem lehet maradéktalanul kronológiai sorrend értelmében magyarázni. 
Itt részint elképzelésmodellekről van szó, amelyek lappangó formában rendelkezés-
re állnak, és amelyeket nagyon sok későbbi korszak során - nagyjából az európai 
romantika vagy az amerikai transzcendentalizmus idején - újból felelevenítettek. 

A fikció mint a valóság modellje 

Ennek a vizsgálatnak a keretében a fikciót mint a valóság modelljét fogjuk fel, mint 
szerkezeti megértésvázlatot, amelyet az határoz meg, hogy egyszerre megy túl és 
marad belül a tényszerűség kontingenciáján. A fikció konzisztenciája és koherenciá-
ja a reális összefüggésnélküliségével és véletlenszerűségével szemben kettős in-
kongruencián alapul. Először is: a valóság a fikcióval szemben elégtelenségnek 
bizonyul. Értelmező összekapcsolásokkal és összefüggések előállításával egészítjük 
ki a valós helyzet hiányosságát. Bacon leírja ezt az alaphelyzetet, amely nemcsak a 
történészre érvényes: „the History of Time, especially more ancient than the Age of 
the Writers, does often fail in the Memory of Things, and contains blank spaces, 
which the wit and conjecture of the writer uses to seize upon and fill up." 

Másodszor: a valóság a fikcióval szemben többletnek bizonyul. Még ha negyven 
tollal tudnánk is egyszerre írni - ahogy Fielding szeretné - , akkor sem lehetne akár 
csak egyetlen jelenet teljességét is szövegbe foglalni. Annak szükségessége, hogy 
válogatni kelljen, és a szelekció elvével áttekinthetetlen és jelentésnélküli entrópiát 
értelmes egységgé alakítsunk, nem kevésbé jellemzi minden író alaphelyzetét. 
Goethe erről írja: „A természetet azonban, ahogyan elénk tárul, mégsem lehet 
utánozni: annyi jelentéktelen, méltatlan dolgot foglal magában, választani kell tehát; 
mi határozza meg a választást? A jelentőset kell keresni, de mi a jelentős?" 

A fikció hozzátoldásokkal és elhagyásokkal határolja el tartományát a valóság 
összességétől. E két eljárás alkalmazásakor tehát a fikció már mindig elkülönül a 
realitástól. De hogyan alkalmazhatók ezek az eljárások az egyes esetekben, melyek 
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a döntő kritériumok, vagy, Goethe szavaival élve, mi a jelentős? Erre a kérdésre 
biztosan csak történeti szempontból lehet válaszolni. Minden korszak újradefiniálta 
a jelentősről kialakított mércéjét. Ami az egyiknek jelentéktelen, az a másiknak 
központi fontosságú volt. A világ megismerésének nézőpontja folyamatosan válto-
zik. Még a dogmatikus realizmus is részese ennek a fejlődésnek; olyan elmélet, 
amely után többé nem létezik jelentéktelen, hanem a megismerhető teljessége 
művészi kötelezettséget jelent. Ezeknek a szerzőknek, akik a jelentős mértékét mint 
biztos válogatási kritériumot olyan radikálisan határozták meg, azt is meg kellett 
próbálniuk, hogy az alkotó mint interpretáló és szelektáló alaphelyzetét körüljárják. 
A kommentálás hangja kiküszöbölhető, de mi van az egyszerűsítéssel? A fikciónak 
azt az igényét, hogy realitás legyen, akármilyen törekvőén és becsületesen aktuali-
zálhatjuk; ami a két könyvtábla között van, „egy másik természet" marad, „rejtélyes 
ugyan, de érthetőbb", az sohasem valóság, hanem már mindig a valóság modellje. 

A modell funkciója szerint olyan, mint egy segédszerkezet, amely a „mintha" 
játékos nézőpontjában keletkezik. Ez a redukcióval jellemezhető, amelyet a labora-
tóriumi kísérletre vagy a hipotézisalkotásra is vonatkoztathatunk: mindig szemé-
lyekről, tárgyakról és helyzetekről van szó, teljesen meghatározott feltételek mellett. 
A modellt továbbá az összefüggések szerkezete is meghatározza: szituációk ért-
hetővé tételéről van szó azáltal, hogy kontextusba ágyazódnak. Ilyen kontextusként 
kínálkozik a topo-logizálás, a képzettartalmak felbontása egy megkülönböztetett 
térszerkezetre (ez a rendezési elv jellemző például Spenser epikájára), a krono-lo-
gizálás, okozati és időbeli vonatkozások egymásnak való megfeleltetése (ez minden 
elbeszélő folyamat elsődleges feltétele), a pszicho-logizálás, különnemű észlelések 
összehangolása a szubjektív érzékelés egységében (a belső monológ technikájára 
jellemző), vagy az asszociatív sorba rendezés laza szerkezete, amelyben a kontin-
gencia mint logikaellenes érintkezés jelenik meg (mint nagyjából Beckett prózájában). 

A fikció minden esetben olyan valóságmodellt épít fel, amely a valóság megismeré-
sének és megtapasztalásának elméleti eszközéül szolgál. Feladatköre teljesen behatá-
rolt; az igazi művészet - írja Erich von Kahler - : „forma, magának a valóságos életnek 
előzetes formája, az emberi élet folyamatainak és változásainak előérzése és előnyoma. 
Egy új valóság megteremtése, előhívása. Minden következő valóságelemet, amely más-
nap az emberi létben mindennapossá, magától értetődővé - és így ismét meg nem 
értetté - válik, [...] beemel a tudatba." A fikcióban megtervezett modellnek egyaránt 
szerepe van a valóság konstruktív megformálásában és alapozásában, valamint kritikai 
kérdésföltevésében és módosításában. A művészetről mint az élethez való segéd-
eszközről alkotott tézisében Kenneth Burke fikció és valóság interakciós kapcsolatát 
még közvetlenebbnek látja: „A kritikai és költői művek olyan kérdésekre adott vála-
szok, amelyeket az a szituáció vet fel, amelyből a mű keletkezett." A fikciónak a realitás-
hoz való viszonya Burke-nél mégis inkább „dramatikusan", mint dialogikusan jelenik 
meg, kevesebb a gondolat vagy a beszéd, mint a cselekedet. Ezért fogja fel a válaszokat 
is stratégiainak és stilizáltnak, mint különböző stratégiáknak felhasználását arra a célra, 
hogy helyzeteket „küzdjünk le" és oldjunk meg. Burke-kel összevetve, aki a fikcionális 
szöveget stratégiai eljárásmintaként elemzi, Jurij Lotman kevésbé dramatikus álláspon-
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tot foglal el. Ő is aláhúzza a fikció modell-jellegét, amelyet tudomány és játék között 
félúton helyez el. Mindhárom esetben modellekről van szó, mégis különböző módon: 
„A játék egy készség megszerzését, begyakorlást, a művészet a világ megszerzését (a 
világ modellálását) mutatja be fiktív helyzetben. A művészet célja az igazság, fiktív 
szabályok nyelvén kifejezve. [...] A művészi modellek tehát a tudományos és játékmo-
dell jellegében egyedülálló egyesülését szemléltetik, miközben egyszerre irányítják az 
értelmet és a magatartást. A művészethez való viszonyában a játék tartalom nélkül, a 
tudomány hatás nélkül jelenik meg." 

A fikció a világot modellálja, és mint modellt átláthatóvá és elérhetővé teszi. 
Bármilyen meggyőzőnek tűnik is ez a tézis, keveset nyertünk volna vele, ha a 
modell fogalmának bevezetése fikció és valóság értékét azonossá nivellálta volna. 
Egy ilyen álláspont, amely ismeretelméleti agnoszticizmust kultivál, a költészetelmé-
let számára terméketlen lenne, mivel elfedi a mimézis alapproblémáját, a művészet 
és élet közötti hatásviszonyt. Inkább meg kell különböztetnünk a modellálás két 
szintjét, egy elsődlegeset és egy másodlagosát. Ha magunkévá tesszük Bentham 
„valóság" és „verbális valóság" szembeállítását, akkor megkapjuk a modellálás első 
szintjének bázisát. Az elsődleges valóságmodellt két tulajdonság határozza meg: 
kollektív, azaz egy meghatározott történelmi korszak kultúrtársadalmának közös 
tulajdona, és implicit, vagyis nem tudatos, internalizált közös tulajdon. A modellálás 
második szintje nem közvetlenül a „valóságra" mint alaktalan kontingenciára és 
teljességre vonatkozik, hanem a „verbális valóságra", a kultúrmodellre. A fikció által 
létrehozott modell mindkét nevezett pontban eltér ettől: individuális, egy tudatos és 
személyes szellem műve, és explicit, a tudattalan világképet dolgozza fel egy 
meta-diskurzusban. Ezáltal az explikativ jelleg által tud hatni a másodlagos modell 
(a fikció) az elsődlegesre (a verbális valóság): legyen ez elismerő vagy elutasító, 
reflexív vagy módosító. A modellálás két szintjét egy grafikai sémával lehet megvi-
lágítani (a % jel a „nagyobb, mint + kisebb, mint" kifejezés helyett áll, és a 
szelekcióra, valamint az addícióra utal mint a modellálás lényegi feltételeire): 

valóság £ verbális 
valóság £ 

a model lá lás 1. szintje 

fikció 

a model lá lás 2. szintje 

Némethői fordította: Tóth Éva 
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A „KORSZAK" RETORIKÁJA 

A korszak- és századforduló mint értelmezési stratégia 

A „nagy elbeszélések" iránti posztmodern kétely által igencsak meghatározott irodal-
mi diskurzusokban megkérdőjelezhetőnek bizonyulhat az irodalomról való beszéd-
nek minden olyan formája, amely tárgyának általánosabb, nagyívű vonásait kísérel-
né meg vizsgálata alá vonni. A hatvanas évektől megjelenő irodalomszemléleti, 
illetve teoretikus dilemmák szinte érvényteleníteni látszanak a „nagy" kérdések 
megfogalmazásának lehetőségeit, s akár arra ösztönözhetnek, hogy a mindenkori 
interpretátor ezek helyett vállalja a saját megszólalás kevéssé általánosítható körül-
ményeit, a talán csak számára indokolt kérdések, értelmezési javaslatok képviseletét. 
Az ilyen, önmaguk részletességére reflektáló eljárások felől érthető módon kerülhet-
nek gyanúba az irodalomtörténet nagy „felépítményeinek" alappillérei is. Ezt látszik 
alátámasztani például az irodalmi korszakok kijelölésének a mai magyar iroda-
lomelméleti, irodalomtörténeti, sőt kritikai diskurzusokban erőteljesen érzékelhető 
elutasítása is. A „korszak" mindenkor szelektív, előfeltevésekre épülő konstrukciójá-
tól azonban nem olyan könnyű megszabadulni, mint az első pillantásra nyilvánvaló-
nak tűnhet. Ennek oka abban rejlik, hogy a „korszakolás" művelete, a kor(szak)tudat 
belopózik az individuális, részleges „kis elbeszélések" narrációjába is. Nemcsak 
azért, mert az emberi élettapasztalatok, önértelmezések is szükségszerűen az idő 
reflexiójára kényszerülnek (ez nyilván többrétegű időtudatot feltételez: egyéni-bio-
lógiai korszaktudat, közösségi-szociális korszaktudat, „történelmi" korszaktudat 
stb.). A korszakhatárok felépítése (és ami ezzel párhuzamos: lebontása, áthelyezése) 
egyfajta antropológiai igényt is jelöl, amelyet Odo Marquard „határszükségletnek" 
nevez.1 Marquard szerint az idő „behatárolása" azzal lép be az ember önértelmezési 
műveletei közé, hogy kompenzálja a vallás által egy „túlvilági" szférára vonatkozta-
tott határtudat újkori jelentésvesztését.2 

Talán nem véletlen az a szemantikai kapcsolat, amit ez a viszony fogalmilag 
elánil az „önmeghatározás" szóban benne rejlő „határképzés" mozzanata révén. 
A „határszükséglet" eszerint a nyelvi-gondolati műveletek velejárója is. Azt a - ma 
igencsak markánsan jelenlévő - igényt, hogy a „határ" jelentése ne merüljön ki az 
„elválasztás" és a „lezárás" szemantikai mozzanataiban, jól illusztrálhatja két, a hazai 

1 Odo MARQUARD: Temporale Positionalität. In: Reinhart HERZOG-Reinhart KOSELLECK (szerk.): Epo-
chenschwelle undHpochenbewusstsein. München, 1987. 343-346. 

2 I. m. 345. 
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dekonstrukció diskurzusában felbukkant interpretációs javaslat. Arató Ferenc a 
„definíció" szó „szegmentáló" retorikai olvasatával a „meghatározást" a „végtelenítés" 
(de-finitio) szemantikai horizontjába helyezi,3 Orbán Jolán pedig ugyanevvel az 
eljárással a „de-markáció" kifejezést látja el új értelemmel.'1 A „határ" fogalma 
retorikailag tehát - legalább - két irányba terjedhet ki, ami azt feltételezi, hogy a 
„korszakhatár" konstrukcióinak is elképzelhető egy több szempontra is ügyelő, 
dinamikusabb értelmezése (ami nem azt jelenti, hogy feloldaná e konstrukciót, 
hanem éppen a „megalkotás" és a „feloldás" egymásba csúszó határterületein kísé-
relné meg felmutatni azt). 

Az utóbbi évtizedek történettudománya és irodalomelmélete újabb és újabb 
kihívásokkal szembesítette a korszak és a korszakhatár fogalmait. E kihívások között 
is kulcsfontosságú az a felismerés, amely elkülöníti a mindenkori történelmi kor-
szaktudatot (pontosabban: a korszak-öntudatot) és a korszakhatárok létrehozásának 
műveleteit. A történelem szinte minden periódusáról kimutatták már, hogy e kettő 
korántsem „fedi" egymást, s a metahistóriai nézőpontnak éppen az a feladata, hogy 
e kétféle korszaktudat divergenciája által kijelölt dinamikus „időszakadékot" vegye 
szemügyre. 

Hans Blumenberg nevezetes következtetése, mely szerint „a korszakváltásoknak 
nincsenek szemtanúi",5 éppen erre a divergenciára utal: a korszakhatárok csak úgy 
tudatosulnak, hogy bekövetkezőként (tehát olyan végként, ami valami másnak a 
kezdete), azaz „előtti" (cusanusi) nézőpontból, vagy pedig már meghaladottként 
(tehát olyan kezdetként, ami valami másnak a végét jelenti), azaz „utáni" (nolanusi) 
nézőpontból szemlélik őket. A „határ" maga tehát diffúz képet nyújt, amennyiben 
legalább annyira össze is köti előttjét és utánját, mint amennyire szétválasztja azokat. 

Mindez azt is jelenti, hogy egy, a korszakfordulóra vetett, „objektívnek" szánt 
metahistóriai pillantás az adott időszakot csak - Reinhart Koselleck szavával -
„egyidejűtlenségek egyidejűségeként"6 foghatja fel, csakhogy - miként szintén Ko-
selleck figyelmeztet rá - az ilyen „metanézőpontot" is determinálja saját történeti 
pozíciója annyiban, hogy éppen a történet és elbeszélése közötti szükségszerű 
differencia az, ami magát a történést létrehozza, ugyanis azt, hogy valójában mi 
történt, csak a következő pillanat dönti el. Nyilvánvaló, hogy azok a „nagy esemé-
nyek" (például egy háborút kiváltó konfliktus, egy „korszakalkotó" mű stb.) csak a 
történet későbbi alakulása (és alakítása) felől válnak „naggyá" és emelkednek ki az 
adott pillanatban lezajló párhuzamos, akár széttartó események közül. Az ilyen 
„korszakfordító" pillanatok tehát korántsem önmagukban „fordították meg" a kort. 
Amikor Hermann Broch a bécsi századvégről szólva azt írja, hogy „a nagy műalkotás 
többnyire csak a korszakhatáron tesz szert eleven hatékonyságra", s a történelem 

3 ARATÓ Ferenc: Irodalom és megszokás. Jelenkor 1 9 9 5 / 2 . 1 5 5 . 
4 ORBÁN Jolán: Derrida írás-fordulata. Pécs, 1 9 9 4 . 1 7 6 . 
3 Hans BLUMENBERG: Aspekte der Epochenschwelle. Frankfurt, 1 9 8 2 . 2 2 0 . 

Reinhart KOSELLECK: Geschichte, Geschichten und formale Zeitstrukturen. In: Uő.: Vergangene 
Zukunft. Frankfurt, 1989. 132. 

7 V Ö . R . KOSELLECK: Darstellung, Ereignis, Struktur. In: Uő.: i. m. 1 4 5 . 
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alakulását „forradalmi ugrásokban" gondolja el," tulajdonképpen a történelmi tudat 
önreflexivitásának elfojtásáról tesz tanúbizonyságot. A korszakváltás „kortársai" 
(akik tehát nem „szemtanúk") nem rendelkeznek feltétlenül ilyenfajta diszkontinui-
tás tapasztalatával, bár valamifajta változást természetesen érzékelhetnek. Christian 
Meier elemzése például arra a következtetésre jut, hogy az ókori Athén polgárai nem 
ugrásszerfí változásként élték meg a demokrácia kialakulását, hanem egy folyamat 
lépésről lépésre kialakuló eredményeként. E folyamat korabeli reflexiója nem nél-
külözte a negatív tapasztalatokat sem, az athéniak értékelésében nem a fejlődés 
vagy a meghaladás alakzatai játszották a főszerepet. A „különbség" tapasztalata 
azonban - más formában - megjelent: ez viszont a többi állam belső felépítésétől 
való különbségből fakadó „másság" tapasztalata volt.9 Azaz: a később történelmi 
(tehát időbeli) különbségként, „egyidejűtlen egyidejűségként", „fejlődésként" felfo-
gott differencia a kortárs tapasztalatban sokkal inkább térbeli különbségként jelent-
kezett. 

A korszakok utólagos, szelektív megalkotásának azonban a „Róma hanyatlásáról" 
szóló történet az egyik legközismertebb szimbóluma. Sághy Marianne tanulmánya 
azt mutatja be, hogy a kortárs tapasztalatból itt is hiányzott vagy legalábbis nem volt 
kizárólagos érvényű a „hanyatlás" gondolata: „a késő római polgár éppúgy meg-
lepődött volna, ha megtudja, hogy ő a birodalom végső fázisában él, mint a szovjet, 
amikor az épülő szocializmusról kiderült, hogy az valójában a pangás kora volt".10 

Jellemző, hogy még Szt. Ambrus milánói püspök és Symmachus, Róma pogány 
városkormányzója is a két vallás együttműködéséről levelez," ami éppenséggel nem 
annak a közeli „végnek" az előjele, amelyre a „bukás"-történet konfigurációja épül. 
Ezt csak a 6. században alkotja meg Zosimus bizánci történetíró, s innentől vonul 
végig az európai történetírásban. 

Ez a két példa is arra utal, hogy a „nagy események" csak utólag válnak a 
„korszakfordulók" valós indexeivé: a mindenkori jelen idejű korszaktudat (ami 
persze nem a majdani történelmi „korszak" tudata) nem képes kiválasztani e „nagy 
eseményeket" az események sokaságából. Ebből következik a korszakalkotásokat 
érő (ma közismert) kritika, amely éppen azt hangsúlyozza, hogy az adott korszak-
váltás, illetve korszakmeghatározások nem képesek „befogni" az adott időszakasz 
összes jelenségét, művét stb. (ezzel persze nem tanúskodik különösebben reflektált 
történetfelfogásról, sőt inkább azt bizonyítja, hogy az időszakot a mindenkori 
szemlélőtől függetlennek tekinti, eleve adott események, jelentések, formációk 
„összességének"). 

8 Hermann BROCH: Hofmannsthal és kora. Bp., 1988. 41-42. 
9 Vö. Christian MIRER: Der Umbruch zur Demokratie in Athen. In: R . H E R Z O G - R . KOSELLECK (szerk.): i. 

m.353-354. 
1 0 SÁGHY Marianne: Az ókor alkonya? Café Bábel 1 9 9 3 / 4 . 6 3 . 
11 Jellemző, hogy a mai lexikonokban már csak Ambrus eretnek- és pogányüldözéséről tesznek 

említést, például KURCZ Ágnes szócikke a Világirodalmi Lexikonban (KIRÁLY István (szerk.): Világirodalmi 
Lexikon. 1. Bp., 1970. 254.). 
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A „nagy esemény", amely a korszakfordulót kijelöli, valójában egy deiktikus jelölési 
művelet eredménye, a történeti reflexió (persze nem örökkévaló) indexe. Ebből az 
következik, hogy a korszakolás műveletében a korszak mintegy „jelenné" teszi a múltat 
(ki-jelöli, jelentéssel látja el, pontosabban éppen a „korszakindex" révén alkotja meg 
azt), tehát re-prezentálja. A korszakhatárok tehát jelként foghatók fel, olyan jelekként, 
amelyek nélkül nem létezne a múlt, legalábbis abban az értelemben, hogy jelentéseket 
lehetne hozzárendelni, értelmezni lehetne. Persze azzal, hogy létrejön, a „jel" már sze-
lektál is a „valódi" múltban és kizár bizonyos értelmezési lehetőségeket: tulajdonkép-
pen a korszak vagy korforduló és az „egész" időszakasz között felmutatható differencia 
határozza meg a múlt mindenfajta tapasztalatát. Ez a differencia nyilván minden pilla-
natban jellemző az adott „korszakalkotó" jelenre: a múlt jelenné tétele (amely tehát a 
korszakalkotás eredménye) nem más, mint ennek a differenciának a folytonos újrater-
melése. Mint minden jelet, a korszakhatárt is ez a differencia teszi egyáltalán lehetséges-
sé. A korszakmeghatározás pedig azokra a jelenségekre, eseményekre, művekre is 
hatással van, amelyek nem felelnek meg az adott szelekció követelményének,12 azaz -
elvileg - „kimaradnak" a korszakból: ez legegyszerűbben ama Niklas Luhmann-féle 
rendszerelméleti tézis alapján látható be, mely szerint a rendszer (jelen esetben a kor-
szakot kijelölő mechanizmusok által képzett interpretációs rendszer) csak a környeze-
tétől való differenciálódásban értelmezhető. Tehát a rendszert a differencia határozza 
meg, amely elválasztja a környezetétől, s ez nem más, mint a korszakhatár jelét alakító 
differencia. így a rendszerben tett kijelentések, interpretációs gesztusok jellemzik a 
szelektív korszakmeghatározásnak elvileg ellentmondó eseményeket, műveket is, hi-
szen ezek itt éppen a „korszakalkotó" differencia mentén értelmeződnek valamilyen-
ként. Ez a képlet persze nyilván strukturáltabb, hiszen a periodizálás még egyazon 
nézőpontból is multiplikálható, mivel egy történeti szituációban is több rendszer külö-
níthető el, valamint a múltban is nyilván korlátlan számban „lelhetők fel" az „előzmé-
nyek" stb.13 

A korszakhatárok alakításának természetesen van jövőre irányuló aspektusa is (a 
jövő „jelenné tétele"), s éppen ezen a téren nő meg a szerepe az olyan formális 
„időalakzatoknak", amelyeknek az a funkciója, hogy a „cusanusi" nézőpont számára 
mintegy anticipálják a korszakhatárt. A századhatárok kijelölése, s valójában az 
egész időmérés (óra, naptár stb.) erre, a jövő prognosztizálására vonatkozik. Az 
irodalomtörténet vagy bármifajta történetiség kutatója persze nyilván bizonyos gya-
nakvással viseltetik az ilyen határkijelölések iránt, hiszen a történelem alakulása nem 
igazodik feltétlenül a kerek számokhoz. Marosi Ernő a művészettörténeti kutatások 
kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy „a százas szám mágiája" olyan merev 
konstrukciókat hozott létre, amelyek ellentmondanak az esztétikai tapasztalatból 

12 Helmut KREUZER is hasonló felfogással értelmezi a századforduló irodalmát egy német kézikönyv-
ben: Eine Epoche des Übergangs. In: Uő. (szerk.): Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. 
Jahrhundertende-JahrhundertwendeI. Wiesbaden, 1977. 23. 

13 Vö. ehhez Walter HAUG: Die Zwerge auf den Schultern der Riesen. In: R . H E R Z O G - R . KOSELLECK 

(szerk.) 
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eredő korszakolási lehetőségeknek (például az itáliai művészettörténet különböző 
„-centoi").14 Csakhogy a jövő „behatárolása" (vagy akár: „meghatározása"), amely 
révén az idő elvileg az örökkévalóságig „beláthatóvá" válik, fontos szerepet játszhat 
az esztétikai tapasztalat elváráshorizontjainak alakításában, s ily módon visszahat az 
egészen öntörvényűnek azért mégsem nevezhető irodalom vagy más művészetek 
kommunikációs rendszerére, amelyekben így léphet fel időről időre például az 
apokalipszis-hangulat vagy éppen a megújulás programja (ezt mutathatja - ráadásul 
egy időben(!) - a legutóbbi századforduló, amelynek máig döntő funkciója van a 
modern irodalom történeti értelmezéseiben). Ezek a formális határok óhatatlanul 
beépülnek a korszakalakzatok retorikájába: valószínűleg meglepő lenne például 
„századvégi avantgarde-ról" vagy „századeleji klasszicizálódásról" hallani. 

Az előre strukturált, „preformált" időnek szintén már az ókorban fontos szerep 
jutott, például egyes időszámítások az emberi életút metaforáival vagy más szimbo-
likus rendek szerint osztották fel az időt, s ezeket ciklikusan ismételték (így előre 
lehetett tudni, hogy mikor jön az újabb „aranykor" stb.), sőt Augustus például attól 
függetlenül jelentette be egy új század kezdetét uralomra lépésekor, hogy az előző 
még nem telt le, ily módon mesterségesen javítva az őrá vonatkozó elvárásokat 
irányító közhangulaton.15 

Tehát a mindenkori történeti tudat viszonylag „szabadon" bánhat, bánik a kor-
szakhatárokkal. Ez persze csak részben tudható be az előző példához hasonló 
hatalmi manipulációknak: sokkal inkább arról van szó, hogy a korszakalkotás, a 
korszaktudatok és a korszakhatár különböző aspektusai olyan dinamikus, diffúz és 
átjárható konstrukciókat hoznak létre, amelyek eltérő időtapasztalatokat eredmé-
nyeznek. Abból, hogy a korszakhatár nem a „valós" történések szülte immanens 
cezúra, könnyen belátható, hogy a „fejlődés", illetve a „hanyatlás" valójában olyan 
narrációs sémák, amelyeket egyazon időszakasz eltérő és nem „rögzített" aspektusai 
hoznak létre. Ezeket az aspektusokat a múlthoz való viszony értékelése alakítja ki, 
azaz ettől függően lesz a jelen a múlt „hordaléka" vagy éppen „eredménye". Richard 
Oilman dekadencia-könyve igen pontos értelmezését nyújtja e kettős folyamat 
egymást feltételező kölcsönviszonyának: „A sors iróniája, hogy miközben a klasszi-
kus társadalmak azt kívánták megőrizni, amit értékeltek, idővel azt kezdték értékel-
ni, ami megőrződött. így aztán maguk az értékek egyre inkább a múlt birodalmához 
tartoztak, s a jelen valamiféle hatalmas múzeumegyütteshez kezdett hasonlíta-
ni [.. ,]"lft Ez az - ókorra vonatkozó - diagnózis egyértelműen azt mutatja, hogy ezek 
az aspektusok könnyen egymás ellentéteibe fordulnak át: a „hanyatlásnak" éppúgy 
a „haladás" az előfeltétele, mint fordítva; itt is olyan ellentétekről van szó, amelyeket 
a történelmi perspektívák mozgása - metahistóriai nézőpontból - felszámol. 

A korszakhatárok alakulását persze döntően meghatározzák az időszemlélet, a 
történetfelfogás episztemológiai keretei. A korszakok problémája akkortól kezd 

1 4 MAROSI Ernő: A művészettörténet évszázadai. Café Bábel 1993/4. 78. 
15 Vö. NÉMETH György: Saeculumok. Café Bábel 1 9 9 3 / 4 . 49-51. 
16 Richard GILMAN: A dekadencia. Bp., 1990. 63. 
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különösen érdekessé válni, amikor az önmaga alanyát és tárgyát is jelentő történe-
lem (a Koselleck-féle „Geschichte an und für sich") felváltja a „történeteket" a 
múlthoz való viszony reprezentációjában. A mai történeti reflexió szempontjából ez 
a 18-19- század fordulója környékén következett be, tehát abban a körülbelül fél 
évszázados periódusban, amelyben talán a szellemtudományok szinte minden disz-
ciplínája érzékelte azt a nagy „törést" (akár a klasszikus retorika és más taxonomikus 
rendszerek bukásáról, akár a történelem vagy a modern értelemben vett szubjektivi-
tás „születéséről", akár a művészeti kánonoknak a „klasszikusok" általi felváltásáról 
stb. legyen szó), amelyet Foucault eszmetörténeti „archeológiája" episztémaváltás-
ként írt le. 

Maga ez a váltás persze korántsem volt „an und für sich" érzékelhető. Ezt igazolja 
két, igazán mértékadó német kortársának tapasztalata is. Koselleck tanulmánya 
Goethe történetszemléletéről1 arra a megállapításra jut, hogy Goethe „korszerűtlen 
történelme" nem sajátította át azt a 18. században kialakult új történetiségképet, 
amely egységes, teleologikus folyamatként mutatkozott meg a „korszerűbb" szem-
lélő számára („sem a történelem haladását, sem a haladás történetét nem ismerte"). 
Az már megint csak a „történelem" metamorfózisainak tudható be, hogy a 20. század 
végén ez a történetfelfogás egyre korszerűbbnek tűnik: a lehetőségek tereként 
elemzendő, az utókor „ítéletétől" mindenfajta relevanciát elvonó történelem kisebb, 
egymással sem konvergáló folyamatokra bontása és kombinatorikus elemzése két-
ségkívül közelebb áll a „les petites histoires" posztmodern „kánonjához", mint a 
— más szempontból persze szintén tanulságos — másik nagy kortárs, Schiller „Univer-
salgeschichtéje". Schiller 1789-es akadémiai beszéde már egyértelműen az egyete-
mes történelemmel való foglalkozás hasznáról értekezik: a szöveg azt a szemléletet 
képviseli, amely szerint az egyetemes történelem vizsgálatának szükségszerűen le 
kell mondania a „teljességről", sőt a „filozófiai szellem" által létrehozott történetek 
nem az eseményekből származnak, mert ezek összefüggését a szemlélő teremti meg 
(„Er nimmt also diese Harmonie aus sich selbst heraus und verpflanzt sie ausser sich 
in die Ordnung der Dinge").1" A történetnek legalább annyi tény mond ellent, mint 
amennyi alátámasztja őket, s tanulmányozójuk amellett a változat mellett dönt, 
amelyik jobban kielégíti értelmi-erkölcsi elvárásait: Schiller beszéde szerint e törté-
netkonstrukciók révén a múlt így megőrzött értékei a jelenkori szemlélőt gazdagít-
ják, ezzel megóva őt az elmúlt „aranykorok" iránti vágyakozástól. Goethe és Schiller 
felfogása tehát igencsak „egyidejűtlen", s a történetszemlélet átalakulásával jelzett 
korszakhatár különböző aspektusait képviselik: Goethe „szkeptikusabb", „cusanusi" 
nézőpontjából nem „látható" az egyetemes történelem, az optimista Schiller-érteke-
zés „nolanusi" szemszögből „tekint" a korszakhatárra. Goethe szkepszise a tapasz-
talatokra épül, azaz a múlt felől ítéli meg a jelent, Schiller szövege a jelen felől 

17 Vö. R. KOSELLKCK: Goethe korszerűtlen történelme. Literatura 1995/1. 12-17. 
ltf Friedl ich SCHILLER: Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Uő.: Werke 

III. Berlin/Weimar, 1981.16 288-292. 
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értelmezi a múltat: a két szemlélet - a kronológiai „kortársi" viszony ellenére -
különböző „jeleneket" képvisel. 

A „klasszikusnak" nevezett kor átalakulása „L'age de l'Histoire"-rá Foucault elem-
zése szerint az általános grammatika, a reprezentációs rendszerek, a nyelv és a tudás 
összetartozása által jellemezhető, identitások és különbségek rendjéből felépült 
episztémé lebomlásával következett be. Az új, „modern" episztémé két alapvető 
„terméke" a szubjektum és a történelem.19 Az „archeológia" által felvetett leglénye-
gesebb kérdés - a szerző számára is - nemcsak az, hogyan ment végbe ez a váltás, 
hanem az is, hogy mi váltotta ki. A Les mots et les choses nem is igazán tud választ 
adni ez utóbbi kérdésre, melyet jellemző módon eleve a diszkontinuitás logikájával 
tesz fel, hiszen azt a hol „radikálisnak", hol „fundamentálisnak", hol „rejtélyesnek" 
nevezett eseményt(l) keresi, amely az episztéméváltást megindította.2" Nem véletlen, 
hogy az archeológia módszerét érő kritikák (például Sartre-é)21 nagyrészt a váltások 
értelmezésének hiányára vonatkoznak. Bár az átalakulást Foucault leírása igen 
körültekintően kezeli, például bemutatja, hogy az előző korszakot „működtető" 
fundamentális kód egyes elemei miként transzformálódnak vagy helyeződnek át a 
tudásrendszer határterületeire (imagináció, irodalom stb.), tehát nem „tűnnek el" 
végleg. Emellett a modernség alappilléreit, az analógiát és a következményt is 
visszakapcsolja az identitás/különbség fogalmaihoz (az analógia már nem a dolgok, 
hanem a dolgok közti viszony identitása), Manfred Frank kritikájának egy része 
mégis jogosnak tűnik. Frank szerint például a szubjektivitás kiemelkedése koránt-
sem diszkontinuus váltás, hiszen az episztéméváltás periódusának a képzet fogalmá-
ra épülő ismeretelméletei a reprezentációt úgy fogták fel, hogy abba a szubjektum 
is beépül, azaz a reprezentáció önreflexiója a képzeten keresztül a szubjektumra is 
vonatkozik. Egy másik érve szerint a Foucault által a „nyelv visszatéréseként" 
értelmezett folyamat, amelyet a 20. századi strukturalista nyelvszemlélet is képvisel, 
szintén nem diszkontinuus a szubjektivitás uralta episztémével, hiszen a modernség 
„végének" közeledtét jelző nyelvfelfogás is csak úgy hozhat létre átlátható rend-
szereket, ha a típus-példány viszonyból kizárja az individuális interpretációk lehet-
séges deviációit.22 A vitában való állásfoglalás nélkül is megállapítható annyi, hogy 
Frank érvei fényt vetnek arra, hogy amikor Foucault struktúrákban kíséreli meg 
leírni az egyes gondolatrendszereket, szintén úgy alkotja meg a korszakhatárokat, 
hogy szelektál az általuk jelölt időszakasz „tényleges" összetettségében. Azaz: az itt 
említett három álláspont jól szemlélteti a korszakhatárok kijelölésének általános 
körülményeit: a kortárs szemlélő - öntudatlanul - nem érzékeli (Goethe törté-
netfelfogása) vagy már túl van rajta (Schiller történetfelfogása), a korszakhatár 

19 Vö. Michel FOUCAULT: Die Ordnung der Dinge. Frankfurt, 1974. 107-240. 
20 Vö. i. m. 269-274. 
2 1 KELEMEN János: Foucault tanulmánya elé. Világosság 1 9 8 1 / 7 . 2 4 . ; J.-P. Sartre válaszol. HANKISS 

Elemér (szerk.J: Strukturalizmus I. Bp., é. п., 257.; Manfred FRANK: „Fán Grundelement der historischen 
Analyse." lt. HERZOG-R. KOSELLECK (szerk.) 1 0 3 . 

22 Vö. M. FRANK: i. m . 123-130. 
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utólagos megalkotója (Foucault) pedig csak szelekciók révén képes valamifajta 
diszkontinuitást „építeni" az időbe. 

Már ezt a korszakváltást is átjárja a századforduló közelsége, amelyet - a „valós" 
korszakváltás koncepcióját tovább „torzítva" - gyakran a váltás „pillanataként" 
értelmeznek. Például Foucault elemzése is magában rejt ilyen implicit értelmezési 
lehetőségeket, hiszen a megadott két szélső időpont (1775-1825) szimmetrikus 
középpontja éppen a századforduló, sőt a váltás két szakaszának érintkezését 1795 
és 1800 közé helyezi, eszerint az új század már mindenképpen az új episztémé 
alakulásával kezdődik, az előző „lebomlása" a századfordulóig lezajlik. A „század" 
misztikus funkciója annál is inkább előtérbe helyezhető, mert konkrét „fundamentá-
lis" eseményt Foucault nem jelöl ki. A századforduló automatikus határ-szerepét 
erősítheti meg egy szerencsésen ideilleszthető magyar példa is: Kazinczy termé-
szetesen nem a századforduló előtt, hanem az új század első éveiben alakítja ki 
nyelvújítási koncepcióját. 

Az eddigi századfordulók közül azonban, ahogy Hanák Péter írja, „egyértelműen 
a 19. század vége emelkedett külön kultúrtörténeti korszak rangjára".23 A századfor-
duló szellemi, művészeti vagy társadalomtörténeti „rajzaiban" azonban csak első 
pillantásra jelölhetők ki megnyugtatóan az egységes korszakértelmezés feltételei. 
A századvéget (tehát a „határ" előtti időszakot) gyakran szokás hanyatlásként, deka-
denciaként, a valóságot helyettesítő képzeletet és a mesterséges világokat kultiváló, 
az erkölcsi értékeket relativizáló válságos kulturális helyzetként értelmezni (ez a 
leírás persze némi önigazolást is nyújthat a „történelem végének" tapasztalatával 
szembesülő 20. század végi értelmezőnek, hiszen valószínűleg nem teljesen ismeret-
len számára). A dekadens „világérzékelés" a betegség, a halál, az énkettőzés és a 
műviség, a szépség vagy modorosság kultusza mellett (eme tapasztalat közismert 
„kiváltói": Baudelaire, Hofmannsthal vagy George költészete, Huysmans és Wilde 
regényei stb.) azonban más fényben is feltűnhet - ha nem a „dekadencia" fogalmá-
val kell összhangba hozni a korszakról alkotott képet. A századvég mindemellett 
ugyanis kialakította a modernség új ízlésvilágát, kultúrafelfogását is, sőt Broch 
értelmezésében éppen a „dekadenciát" megelőző korszak bizonyul hanyatlásnak,24 

amelyet például a német irodalom bizonyosfajta kimerülése, önismétlővé válása, 
„érték-vákuuma" jellemez, s ehhez képest az 1870-1890-es évek „Griinderzeit"-nak 
minősülnek: a századforduló kultúrája ebben az értelemben a hanyatlást „alapozta 
meg", készítette elő, így a megújulás egyben dekadenciát, morális válságot jelentett 
(igen találó ebből a szempontból Broch „vidám apokalipszis"-fogalma, amellyel a 
századvégi Bécset írja le23). A századvégben tehát az apokaliptika mellett a megúju-
lás igénye is jelen van (azaz a halálkultusz mellett a szecessziós művészet fellépésé-
nek „mozgalmi" jellege is felfedezhető),26 Musil híres leírása A tulajdonságok, nélküli 

2 3 HANÁK Péter: Miért fin de siécle? Café Bábel 1 9 9 3 / 4 . 3 . 
2 4 V ö . H . BROCH: i. m . 3 7 - 4 0 . 
2 3 I . m . 5 0 - 9 1 . 
2 6 V ö . HANÁK P . : i. m . 1 3 . 
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emberben éppúgy a századforduló ellentmondásos képét alkotja meg, mint ahogy 
Lukács György is nihilizmus és újrakezdés kettős élményéről számol be. 

Az utóbbi két évtized irodalomtörténeti elemzései szerint pedig e korszak egyet-
len átfogó jellemzője a sokféleség, a stílusok pluralitása vagy interakciója, de 
- szűkebb értelemben - a szecesszió is csak ezekkel a fogalmakkal írható le,27, sőt 
már Broch is „stílustalanságról" beszél, ami persze „maga is stílus".28 Vagyis bármely 
szemantikai vagy értékelő mozzanat válik a korszakot meghatározó aspektus kitün-
tetett jellemzőjévé, a századforduló képe óhatatlanul leegyszerűsödik. A fenti reak-
ció (a pluralizmus „stílussá" emelése - ez megint csak ismerős lehet a 20. századi 
értelmező számára) éppen ezt a szelekciókényszert igyekszik elkerülni (igaz, a 
kettősségek, ellentétek együttes jelenlétét is lehet dekadenciaként, „válságként" 
értelmezni, ami azt jelentené, hogy a „hanyatlás" fogalmára épülő interpretációs 
rendszer jelölné a korszak más vonásait az azoktól való különbségen keresztül, és 
ez fordítva, egy „megújulás"-elvű korszakalkotásra is érvényes lehet). Az elmúlt 
századforduló tehát úgy vált önálló művészeti „korszakká", hogy eleinte éppen egy 
korszakváltás határterületének minősült (szimbolikusan ezt erősítette maga a krono-
lógiai századforduló is): mivel mind korszakváltás előttiként és utániként, hanyatlás-
ként, illetve haladásként is „befogható" volt a történetet „alakító" elbeszélésekbe, s 
egyben ellenállt ezeknek, korszakváltásból végül önmaga többféle aspektusát kiter-
melő korszakká vált. 

A budapesti századforduló, amely - összetett (társadalom)történeti okoknak 
betudhatóan29 - „megkésett" volt a bécsihez képest, már a tényleges „határ" előtt a 
„haladás" sémájában fogta fel irodalmának alakulását, amit a költészetben a Vajda, 
Komjáthy, Reviczky által képviselt új poétikai eszmények jelentettek. Ez a költészeti 
megújulás egy igen erős, például Gyulai által képviselt normatív elvárásrendszerrel 
szemben kényszerült önlegitimációs küzdelemre, 30 ami nem is tekinthető teljesen 
sikeresnek, ezt jelezheti az is, hogy a századvég líráját S. Varga Pál a (fenomenoló-
giai értelemben vett) költői világkép „elhomályosulásával" jellemzi,31 azaz nem 
alakult ki új esztétikai kánon. A kortárs értelmezésekben ezért a századforduló 
pillanata szilárdult meg határvonalként, ahogyan ez például Komjáthy Jenő recep-
cióján megfigyelhető. A századforduló előtti értékelések rendkívül pozitívak, az 
alakuló „új magyar költészet" egyik legjobbjaként emlegetik. Különösképpen idea-
lizmusa, „fenséges" optimizmusa bizonyul vonzónak az olvasóközönség számára:32 

„szokatlan és meglepő ez a nagy idealizmus, különösen ma, midőn a naturalizmus 

27 Vö. például René WELLEK: What Is Symbolism? In: A. BALAKIAN (szerk.): The Symbolist Movement. 
Bp., 1 9 8 2 . ; Viktor ZMEGAC: Die Jahrhundertwende (um 1900) als literaturhistorischer Begriff. Neohelicon 
1 9 8 4 / 1 . 1 9 - 2 0 . ; NÉMETH G . Béla: Stílpluralizmus a századforduló magyar és osztrák irodalmában. It. 
1 9 9 3 / 4 . 

2 8 H . BROCH: I. m . 9 . 
2 9 V ö . HANÁK P . : i. m . 11 . ; NÉMETH G . В . : i. m . 2 7 9 . 
30 Erről vö. NAGY Attila Kristóf: Szellemi bonctan. Bp., 1 9 9 2 . 3 7 - 5 9 . 
31 Vö. S. VARGA Pál: A gondmseléshittőla vitaiizmusig. Debrecen, 1994. 257-286. 
32 Lapkritikák és nyilatkozatok Komjáthy Jenőről. Bp., 1909. 9- Egy E. P. szignójú recenzens egyene-

sen „szimbolistának" nevezi (30.). 
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annyira kiszorította az eszményiség kultuszát", olvasható 1895-ben a Fővárosi La-
pokban.33 A beszámolók, értékelések mind mint „jelen-lévőről" beszélnek az 1895-
ben, verseskötete megjelenésével egyidőben elhunyt, azaz életét a műalkotásban 
„folytató" Komjáthyról, sőt Palágyi Lajos megjósolja számára a halhatatlanságot is: 
„Bár a mai irodalom vezérfiai tán még tudomást sem vettek Komjáthy létezéséről, 
[...] poetai alakja élni fog s hatni a költői lelkekre."33 

A századforduló után megváltozik az interpretációk hangneme, illetve érvelés-
módja: még ekkor is elismerik Komjáthyt, ám már a múlt (század) figyelemreméltó 
költőjeként. Míg a század végén Komjáthy kapcsán még az olvasható, hogy „az 
irodalmi metamorfózis máig tart, sőt ma sincsen befejezve,"35 az egyik 1901-es 
szöveg fogalmazása („ma pedig kultúréletiink nagy dekadenciájában újra várjuk a 
jövendő hősét" - Inotay László) az időviszonyokra való folytonos reflektálás, azok 
retorikus kezelése révén árulja el, hogy a költőt ekkor már „újra" várni kell, azaz 
- bár a „jövendő hőse" lehet - nincs „jelen".36. A fiatal Kosztolányi írásának pedig az 
a retorikai fogása, hogy a „távolságot" úgy értelmezi, mintha az Komjáthy „előnye" 
volna („A mai magyar világfelfogás és az ő poézise közt nagyon nagy ellentétek 
vannak [...]") s nyomatékosítja, „Komjáthy a XX. század költője".37 Annak hangsúlyo-
zása, hogy a múlt századbeli költő „odatartozik" a jelenhez, azt is jelzi, hogy - annak 
ellenére, hogy a valóságos irodalmi-poétikai korszakváltás bekövetkezett volna - az 
interpretációban a századforduló „határként" működik, azaz elválasztja s így múlt-
nak (nem automatikusan jelenlévőnek, hanem „meg-jelenítendőnek") tekinti Kom-
játhyt, máris olyan hagyományként kezeli, amelynek elválasztottságát meg kell 
szüntetni (hozzá kell rendelni az „új korszakhoz"). Ez a korszakhatár nem sokáig 
marad a századfordulón, Komjáthy népszerűsége körülbelül 1920-ig tart (bár már 
ekkor is érik bírálatok, például Horváth János kritikája).38 Az első világháború 
következményei megváltoztatják az irodalmi kommunikáció elvárási horizontjait is, 
és a korszakhatár Ady halála körül rögzül (ennek nyomai máig felismerhetők, 
például az akadémiai irodalomtörténet korszakolásában). Az utóbbi évtizedekben 
pedig Komjáthy költészete inkább egy másik korszakhatár jelzőjévé, egy „irodalmi" 
korszakhatár kezdetévé válik, ez a határ azonban a 19. századba „kerül vissza". 
Németh G. Béla immár klasszikus elemzése Л homályból című verset a „heurékás" 
versmodellbe sorolva (Nietzsche Ecce /zomojával összehasonlítva) értelmezi, s a 
korszakváltó jelleget avval erősíti meg, hogy a „heurékás" élményt eleve a korszak-
váltás tapasztalatának jellemzőjeként kezeli.3' Itt a korszak már a „századforduló" 
nevet viseli, s ezzel feloldja a kortársi pillantás (orientációs bizonytalanságból eredő) 

33 I. m. 7. 
3 4 I . M . 1 2 . 
3 5 E . P . : I. M . 3 2 . 
3 6 INOTAY László: Egy névtelen magyar költőóriás. In: Lapkritikák és nyilatkozatok Komjáthy Jenő-

ről. 7 0 . 
3 7 KOSZTOLÁNYI Dezső: Komjáthy Jenő. In: Lapkritikák és nyilatkozatok Komjáthy Jenőről. 91. 
3 8 V ö . NAGY A . K . : i. M . 1 0 - 1 2 . 
3 9 NÉMETH G . В . : Megvilágosodás és korforduló. In: Uő.: Küllő és kerék. Bp., 1 9 8 1 . 2 9 0 - 2 9 1 . 
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dilemmáját, hiszen leépíti a választóvonalat Komjáthy kora és a 20. század kezdete 
között. Komjáthy recepcióját tehát alapvetően meghatározza a korszakhatárok ala-
kulása, a „cezúrák vándorlása" (Odo Marquard): az első, formális „választóvonalon" 
még átemelik értelmezői, amikor azonban ez a határ elmozdul, annak Komjáthy is 
„áldozatául" esik. Ez az „elmozdulás" azonban szükségessé tett egy előző, még a 19. 
századba helyezhető korszakhatárt is, amely ma biztosítani látszik az általa megjelölt 
Komjáthy helyét a magyar líratörténet meghatározó alakjai között (ezt támasztják alá 
például Eisemann György, Mezei József vagy Nagy Attila Kristóf kutatásai is). 

A századforduló idő-konstrukciója talán Hugo von Hofmannsthal recepciójában, 
irodalomtörténeti megítélésében játssza a legnagyobb szerepet. Hofmannsthalról 
szinte lehetetlen a századforduló szimbolikus értelmezési stratégiája nélkül beszélni, 
és - mint fogadtatásának története tanúskodik erről - ez bizonyos kérdezőhorizon-
tok felől nem is vált „előnyére" a bécsi lírikus életművének. Broch elsősorban 
Hofmannsthal költészetének alakulását tekintve mutatott rá az említett „érték-váku-
umra",4" amelyet a századvégen megújuló német költészet „örökölt", s amely meg-
határozta például a Hofmannsthal költészetének értelmezési horizontját kijelölő 
elvárásokat. Innen tekintve minősült olyan egyértelműen „korszakváltásnak" Hof-
mannsthal vagy George költészete. E korszak-konstnikcióhoz figyelemreméltó ada-
lékot nyújthat a költői eszköztár „félreértése" is: például Viktor Érnegac Hofmanns-
thal hasonlattípusai kapcsán megállapítja, hogy költészete sokban kötődik a 
tradícióhoz, amit a kortárs recepció nemigen vett figyelembe1' - talán éppen az új 
„korszakváltás" alátámaszthatósága érdekében. 

Hofmannsthal költői pályájának belső szerkezete is kiválóan tagolható a század-
forduló mentén, sőt az még életrajzának elbeszélését is meghatározta. Egyik mono-
gráfusa, Thomas A. Kovach a századforduló előtti pályaszakaszt kezeli a költő 
„lyrical decade"-jeként, noha később is írt verseket. Közismert életrajzi toposz 
Hofmannsthalnál az (éppen) 1900-ban kezdődő „válság" konstrukciója is, amelyet 
általában 1902-ig számítanak (1901-ből származik a nevezetes Chandos-levél is!), és 
ennek a „cezúrának" van is relevanciája, valóban tagolja, két - szemléletileg - jól 
elkülöníthető korszakra osztva az életművet. Az persze megint csak jellemző a 
századforduló határ-funkciójának működése szempontjából, hogy bár Hofmannsthal 
1900 után fokozatosan eltávolodott attól az esztétista szecessziós poétikai képlettől, 
amely a „lírai évtizedet" jellemezte, még sokkal később is a „századforduló költője" 
bélyeget viselte magán.42 Tehát a századforduló előtt anticipált „századfordulós" 
értelmezéstől a századforduló után sem tudott megszabadulni, amiből az követke-
zik, hogy az idő haladtával egyre távolabb került (lévén a századfordulóhoz „ra-
gasztva") az eközben nagyot változó elvárásoktól. 

4(1 H . BROCII: i. m. 37—40.; de vö. Thomas A . KOVACH: Hofmannsthal and Symbolism. New York, 1985. 
6 1 - 6 2 . 

41 V. ZMUGAC (szerk.): Geschichte der deutschen Literatur mm 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. II/2. 
Königstein/Ts., 1980. 286. 

4 2 T h . A . KOVACH: i. m . 2 3 5 . 
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Az 1900-as „válság" két komponensre bontva mutatkozik meg: a személyes 
válságról az életrajz kutatói kiderítették, hogy a biográfiai helyzet korántsem volt 
ilyen egyértelmű, egy 1900-as levelében például a következők olvashatók: „Éle-
temről és viszonyaimról való összes gondolatomban szintén megvan az a könnyed-
ség és derű, ami csak lehetséges és mindig meglehetne, ha nem nyomasztana 
Bécsben általában egy oly gyötrelmes, ólmos lelkiállapot. Élénken és bizalommal 
gondolok a jövőre is."43 Az idézet ráadásul az olykori rossz közérzet indokát nem 
„időbeli", hanem „térbeli" indokokkal magyarázza. Az 1901-es Chandos-levél sem 
kizárólag a „nyelvválság", a nyelvi közlés feletti „uralom" elvesztésének paradigmá-
jában (tehát ,,válság"-konstaikcióként) értelmezhető, hanem akár Hofmannsthal 
1900 előtti nyelvszemlélete két formációjának, a nyelvi szkepszisnek és a nyelvmá-
giának'4 a feloldásaként is. Ehhez azonban egy retrospektív nézőpont lenne szüksé-
ges, amely a nyelv és kultúra közösségalkotó szerepére épülő „konzervatív forrada-
lom" koncepciója felől olvasná a Chandos-levelet, ám ezt - általában - kizárja a 
szövegnek a századfordulóhoz, vagyis az ennek következményeként értett válság-
hoz való rögzítése. Ahogyan a biográfiát, Hofmannsthal nyelvszemléletét is befolyá-
solta a századforduló értelmezési stratégiája: alakulása a századforduló felől értel-
meződik, azaz a válság logikája szerint. A kortársi, „századfordulós" interpretációk 
nagymértékben eme korszakhatár felől, „előre" olvassák Hofmannsthalt, a „visszafe-
lé" olvasást pedig szintén a századforduló irányítja, ez ugyanis az 1900 előtti évekre 
vonatkozik. 

Ezekben az években persze még másfajta képet nyújt a Hofmannsthal-recepció: 
attitűdjeit leginkább a tartózkodó, kételyeket is megfogalmazó elfogadás jellemzi. 
Nyelvhasználata általában elismerésre lel, a hiányérzéseket elsősorban az „élettelen-
ség",4' az „üzenetnélküliség" („Kunst der Millionärensöhne"46) és a „felszínesség"47 

okozza. Hogy az - ekkor még anticipált - „vég" képzete mennyire átjárja az 1900 
előtti elvárásokat, a következő, 1987-ből származó szövegrészlet illusztrálhatja, 
melynek sajátossága az, hogy a korszakhatár „előtti" nézőpont abban lepleződik le, 
hogy azt a költő kritikájaként fogalmazza meg: „Hofmannsthal a véghez akar jutni, 
anélkül, hogy a kezdetet ismerné."48. Egy másik értékelés (1899-ből) Hofmannsthalt 
(Georgéval együtt) jó úton látja a „modernség" felé, azaz szintén korszakhatár 
előttiként olvassa azokat a verseket, amelyek néhány év múlva már az esztéta 
modernség legjobb példáiként nyernek elismerést vagy utasíttatnak el. 

Rendkívül érdekes, hogy miként nyernek új funkciót az új század elején a versek 
énjére, személyiségképére vonatkozó kritikus megjegyzések, amelyek a századforduló 
előtt az „élettelenséget" a dekadencia, fáradtság és a (Hofmannsthalra először 1897-ben 

43 Idézi Walter MAUSER: Bild und Gebärde in der Sprache Hqfmannsthals. Bécs, 1 9 6 1 . 5 1 . 
44 Vö. Karl PESTALOZZI: Sprachmagie und Sprachskepsis. Zürich, 1 9 5 8 . 
45 Gustav GUGITZ: Das literarischeJung-Wien. In: Gotthart WUNBERG (szerk.): Hofmannsthal im Urteil 

seiner Kritiker. Frankfurt, 1972. 49. 
46 Uo.; Alfred NEUMANN: Loris. In: Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. 5 0 . 
47 Otto STOESSL: Ein Wiener Brief. In: Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. 5 3 . 
4 8 G . GUGITZ: UO. 
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alkalmazott'19) „fin de siécle" kontextusában helyezik el. Arthur Moeller van den Bruck 
viszont már avval bírálja a versek által alkotott személyiséget, hogy az nem „eredeti","" 
mert a költőnek nincsen „anyaga", amiből építkezhetne. Tehát a századforduló előtt 
dekadensként értelmezett „élettelen" személyiség itt már elveszti ezt a jelentését: az új 
század olvasója „újat", „eredetit" vár, s ezt az elvárást a „hanyatlás" képzete által körül-
vett szövegek már nem tudják teljesíteni. A 20. század első évtizedeinek kísérletei az 
irodalomtörténeti „elhelyezésre" más szempontból szintén az „eredetiség" kérdésébe 
ütköznek. A talán legnevezetesebb vita Rudolf Borchardt és Friedrich Gundolf között 
zajlik le: Borchardt Hofmannsthalról szóló beszédében a „modernség" éppen kialakuló-
ban lévő fogalmát bírálja („A modern fogalmát irodalmárok mesterségesen hozták létre 
egy diffúz irodalomból", ez „egyszerre emlékműve, sorsa és kritikája a kornak, mely 
létrehozta"51), és Hofmannsthal Georgétól való különbözőségét és egyenrangúságát 
hangsúlyozza, amire a szellemtörténész Gundolf elutasítóan (ám a korszak-fogalom 
kritikáját igazából válasz nélkül hagyva) reagál.52 

Hofmannsthal is igazából az első világháború után veszít rohamosan az iránta 
való érdeklődésből: a korszakhatár itt is „elvándorolt" (az persze már különbség, 
hogy Hofmannsthal ennek még szemtanúja volt), s egyes reakciók igen élesen 
mutatják az esztétikai elvárásoknak azt a radikális megváltozását, amely úgy utasítot-
ta el Hofmannsthalt, hogy továbbra is a századfordulóhoz kötötte, ám magának a 
századfordulónak a korszakhatár-szerepét söpörte el. így lesz Hofmannsthalból az 
impresszionizmussal együtt korszerűtlen53 „korjelenség", s tanulságos annak a Kari 
Justus Obenauernek a fogalmazása is (1918), aki először nevezi Hofmannsthalt 
„esztétának", „esztéta embernek": „A háborúval új idő kezdődik, és csak ez hozhatja 
létre az új embert. Ő haladhatja meg ama kevertséget és passzív relativizmust. Ma 
döntenie kell az embernek, ha helyt akar állni".5'1 Hofmannsthal (természetesen 
éppen 1900-ban fellendülő) magyarországi recepciójának (melynek ítéletei szintén a 
melankólia és rezignáció hangulatai, a stilizálás és a tartalomnélküliség köré össz-
pontosulnak) szintén fokozatosan „elnémul". Egyaránt bírálja Lukács és Hatvany, a 
l'art pour l'art-ból való kiábrándulás párhuzamos az Osztrák-Magyar Monarchia 
összeomlásával.55 Itt is jellemző lehet Kosztolányi értékelése: „A nagy bécsi lírikust a 

4 9 A . NEUMANN: UO. 
5,1 Arthur Moeller van den BRUCK: Wiener Kulturstil. In: Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. 6 9 . 

Hasonló ítéletet képvisel A. BERGER: Hugo von Hofmannsthal. In: Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. 
1 4 3 - 1 4 4 . 

51 Rudolf BORCHARDT: Rede über Hofmannsthal. In: Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. 8 8 . 
52 F. Friedrich GUNDOLF: Das Bild Georges. In: Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. 2 2 8 - 2 3 5 . 
53 Vö. Wolfgang A. BERENDSOHN: Der Impressionismus Hofmannsthals als Zeiterscheinung. In: Hof-

mannsthal im Urteil seiner Kritiker. 2 8 5 - 2 8 8 . 
54 Karl Justus OBENAUER: Hugo von Hofmannsthal. In: Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. 2 8 2 . 
5 5 V Ö . SZÁSZ Ferenc: Die Rezeption der Dichtung von Hugo von Hofmannsthal in Ungarn. In: W . 

MAUSER (szerk.): Hofmannsthal und das Theater. 1 9 8 0 . A dokumentálható magyarországi recepció 
elsősorban a színházi előadásokra irányul. Meg kell említeni még azt is, hogy Hofmannsthal hatása 
természetesen nem szűnik meg teljesen, SZERB Antal például Száz vers című reprezentatív világirodalmi 
antológiájában is felveszi A külső élet balladáját. 
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jelképes költészetével, az ékszeres szavaival, a mozdulatlan és hidegen csillámló 
előkelőségével, a stilizáltán fáradt finomságával (sokszor finomkodásával) ma, a 
monarchia összeomlása után szinte történelmi szemmel tudjuk tekinteni. Ő a ha-
nyatló, de még mindig aranyban ragyogó osztrák császárság utolsó költője. Pompa 
ömlik el minden során, s egy kiélt, lankadt, vértelen műveltség sóhajt és mosolyog 
benne utolsót."56 

Azaz az ebben az esetben is 1920 köré „vándorolt" korszakhatár szerkezetileg -
részint - „megismétli" a századfordulót: Broch egyenesen az első világháborúig 
„számítja"'a 19- századot5 ', s a „hanyatlás" végső szakasza is az új korfordulóhoz 
rendelődik (Spengler is éppen ekkor irja A Nyugat alkonyát).), sőt ismétlődik a 
századvégi bécsi dekandencia is - ezúttal Berlinben.5" 

A most közelítő századforduló - minden hasonlósága ellenére - nem rendelhető 
az előzőről kialakított interpretációs séma alá. Jellemző, hogy már azt illetően is 
megoszlanak a vélemények, hogy ismétlődik-e a fin de siécle-hangulat. Az utóbbi 
években született folyóiratok némelyike már címével is utal erre (Századvég, Ezred-
vég, 2000), a természettudományokról szólva Beck Mihály például szintén világvé-
gehangulatról is beszél,59 míg Hanák éppen azt csodálja, hogy a 20. század végén ez 
nem tapasztalható.60 Az is igen kérdéses, hogy az ezredforduló előtti évek diskurzu-
sai milyen párhuzamos más jellegű korszakhatárokhoz viszonyítva értelmezik önma-
gukat „előttiként", esetleg „utániként". Itt nyilvánvalóan hatással lehet az is, hogy 
ama „posztmodern állapot", amelynek bizonyos mértékű megjelenését a századvég 
civilizációjában lassan Magyarországon is mindenki elismeri, már nevében is „utáni-
ként" határozza meg (határolja el) magát, nyilván a modernizmustól. Jelenkori 
értelmezéseiben azonban még ez a korszakhatár sem szilárdult meg, hiszen a 
különböző „posztmodern"-fogalmakban éppúgy megjelenik a modernséggel való 
szembenállásnak, mint a modernség folytatásának, radikalizálásának gondolata.61 

A Jelenkor kiadó által 1995-ben megjelentetett, reprezentatívnak szánt, külön-
böző tudományterületek képviselőit megszólaltató A századvég szellemi körképe 
című kötet irásai éppen korszakforduló „előtti" nézőpontokat körvonalaznak. Az 
egyik szerkesztő, Sándor Iván bevezető írása a kötet tanulmányainak fő kérdésfelte-
véseit az elbizonytalanodás, az „ismeretlennel" való szembesülés különböző válto-
zataival foglalja össze. A fő nehézséget ebben a korszak- és évezredforduló előtti 
állapotban szerinte az jelenti, hogy a nyelvben a „másféleség, [...] minden korábban 
ismeretlen csak a ma ismert fogalmakkal és megnevezésekkel közelíthető meg, így 

3<S KOSZTOLÁNYI Dezső: Hugo von Hofmannsthal: A balga és a halál. Uő.: Színházi esték I. Bp., 1978. 
6 6 9 . 

5 7 H . BROCH: i. m . 1 5 3 . 
3 K R . GILMAN: i. m . 2 0 5 . 
3 9 BUCK Mihály: Természettudomány és társadalom a századfordulón. In: A századvég szellemi 

körképe. Pécs, 1995. 155. 
6 0 HANÁK P . : i. m . 1 3 . 
61 Vö. Hans BERTENS: A posztmodern Weltanschauung és kapcsolata a modernizmussal. Kézirat. 8. 
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a jelölnivaló és a jelölés nem fedhetik egymást. Meg kell kezdeni tehát a behatolást 
a még nem ismertbe [.. ,]."62 A bevezető helyzetleírása egyértelműen egy korszakvál-
tás előtti nézőpont beszédmódját képviseli, és a kötet szerzőinek a századfordulóra 
vonatkoztatható kijelentései is az ismeretlennel való szembesülés, a civilizáció 
uralhatatlansága, a hagyományhoz való viszony válsága, az „egyidejű egyidejűtlen-
ségek", a pluralizálódás, bizonyos identifikációs formák (állam, nemzet, közösség) 
megkérdőjeleződése, sőt igen sok esetben a negatív értékvonzatú „úttévesztés" 
diagnózisa által kijelölt paradigmában mozognak. Érdekes, hogy e „válság"-tapasz-
talat igen szoros kapcsolatot tételez fel a háttérben mégis felfedezhető „utánisággal" 
(például a szovjet „birodalom", a „Harmadik Róma" bukásával egyensúlyhelyzetéből 
kibillenő „világrend" új tapasztalata63): akárcsak a „posztmodern"-értelmezések plu-
ralitásában, itt is megfigyelhető, hogy — legalábbis a jelenlegi, „lebegő" nézőpontból 
- nem válik külön a két alapvető korszakhatár-aspektus, mégha ezek nem okvetle-
nül ugyanarra a korszakhatárra irányulnak is. 

A „posztmodern" századfordulónak talán éppen az a sajátossága - a „posthistoire" 
újfajta időtapasztalatának (Fukuyama, Kojéve, sőt - bizonyos értelemben - Foucault 
is!) megjelenése is ezt jelezheti - , hogy éppen azok a fogalmak, időalakzatok 
kérdőjeleződtek meg, mint „haladás" és „válság", „kezdet" és „vég",64 amelyek 
lehetővé teszik a korszakhatároknak és aspektusaiknak a „rögzítését": ezért csúszik 
egymásba a két különböző korszakhatár (a modern/posztmodern „határvonal", 
illetve az egyelőre az ezredfordulóval szimbolizált jövő) és a két különböző irányú 
aspektus (az előzőre irányuló, az utóbbiról nem tudó „poszt"-nézőpont, és az előzőt 
„átjárhatóvá" oldó, utóbbit előrevetítő„pre-"nézőpont). Erre a sajátos, „önfelszámoló" 
időtapasztalatra utalhat a (már Lukács által is kétkedve figyelt) futurológia gyors 
bukása61 éppúgy, mint Derrida elemzése a berekesztő retorikájú, az „igazság" 
feltárását tételező apokaliptikus hangnemről, illetve ennek voltaképpeni lehetetlen-
ségéről, az „apokalipszis végéről".66 

A „posztmodern" korszakhatár és a „posthistoire" kapcsán felmerülő kérdések 
arra kényszerítik az értelmezést, hogy még egyszer végiggondolja annak a „kor-
szak"-retorikának a funkcionális szerepét az időtapasztalat vonatkozásában, amit az 
eddigi példák interpretációjával megkísérelt felmutatni. 

A történelem és a történelmi reflexió úgyszólván bármely szelete arra a következ-
tetésre vezethet, hogy a korszakok és a hozzájuk rendelt értelmezések, értékelések 
aspektusai nem az „események" sokaságából származnak, nem a feltételezett „idő" 

" 2 SÁNDOR Iván: Innen és túl. In: A századvég szellemi körképe. 8 - 9 . 

® Vö. SZILÁGYI Ákos: Ezredvégi Birodalom. In: A századvég szellemi körképe. 102-103. 
64 Vö. Hans-UIrich GUMBRECHT: Posthistoire Now! H.-U. GuMBRECHT-Ursula LINK-HCER (szerk.): Epo-

chenschwellen und Epochenstrukturen. Frankfurt, 1985. 45M6. 
65 Vö. Lukács György a futurológiáról. Valóság 1 9 7 1 / 1 1 . ; Á G H Attila: A jövő mint történelem. Világos-

s á g 1 9 7 4 / 7 . 
66 Vö. Jacques DERRIDA: A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről. Jacques 

DERRIDA-Immanuel KANT: Minden dolgok vége. Bp., 1993. A magyar szellemi „közéleti" publicisztikában is 
felbukkant az „apokaliptikus" beszéd elutasításának reakciója, például SZILÁGYI Ákos: Miért huhog a 
saskeselyű? 2000 1993/9. 
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hozza létre őket, hanem az a vissza- vagy előretekintő pillanat, amelynek nyoma 
sokkal inkább meghatározza az adott időkonstrukciót, mint az ez által jelölt idősza-
kasz. A korszakok, korszakhatárok felépülése és lebomlása, ezek mindenkori inter-
pretációja sokkal inkább az időben önmagát meghatározó (el-határoló) szemlélő 
retorikájának az „eredménye". A korszakok - retorikailag - tulajdonképpen az idő 
retorikájaként foghatók fel. Ezt támaszthatja alá az is, hogy az eddigiekben értelme-
zett időszerkezetek leírhatók a retorika „nyelvén". S itt nem is csupán a haladás, 
hanyatlás, apokalipszis és üdvtörténet narratív sémái, a diszkontinuitások logikája 
vagy éppen a korszakhatárok „vándorlása" jöhet szóba, hanem a szűkebb értelem-
ben vett alakzatok is. A korszakhatárként megjelenő, később egy egész korszakot 
jelölő századforduló például a szinekdoché figuráját építi az „időbe", a század végén 
korszaknyitónak, a századelőn pedig egyre inkább egy másik korszak lezárójának 
bizonyuló Hofmannsthal recepciótörténete pedig chiazmussá szervezi a korszakha-
tárokat. E példák azt is megmutatják, hogy a „korszakolással" gyakorlatilag az idő 
térbeliestilése következik be, a korszakok „alakzatai" viszont éppenhogy időbeli 
eltolódások által értelmezhetők, azaz egyúttal a tér időbelivé válása is lezajlik. Ez a 
kettős retorikai mozgás korántsem véletlen: a jelenidejű történeti tudat azzal, hogy a 
múltra tekint (vagy, sokkal inkább: létrehozza a múltat), önmaga „térbeliségét", 
egyidejűségét (időtlenségét) temporalizálja az idő retorikájával, viszont az így „meg-
születő" idő egyben „térbeliesül" is, hiszen a korszakolás s egyáltalán, az idő 
„leírása" nemigen képzelhető el a tér metaforái (határ, küszöb, szakasz stb.) nélkül. 
A korszakalkotás mint az idő retorikája maga teremti meg azt a „másságot", amelyből 
saját határait felépíti. Itt léphet be ebbe az értelmezésbe a „különbség" fogalma, 
amely nélkül nem lehetne korszakokról beszélni (a jelen és a múlt/jövő, a korszak-
határ „előtti" és „utáni" aspektusai vagy a korszak interpretációjával „megjelölt" és az 
ebből a szelekcióból „kimaradt" események, jelentések közötti differenciák stb.). Az 
idő retorikai létrehozásával „megszülető" különbségek nem-identikusak, nem rög-
zülnek, sokkal inkább az elkiilönböződés játékaiként írhatók körül (Derrida egyéb-
ként éppen a „temporizáció" és a „térben-elhelyezés" fogalmaival közelít a „diffé-
rance"-hoz).'") Az idő retorikája tehát „térben elhelyezi", illetve „temporizálja" azt a 
differenciát, amely e retorika feltétele. A történelem tapasztalata éppen ezért a 
differencia tapasztalata, ahogy ezt Luhmann megfogalmazza.68 Ha tehát a korszakal-
kotás egy önszemlélő rendszer identitásképzéseként írható le,69 akkor ennek az 
identitásnak is éppen a differencia a feltétele. 

Azt, hogy a korszakalkotás valóban identitásalakítás is, az bizonyítja, hogy a 
korszakhatárok kijelölése mindig együtt jár az időbeli önreflexióval vagy az időre 
való reflexióval: a századvégek és egyéb formális korszakhatárok éppen egy ilyen 
identitásképző önreflexiós pillanatként anticipálódnak (Hillel Schwartz szerint a 

ft7 Vö. J. DERRIDA: Az el-különböződés. In: BACSÓ Béla (szerk.): Szöveges interpretáció. Bp., é. п., 51. 
68 Niklas LUHMANN: Das Problem der Epochenbildung und die Evolutionstheorie. In: Epochenschwellen 

und Epochenstrukturen. 26. 
® Uo. 
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századvég alapfunkciója a homogén idő jelenbe emelése).'") Ennek egyik legegyér-
telműbb formája érhető tetten abban, hogy a különböző évfordulók, centenáriumok, 
milleniumok természetes velejárója az adott közösség identifikációs „önmegerősíté-
se", „önmegújítása" (például az 1896-os magyarországi millenium esetében). Innen 
értelmezhető az is, hogy a már említett, A századvég szellemi körképe című kötet 
legtöbb szerzője a legfontosabb „feladatot" a körültekintő, felelős „önreflexiós" 
magatartás kialakításában látta. Az idő elbeszélésének két szélsőségesen „célelvű" 
változata is szorosan összekapcsolódik az önreflexiós attitűddel. Az „apokaliptikus" 
elbeszélés az anticipált jövő megjelenítése révén „önreflexióra" (ebből a szempont-
ból ide sorolható a Heidegger-féle autenticitás feltételét jelentő „halálhoz való 
előrefutás" metaforája is71), míg az ellentétes szemszögű elbeszélésséma az „újrakez-
dés" a múlt tapasztalatának felhasználására, az „elkövetett hibák elkerülésére" ala-
pul, azaz a múlt jelenbe helyezésével késztet „önreflexióra". E két „véglet" tehát 
tulajdonképpen a történelmi önreflexió két aspektusának tekinthető: „orvostudomá-
nyi" metaforákkal élve az egyik „megelőzésként", a másik „gyógyításként", vagyis az 
„egészség" (vagy akár: egész-ség) feltételeiként foghatók fel. Vagyis a pozitív identi-
tás feltételeként, ami azonban nem elsősorban az identitás „őrzését", hanem a 
folytonos identifikációt jelenti. 

A „korszakok retorikája" világosan megmutatja, hogy az identitásképzés, az 
önmegértés a „másságra" van utalva. A korszakok általi történelmi önreflexió a „más 
általi önmegértés" (Hans Roben Jauß) alakzatával fogalmazható meg, s minthogy ezt 
a másságot a jelenkori (ön)reflexió „helyezi az időbe", az is nyilvánvaló, hogy e 
„másság" nem önálló, eleve létező múltként jelenik meg, hanem mintegy az önma-
gát az időben megértő szemlélő építi fel - önmagából. Vagyis: a korszakalkotással 
önmagát „mássá" téve ebben a „saját/másik"-ban értelmezi önmagát. Ezért nem 
rögzíthető semmifajta korszakhatár önidentikus egységként: a differencia „térben 
elhelyezése" és temporizációja miatt a saját és a másik sem adott entitások, hanem 
diffúz, „átjárható", különböző aspektusok által „mozgatott", nemcsak elválasztó, 
hanem össze is kapcsoló határok virtuális „környezetei". A korszakolás kényszere 
ezért nem a múltból következik, csak a korszakolás hozza létre az enélkiil csak 
virtuális, jelentéstelen múltakat, amelyek a „cezúrák vándorlásával", a korszakok 
„átváltozásaival" maguk is folyton „újjászületnek". A korszakhatár tehát „limite/pas-
sage"-ként (Derrida)72 mutatkozik meg, ami „folyamatba helyezi" a „mást": 
„Amennyiben az ember ezt mint olyant gondolja, mint olyan-ként ismeri (f)el, 
eltéveszti."73 A korszakhatárok tehát az időt létrehozó retorika szükségszerű alak-
zatai, ám csak a differenciák rögzíthetetlen, nem-identikus jeleiként gondolhatok el. 

7(1 Vö. BRAUN Róbert: HillelSchwartz: Century's End. Café Bábel 1993/4. 90. 
71 Vö. Martin HEIDEGGER: Az időfogalma. Bp., 1 9 9 2 . 3 9 . 
72 J. DERRIDA: Tympanon. In: Uő.: Randgänge der Philosophie. Bécs, 1988. 13. 
73 Uo. 
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A BIZONYTALANSÁG VÁLTOZATAI 

- Menandros Samia\jának világképéhez -

Amikor I. Seleukos Kr. e. 300-ban az Orontés folyó partján megalapította Antiocheia 
városát, Eutychidést, Lysippos tanítványát bízta meg azzal a megtisztelő feladattal, 
hogy készítse el a festői fekvésű város védőistennőjének szobrát. Eutychidés monu-
mentális bronzszobrot készített, Antiocheia Tychéjét, amelynek reprezentatív szép-
ségéről számos ókori másolata alapján képet alkothatunk. A szobor minden bi-
zonnyal leghívebb másolata márványból készült, s a római korból való.1 A torzóban 
ránk maradt munkának szerencsére ismerjük egy későbbi érmeábrázolását,2 mely 
alapján rekonstrukciója elkészülhetett.3 

A szobor Tyché istennőt ábrázolja, akinek lába alól Orontés folyóisten emelkedik 
ki a vízből, karját segélykérőn kitárva, enyhén nyitott ajakkal. A kompozíciót az 
istennő alakja uralja: testtartása laza, felsőteste enyhén balra fordul, lábát könnyedén 
nyugtatja a megfeszülő folyamisten vállán. Tyché arckifejezése - ellentétben Oron-
tésével - közönyös, csaknem mereven derűs. Fejét a szobor függőleges tengelyétől 
balra fordítja, láthatóan nem kerül erőfeszítésébe az ellenszegülő Orontés leigázása, 
test- és fejtartása, végtagjainak lezser természetessége rendíthetetlen, magabiztos 
erőt sugároz, közönyös és könnyed fölényt. Érdektelen számára, ami lába alatt 
történik. 

Eutychidés a diadalmas Antiochiea jóindulatú, kegyes védőistennőjét, Eutychét 
vagy Agathé Tychét formázta meg. Tyché azonban éppily könnyedén szemléli a 
jóindulatára bízott városok pusztulását is, állhatatlan természetű istenségként szeszé-
lyének engedve fordítja ellentétükbe a birodalmak, városok, vagy az egyes ember 
sorsát - a ragyogó születésű Seleukida-birodalomnak is menthetetlenül a felmorzso-
lódás, az eljelentéktelenedés lett a sorsa. 

A Kr. e. 4. század végének athéni polgárai alaposan megismerhették Tyché 
mindkét arculatát: a jóindulatút és segítőt s a sötétet vagy akár kegyetlent is. 
A 317-307 közötti békés, nyugodt fejlődést és gyarapodást hozó évtizedet véresen 
levert lázadások, ostromok, éhínségek, kiszámíthatatlan rezsimváltások szegélyezik.4 

1 SZILÁGYI János György: Az antik művészet. Múzsák, Bp., é. n. 50skk. 
2 CASTIGLIONE László: Hellenisztikus művészet. Corvina, Bp., 1980. 96. 
3 Anna SWIEDERKOWNA: A hellenizmus kultúrája. Gondolat, Bp., 1 9 8 1 . 4 5 . kép. 
4 Vö. G. ARNOTT: Moral Values in Menander. Philologus 1981. 215.; TEGYEY Imre: Utószó. 293skk. In: 

MENANDROSZ: A lenyírt hajú lány. Európa, Bp., 1986. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta TEGYEY 

Imre. 
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A kor athéni polgárainak életébe rendre drasztikusan avatkozott be Tyché, a 
véletlen, a kiszámíthatatlanság, az esetlegesség hatalma. 

A történések - áttételes - hatásától az irodalom szemléletformái sem maradtak 
érintetlenek. A kor minden bizonnyal legjelentősebb komédiaírójának, Menandros-
nak darabjaiban lépten-nyomon a megjósolhatatlan események átláthatatlan kavar-
gásába kerülnek a szereplők, életük fordulataiban alig-alig képesek eligazodni, 
sorsuk értelmessé formálása, személyiségük megalkotása és kiteljesítése csaknem 
leküzdhetetlen akadályokba ütközik. A bizonytalanság uralja Menandros komédiáit, 
köztük a feltehetőleg Kr. e. 309 táján keletkezett Samiát is. 5 Az alábbiakban, amikor 
a Samia poétikai világképének megértésére teszek kísérletet, lényegében ennek a 
bizonytalanságnak vizsgálom két aspektusát: a tudás és a személyiség bizonytalan-
ságát. 

I. A tudás bizonytalansága 

cloht).s epipasi tetyktai 
(Xenophanés 1534,4) 

Hogy a Samia komikus cselekményének mozgatórugója a tévedés és a félreértés, az 
régóta közhelye a Menandros-filológiának. Az is köztudomású, hogy a darab az 
újkomédia tradíciójának e gyakori motívumában rejlő lehetőségeket a szokásosnál 
is nagyobb mértékben aknázza ki. Franz Stoessl a nem-tudásnak és a félreértésnek 
a Samia dramaturgiájában játszott szerepét vizsgáló tanulmányában összegzéskép-
pen kijelenti: „A tévedés és a félreértés mindig is nagy szerepet játszik az újkomédiá-
ban. De épp a Samiában, ahol nem arról van szó, hogy egy alapvető tévedésre az 
anagnorisis révén fény derülne, Menandros a komikumot olyan meghatározóan a 
téves tudásra és a félreértésre építette fel, ahogyan máskor különben alig; az 
eltévelyedés [...] végighúzódik az egész darabon, s minden jelenetet és dialógust ez 
formál."6 Stoessl aprólékos elemzése a nem-tudás és a félreértés komikumteremtő 
szerepéről az egyes szituációkban szükségtelenné teszi dramaturgiai-cselekmény-
szervező funkciójuk részletes tárgyalását. Ezért a tudás bizonytalanságának vizsgála-
tát a következőkben olyan szemléleti tényezők megvilágítása érdekében végzem, 
mint a látszat-valóság, (hit/vélekedés-tudás) viszonya, s a tudás felépülésének 
mikéntje; természetesen szem előtt tartva az irodalmiság szempontját, tehát a befo-
gadás perspektívájából, poétikai funkciójuk, a komikus hatás felől értelmezem a 
problémákat. 

3 A. W. GOMMF.-F . H. SANDBACII: Menander. A Commentary. Oxford University Press, 1973. 543. 
Ca továbbiakban: GS); a szöveget Sandbacii kiadásában idézem: Menandri reliquiae selectae. Recensuit 
F . H . SANDBACII. O C T , 1 9 7 2 . 

6 Franz STOESSL: Unkenntnis und Missverstehen als Prinzip und Quelle der Komik in Menanders 
Samia. Rh. Museum 116. (1973) 45. 
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Northrop Frye a vígjáték hatáselméletéről írva a komédia és a tragédia hatá-
sának egy lényeges párhuzamára hívja föl a figyelmet. Véleménye szerint a 
komédia „ugyanúgy fölkelti a megfelelő érzelmeket - a rokonszenvesség és a 
nevetségesség iránti érzelmeket - , ugyanúgy megtisztít tőlük",7 miként a tragédia 
az eleos és a phobos érzésétől.8 A két műfaj hatása lényegi különbségének okát 
pedig abban látja, hogy - mivel a vígjáték befogadója mindvégig a darab végén 
beköszöntő állapotot tartja kívánatosnak, s azt várja, így - „a komédia megoldása 
mintegy a közönség oldaláról jön; a tragédiában az ellenkező oldalon levő 
titokzatos világból".9 Tegyey Imre a komikus hatást két alapvető típusba sorolja, 
mégpedig úgy, hogy a lehetséges befogadói magatartásokat tartja szem előtt: az 
ironikus-távolságtartó és az azonosuló viszonyulást kiváltó formákat különbözteti 
meg."' A Samia esztétikai hatásának összetettségét minden bizonnyal az (is) 
okozza, hogy a darab mindkét lehetséges viszonyulását előhívja: a befogadó 
egyrészt derülhet azon, hogy a „szereplők alkalmanként félreértik egymást, mert 
a saját tudati beállítódásuknak megfelelően egyanazon szavaknak más értelmet 
tulajdonítanak", s így élvezheti „e tévedések labirintusát, mivel már eleve ismeri 
a valós tényállásokat",11 másrészt pedig, minthogy a cselekmény pontos mene-
téről és a megoldásról nincs előzetes információja, azonosulhat is a szereplőkkel 
a - számára is — véletlenszerű fordulatok során. így a darab komikuma a tudás 
szempontjából tekintve két pilléren nyugszik: egyrészt a szereplők eltérő isme-
retei okozta váratlan bonyodalmakon, melyek önmagukban is mulatságosak, 
hiszen „van valami eredendően abszurd magukban a komplikációkban",12 más-
részt a szereplők (megosztott) tudásának és a befogadói tudásnak a differenciá-
ján. A befogadó és a szereplők tudásának egybeesését, mely a komédia megol-
dásában következik be, a szereplők eltérő tudása hátráltatja. A szereplők 
különböző tudásszintjében egy valami közös: más-más módon és mértékben 
ugyan, de mindannyian valamely látszatnak, téves vélekedésnek a rabjai. 

Frye idézett tanulmányában a következőképpen határozza meg az újkomédia 
általános cselekménysémáját: „a pisztisAő\ a gnószisz felé irányuló mozgás, a 
haladás egy olyan társadalomból, amelyet a szokás, a rituális kötelem, az önkényes 

7 Northrop FRYE: A tavasz mítosza: a komédia. Határ 1 9 9 3 . 1 - 2 . 1 1 9 . 
B Vö. Arist. Poet. 1449b 27skk. 
9 FRYE: i. m. 1 0 7 . ; DEVECSERI Gábor megfogalmazásában: „A tragédia végső fordulatával mindent 

szívszorítóan egybemarkolt; a komédia a kívánt, megnyugtató kifejlet után mindent szabadon engedett, 
jókedvvel szerteszórt". In: Vers és lélek. A metrum és versművészet közlő szerepe Menandrosz komédiái-
ban. Antik tanulmányokII Magvető, Bp., 1981. 312. 

10 „Ha az előzményt, a cselekmény kibontakozását, meg a végkifejletet előre közli ltudniillik a szerző 
a prológus beszélője révén - S. A.J a nézőivel, akkor azok iróniát, fölényt érezhetnek a szereplőkkel 
szemben, akik mindhiába ágálnak a sorsszerű predesztináció ellen. Ezzel szemben, ha a néző semmivel 
sem tud többet, mint a színpadon megjelenő alakok, feszültséggel követheti a drámai cselekményt." In: 
TEGYEY Imre: Terentius és közönsége. Műalkotás - esztétikum - közönség az antikvitásban. Összeállította 
HAVAS László. Debrecen, 1988. 58. 

11 STOESSL: i. m . 2 2 . 
1 2 FRYE: i. m . 1 1 3 . 
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törvény és a társadalom idősebb tagjai kormányoznak, egy olyan társadalomba, 
amelynek irányítói az ifjúság és a gyakorlati szabadság, lényegében, miként a görög 
szavakból is kitetszik, az illúziótól a valóság felé tart ".13 Pistisnek és gnósisnak - a 
Tractatus CoislianiufocA ismert - szembeállítása párhuzamos a filozófiai tradícióban 
az 5. század óta jelentős szerepet játszó doxa-epistémévagy doxa-alétheia szembe-
állítással. A hitnek vagy vélekedésnek és a biztos ismeretnek, tudásnak vagy igaz-
ságnak végzetes konfliktusa gyakorta szervezőelve a tragédiának is: gondolhatunk a 
Hippolytosta, az Oidipus királyt a, a Trachisi nőkte vagy az Antigonéra.14 A komédia 
világában ez a konfliktus békésen feloldható, a látszatok leleplezése és a valóság 
feltárása nem összeomláshoz vezet, hanem a szereplők boldogságát segíti e lő . ь így 
van ez a Samia világában is, kiegészülve azzal a megoldással, hogy itt a komikum 
lényegét és pikantériáját az adja, hogy a szereplők a maguk keltette látszatok 
szövedékébe bonyolódnak bele, a jószándékú illúziókeltés, a pia fraus épp a 
kívánttal ellentétes hatást éri el: a szereplők maguk rekesztik el a célhoz vezető 
útjukat. Moschiónnak apja kijátszására szőtt tervével szemben Démeas elleplezés-
terve áll, és mindkét terv, míg sikeres, kitalálója ellen hat.1 Lássuk, miképpen, 

Démeas és Nikératos, a két szomszéd apa üzleti úton vannak. Gyermekeiknek, 
Moschiónnak és Plangónnak fia születik. Démeas hetairája, Chrysis, szintén gyer-
meket szül, aki azonban születése után nem sokkal meghal. Moschión, Chrysis és 
Parmenón (Démeas szolgája) tartván attól, hogy a jómódú apa financiális megfonto-
lásokból nem fog beleegyezni fia házasságába a szegény szomszéd lányával,1" 
elhatározzák, hogy a gyermeket Chrysis veszi magához arra az időre, míg Moschión-
nak sikerül megpuhítania apját. A terv, mely az első egy hamis látszat felkeltésére, 
téves elképzelésen alapul: Démeas és Nikératos ugyanis hazaérkezésükkor meg-
egyeznek a két fiatal házasságában. Moschiónnak egyszerűen be kellene vallania a 
történteket, s minden elrendeződne. Ő azonban nem így tesz, apja pedig megtudja, 
hogy Chrysisnek gyermeke született. Démeas egy véletlenül kihallgatott monológ és 
Parmenón vallomása, valamint Chrysis viselkedése és tájékoztatása alapján úgy 
hiszi: a gyermek Moschión és Chrysis kapcsolatának gyümölcse. A samosi hetairát 
elkergeti házától, Moschión és a többiek előtt pedig tudatlanságának látszatát kelti. 
A negyedik felvonásban apa és fia között veszekedéssé fajuló vita robban ki, melyet 
Nikératos még inkább elmérgesít. Végül Moschión ráébred apja tévedésére, bevallja 

1 3 1 . m . 112. 
14 Vö. KOC7.IS7.KY Éva: Hölderlin. Költészet a sötét Nap fényénél. Századvég, Bp., 1994. 77. 
1 5 TERENTKIS: AZ élősdi. Akadémiai, Bp., 1961. A bevezető tanulmányt írta TRENCSÉNYI-WALDAITEL 

Imre. 37. 
16 Ulrich von WILAMOWITZ-MOELLENDORF: Die Samia des Menandros. Kleine Schriften I. Berlin, 1 9 7 5 . 

( 1 9 1 6 ) 4 2 9 . 
1 7 STOESSL: I. M . 2 8 . 
18 Vö. Horst-Dieter BLUME: Menanders •Samia-. Darmstadt, 1974. 29.; Menandros darabjainak társada-

lomkritikáját tárgyalva Webster is utal a vagyoni helyzet merev megítélésének az emberi viszonyokat 
tönkretevő következményeire: T. B. L. WEBSTER: Studies in Men ander. Manchester University Press, I960. 
66skk. 
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az igazat, s Nikératos feldúlt beszámolója (leánya és a csecsemő meghitt együttlé-
téről) is megerősíti szavait. Ezzel a tulajdonképpeni bonyodalom megoldódott. 

A pia fraus, a jószándékú, titkos manipuláció motívuma két ponton ragadható 
meg elsősorban: Moschión tervében apja kijátszására és Démeas tervében (vélt) 
tudása elleplezésére.19 Mindkét színlelésre a társadalmi konvenciók, a szokások és 
az illem szabályainak lehetőség szerinti betartása készteti a két szereplőt.20 A kegyes 
csalás azonban rendre célt téveszt: a szereplők képtelenek kiszámítani cselekedeteik 
következményeit. Jószándékú törekvéseik sorra balul ütnek ki.2' A kegyes csalás, 
melynek eszköze az információk manipulálása, rendszerint nem éri el a kívánt 
eredményt, mégpedig azért nem, mert - mint rövidesen látni fogjuk - a befolyásolni 
akart személyek előzetes tudása, előítéletei, érzelmei, pillanatnyi indulatai s a külső 
körülmények esetlegessége mindig módosítja a hatást. így az események várhatósá-
ga, tervezhetősége és kiszámíthatósága szűk területre szorul vissza.22 

19 Moschión ügyeskedését azért tekinthetjük kegyes csalásnak, mert nem az apa rosszindulatú 
félrevezetését célozza, hanem csak mintegy késlelteti Démeas felvilágosítását. Hiszen Moschión elszánta 
magát, hogy feleségül vegye Plangónt, s apjának bevallja a valót. Vallomását azért halogatja, hogy legyen 
ideje félelme leküzdésére, s a megfelelő érvek minél meggyőzőbb és minél kisebb konfliktust és 
megrázkódtatást okozó előadásának előkészítésére. 

20 Moschión háromszor is használja az aischynomai szót: 47sk., 67. Szégyenérzetének oka az 
aiclói«Iran összegezhető erkölcsi-viselkedésbeli követelmények interiorizáltsága (Siegfried JÄKEL aidós és 
tyché kapcsolatát a darabban úgy írja le, hogy az aidós nehézségekbe juttatja a szereplőket, e nehézsé-
gekből pedig az istenné emelt tautomaton [ami a darabban TychA reprezentálja] segíti ki őket [Euripide-
ische Handlungstrukturen in der Samia des Menander. Arctos XVI. 1982. 23.1. Nem szabad azonban 
megfeledkeznünk arról, hogy a tautomaton szerepe korántsem csak pozitív: számos félreértésnek és 
bonyodalomnak lesz az oka.) Démeas is a nyivánosság ítéletétől tart, s az ő színlelésének indítéka 
nemesebb (s philanthrópiáps-Л van kapcsolatban): fia érdekében titkolja tudását (351sk., 505sk., 704skk,; 
a philanthrópia jelentőségéről Menandrosnál lásd Robert D. LAMBEHTON: Philanthropia and Evolution of 
Dramatic Taste. Phoenix 37 (1983) 95-103., különösen lOOskk., valamint WEBSTER: i. m. 206sk.), amire 
meg is van minden oka (lásd Nikératos szigorú szavait: 507skk.). 

21 Hiszen Moschión pia frausa okozza az egész bonyodalmat, mely a vallomással elkerülhető lett 
volna; Démeas színlelése (vö. THEOPHRATOS leírásával: „A tettetés a szavak és a tettek valódi értékének 
elkendőzésére irányuló törekvés. [...] Ha fülébe jut valami, [a tettető] úgy tesz, mintha semmiről sem 
tudna és -nem látta- azt, amit látott". Jellemrajzok. In: Régi görög hétköznapok. Bp., I960. Összeállította, az 
előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta RITOÓK Zsigmond. 207-239. Ford. SZEPESSY Tibor. 208. 
Démeas a „jószándékú tettető") úgyszintén fölösleges, az ő számára is kínos bonyodalmakat okoz: 
szerelmét, Chrysist el kell kergetnie; Nikératos andrapodotmak nevezi miatta (507.); leginkább ő szenved 
balvélelme miatt, miközben szüntelen gyötrődve épp ő hátráltatja a számára is kedvező igazság fényre 
derülését. Jellemző Menandros cselekményszövésének finomságára, hogy a Samia előzményének legfon-
tosabb mozzanata, melyről Moschión monológjában értesülünk (21skk.), ugyancsak a szégyenkezés és a 
tapintat folyománya: Démeasban vágy ébredt egy samosi hetaira (a címszereplő Chrysis) iránt, azonban 
titkolta és szégyellte érzelmét (az aischynomai származékai: 23., 27.), s így éppen fia kíméletes figyelme 
és segítsége révén kellett megszereznie a hetairát. A későbbiek fényében e mozzanat nem mentes némi 
pikantériától sem (vö. Sylwester DWORACKI: Die Interpretation ausgewählter Szenen aus der „Samia" von 
Menander. Eos LXXXVII. [1989.1 202.). 

22 Ha ezt a megállapítást elfogadjuk a Samia egyik legfontosabb szemléleti vonásának jellemzőjeként, 
akkor segítségével további érvet nyerünk az ötödik felvonás indokoltsága mellett. Első pillantásra nem 
világos ugyanis, hogy mi szükség van egy újabb jelenet beiktatására, miután a darab kulcsproblémája 
megoldódott. A dilemmát érzékeli Stoessl is, aki az ötödik felvonást „meglepőnek" tartja, „miután 
látszólag minden bonyodalom megoldódott".(I. m. 43.) Dworacki szerint az ötödik felvonás „logikus, 
jóllehet nem elengedhetetlenül szükséges" része a darabnak. Állítását dramaturgiai és jellemábrázolás-
technikai érvekkel támasztja alá. (I. m. 208.) Mindketten utalnak a felvonás funkcionális hasonlóságára a 
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A Samia játékterében a szereplők a véletlen és az egyedi perspektívák foglyai: a 
véletlen események és a tudás, vagy még inkább a nem-tudás, Tyché és Agnoia 
szoros kapcsolatban vannak egymással.21 

A külső történések kontingenciája mellett a tévedések és félreértések másik 
forrása a szereplők egyedi perspektívája. Ez a perspektíva a korábbi eseményekről 
szerzett előzetes egyéni tudás, a különböző szemléletek és előítéletek, a kapott 
információk és pillanatnyi mentális diszpozíciók függvénye.24 

A tudás felépülésének, az események értelmes egésszé formálásának rendjét 
előzetes vélekedéseink, előítéleteink, az ismereteknek, szokásoknak, tradícióknak, 
viselkedésformáknak és világlátásoknak a kulturálódás és szocializálódás során 
nyelvileg s mintaadással áthagyományozott konfigurációi határozzák meg. Értelme-
zési sémáink és rendezőelveink narratív és logikai modelleket hoznak létre, amelyek 
alapján a világ egyedi tényeit és történéseit történetté, logikus, ok-okozati láncolattá 
vagy mintázattá szervezzük. Három példát emelek ki a Samia szövegéből, amelyek 
az előítéletek működését illusztrálják, s egyben azt is, miként járulhatnak hozzá a 
beidegződések a tévedésekhez. 

Az első példa Démeas „története" vagy „érvelése" fia ártatlanságáról. Miután 
- egyébiránt, mint majd lesz róla szó, félreértés révén - „megbizonyosodott" róla, 
hogy a megszületett gyermek apja Moschión, anyja pedig Chrysis, meg van 
győződve arról is, hogy a történtekért a hetaira a felelős, mindenről ő tehet (338.). 
Moschión nem vétkezhetett készakarva, hiszen 1. el akarja venni Plangónt, apja 

Dyskolos záró jeleneté vei. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre a Dyskolos zárójelenetéről azt mondja, hogy 
„szerves része a vígjátéknak, az alapeszmét éppen ez a jelenet teszi félreérthetetlenné". (Klasszikus 
arcképek VI. Menandros. Akadémiai, Bp., 1964. 54.) Hasonlóan vélekedik BLUME a Samia zárójelenetéről, 
szerinte az ötödik felvonással „Menandros végső következményeiig hajtja a Samia alapkoncepcióját, mely 
szerint a mindenki által kívánatosnak tartott cél mindig kérdésessé válik az új, előre nem látható 
események miatt". (I. m. 247.) Ehhez a pia fraus kudarcáról mondottak értelmében azt fűzhetjük hozzá, 
hogy a záró felvonás mintegy újrajátssza, megerősíti, egyetlen mozzanatra koncentrálva hangsúlyozza a 
darabnak ezt az alapeszméjét. Moschión önérzetének és reputációjának helyreállítására kieszelt tervét 
Démeas komolyan veszi, csakhogy nem a kívánt-várt módon reagál rá: fiát mérsékelt lendülettel, józan 
érveléssel, higgadtan próbálja tartóztatni, igazi rémületnek vagy önostorozásnak nincs nyoma méltósággal 
előadott szövegében, jóllehet hibáját elismeri (694skk.). Parmenón pedig egyszerűen nem érti, pontosab-
ban - Moschión értesüléseinek hiányosságára gyanakodva - félreérti gazdája szándékát (670skk.). így a 
- megintcsak mindenki számára kívánatos - megoldást Nikératos hirtelen, véletlenszerű fellépése hozza 
meg (717skk.). Egy kegyes csalással előidézett látszat ismét csaknem végzetesen kitalálója ellen hat, a 
többi szereplő reakciójának kiszámíthatatlansága miatt, s a megoldás attól a figurától jön, akitől Moschión 
nem is várja. 

23 Démeas véletlenül lesz fültanúja a dajka monológjának (242 skk.), véletlenül látja meg, hogy 
Chrysis a gyermeket szoptatja (266.), s e két információ lesz nem-tudásának forrása; a véletlen kegye a 
helyes tudás megszerzésére is alkalmat teremthet: Nikératos épp a megfelelő pillanatban toppan be a 
házába (520.); az Áspis Tyché istennője terve valóra váltása érdekében tudatlanságban tartja a szereplőket 
(99skk., vö. 147.), a Perikeiromené Agnoiaja pedig a szereplők szemében véletlennek tetszőn rendezi el 
az eseményeket (151-, l62skk., l69sk.). 

24 Franz STOESSL tanulmánya mozzanatról mozzanatra rekonstruálja A különböző információkból 
nyert eltérő szereplői ismeretek kialakulását és összjátékát a cselekmény menete során. Ezért a követ-
kezőkben a tudás felépülésének azokat a mozzanatait vizsgálom, amelyeket ő nem, vagy csak utalás-
szerűén érint, megállapításaim azonban részben az ő eredményeiből levont következtetésekre is támasz-
kodnak. 
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házassági tervét örömmel fogadta (334.), mégpedig nyilván azért, hogy Chrysistől 
(sőt „Helenétől"; 337.) megszabaduljon; 2. fia nyilván tdéladé) részeg volt az eset 
során (339.), az ifjúság egyébként is nehezen tudja fékezni vágyait (34lskk.); 3-
Moschión jelleme makulátlan (344skk.), így nem egyeztethető össze korábbi maga-
viseletével ez a (szándékolt) gaztett, végül 4. Chrysis professzionális szajha, pusztí-
tást hozó némber (chamaitypé, olethros; 348.), amit samosi származása is világosan 
mutat, s szépsége is rossz erkölcseinek biztos jele (353sk.).2' A tévhitet tehát egy 
ilyen, igazságokból és fantáziálásokból, előítéletekből és elfogultságokból szőtt 
történettel és érvrendszerrel igazolja a maga számára - hogy aztán annál nehezeb-
ben tudjon szabadulni tőle. 

A másik, kevésbé jelentős, de Nikératos együgyűségét humorosan megvilágító 
részlet a derék szomszéd vélekedése Démeas „őrjöngésének" okáról: Démeas cho-
lai. /ho Pontos uch hygieinon esti chorion (4l6sk.). Démeas lehetetlen viselkedését 
a pontosi klíma egészségkárosító hatásaira vezeti vissza; ez nem is meglepő, hiszen 
korábban a távoli, kellemetlen vidék egyéb furcsaságait is hasonló nívón próbálta 
értelmezni (106sk.). 

Végül arra - az anya kilétének bizonytalansága kapcsán majd még érintett -
előítéletre utalok, amely Démeast és Nikératost egyaránt jellemzi: a csecsemőt 
szoptató nő látványa mindkettőjük számára azonnal bizonyossággal {gnórimon, 
267.) jelzi, hogy a csecsemő egyszersmind a tápláló nő gyermeke, a keblét szere-
tettel nyújtó nő pedig az anya is egyben (265skk., 3l6skk., 535skk.). A bensőséges 
látvány lenyűgöző erejétől képtelenek szabadulni.26 

A tudás felépülésének másik mozzanatát az információk jelentik, amelyek a 
különböző értelmezési formák „anyagát" szolgáltatják. A Samia bővelkedik úgyne-
vezett hiányos információkban, melyek rendre félreértéseket eredményeznek. A hi-
ányos információk funkcióját a szereplők tudásának kialakulásában s ezáltal a darab 
cselekményében részletesen elemezte Franz Stoessl idézett tanulmányában. Siegfried 
Jäkel is utal arra, hogy a Samia világképének fontos eleme az a belátás, mely szerint 
a megfelelően adagolt igazságok betölthetik a hamisság szerepét.27 Ezért én csak a 
legfontosabb részletet emelem ki, ahol a különböző információk helytelen követ-
keztetéshez vezetnek: a példa egyúttal azt is megmutatja, hogy már „maguk" az 

25 GS szerint az athéniak körében elterjedt volt az iónok szabados nemi erkölcseiről szóló nézet, majd 
a kaién jelzőhöz azt fűzi hozzá: „Chrysis was probably a beautiful woman, and Demeas will simultaneo-
usly have in mind both that and also supposed moral turpitude" (580.). 

26 Démeas a 542. sorban - eleve reménytelen - kísérletet tesz, hogy Nikératost elbizonytalanítsa, 
mondván: Plangón talán játszott. Elvetélt ötlete ugyanakkor éppen saját korábbi tévedése nyomán is 
eszébe juthatott. Nikératos - bizonnyal enyhén túlzó - válasza (exaiphnés katepesen, 543.) nem jelent 
igazi megerősítést még számára sem, bizonyossága nem lánya ijedtségének (amely akkor is magyarázható 
lenne, ha nem övé a gyermek), hanem Plangón és a gyermek együttesének (tén thygater' <arti> tén emén 
tó paidió / titthion didusan, 534sk.) meggyőző látványán alapul (eisidón theama-, 533.; alla mén eidon, 
szembeállítva az [üres] /ogas'-szal; 546.); az a két tény is megerősíti, hogy pusztán e látványra hagyatkozva 
beszél, hogy mint б maga mondja, dühöngő őrültként rohant ki az ajtón (dia thyrim epeigomai/emmanés; 
533skJ, majd csak később akar (sietsége miatt majd csak később lesz alkalma, ideje) mindent kiszedni a 
nőkből (topragm ' akusai tón gynaikótv, 573 ). 

27 Vö. i. m. 29. 
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információk sem evidens tényadottságok, hanem mindig interpretáció eredményei. 
Hiszen már (információ-)létiik, információként érzékelésük is azon alapul, hogy egy 
előzetes összefüggéshálózatban elhelyezhetők, jelentéssel ruházhatók fel. 

Dénteas hazaérkeztekor értesül róla, hogy Chrysisnek gyermeke született 
(130skk.). Azután közvetlen érzéki „bizonyosságot" szerez arról, hogy Chrysis a 
gyermek anyja (265skk.), a dajka szavaiból pedig megtudja, hogy a kisded apja nem 
ő, hanem Moschión (246skk.). A két információt, melyek közül az egyik, mint a 
szöveg is mutatja, az ő (téves) értelmezésének eredménye (hósthe... esti... gnóri-
mon; 267.), összekapcsolja, s így jut végképp téves következtetésre: „A gyermek 
apja Moschión (hiszen titkolni akarták, de kihallgattam), anyja pedig Chrysis (hiszen 
saját szememmel láttam, amint keblét nyújtja neki): megcsaltak tehát". 

A két információ téves összekapcsolása azért is tanulságos, mert Démeas épp 
monológja elején azzal fordul a közönséghez (2l6skk.): 

.. .skepsasthepoteroín euphronó 
é mainom', uden t'eis akribeian ltote 
labón epagomai meg' atychéma] 

A következő jelenetben pedig így erősíti meg tudásának bizonyosságát: и gar 
eikazón légó (311). Démeas alapvető tévedése akkor következik be, amikor legin-
kább biztos elgondolásai helyességében, éppen akkor hoz létre egy téves eikónt a 
történtekről, amikor leginkább meg van győződve tudása igazságáról. A Samia 
gyakorta eljátszik ezzel a mozzanattal, a világos, nyilvánvaló, biztos ismeretre, a 
közvetlen látvány evidenciájára utaló szavak és fordulatok a befogadó előtt ismert 
kontextusban épp ellenkezőjüket jelentik.28 A darab az emberi tudásról olyan 
nézetet sugall, amely szerint a bizonytalanságot, az elkerülhetetlen tévedést, a 
helytelen, téves következtetést soha nem küszöbölhetjük ki teljesen, hiszen egy 
adott tényállásról vagy történésről szükségképpen és mindig csak korlátozott isme-
retekkel rendelkezünk, melyeket saját magunk helyezünk el tudásunk már meglevő 
rendszerében, sajátos észjárásunk törvényei szerint. Menandros olvasója azzal a 
tapasztalattal szembesülhet, hogy a világról mindig csak többé-kevésbé helyes 
eikónokkal, képmásokkal rendelkezik, amelyek épp annyira a fantázia és az előíté-
letek, mint a „tények helyes ismeretének" termékei. Ez a benyomásunk a számtalan 
apró tévedés és félreértés következtében akkor is megmarad, ha tudjuk: a műfaj 
törvényei szerint végül eljön az „igazság pillanata", s mindenki szert tesz a helyes 
tudásra. Hiszen ez a pillanat maga is egy kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan 
tényező, Tyché tevékenységének eredménye, a létrejövő tudás építőelemei pedig 
semmivel sem bizonyosabbak a tévedéséinél. A Samidcnm megjelenített felfogás 
szerint Tyché jótékony tevékenysége számára az embereknek kell előkészítenie a 

2H Néhány további hely, ahol ezeknek a kifejezéseknek a befogadó számára épp ellentétes jelentése 
van: gnórimon (267.), eidotag'akribós panta kai pepysmenon (516.)•, periphanós(457.); pant'oida (466.), 
oid\ akékoa (477.), gegonepanta kataphané (500.). 
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körülményeket: a legfontosabb érték nem a saját, valamennyire mindenképpen 
hiányos ei&cwunkhoz való makacs ragaszkodás, hanem épp a bizonytalanságnak és 
tudásunk viszonylagosságának belátása révén megszerezhető nyitottság és készség 
a többi ember hasonló természetit eikórí\ának akceptálására; az igazság kizárólag a 
véletlen segítségét lehetővé tevő együttműködés eredménye lehet. 

Ez az együttműködés az emberi kommunikációban történhet meg. A kommuni-
káció azonban soha nem „tiszta", soha nem valamely beszélői szándék pontos és 
hiánytalan átadása a hallgató számára, nem valamilyen rögzített jelentés cseréje, 
hanem mindig \e\e.rAésképző, alkotó, aktív kölcsönviszony folyamata. Ez az aktivitás 
többnyire azért nem tudatosul bennünk, mert a hétköznapokban az egymás közti 
közlekedés általában többé-kevésbé eredményes: „megértjük egymást", legalábbis a 
közös cselekvésekhez szükséges mértékben. A kommunikáció e rejtőzködő tulaj-
donsága épp a funkciózavar révén, a félreértésekben mutatkozhat meg. 

A Samia gazdag efféle félreértésekben, nyelvi-kommunikációs zavarokban, me-
lyeknek egyik forrása a párbeszéd erőszakos lezárása, a kommunikáció korlátozása. 
Démeas és Parmenón dialógusát a harmadik felvonásból azért idézem hosszabban, 
mert a kommunikáció korlátozásának következményei mellett a jelentés azonosítá-
sának eltéréseit is példázza (313skk.): 

Dé. to paidion 
tinos est' erótó. 

Pa. Chrysidos 
Dé. patros de tu; 
Pa. son, ph[ésin], 
Dé. apolólas • phenakizeis me. 
Pa. egó; 
Dé. eidota g'akribós panta kai pepysmenon 

hoti Moschiónos estin, hoti synoistha sy, 
hoti di' eikenon autó nyn hauté trephei. 

Pa. tisphési; 
Dé. pantes. all' apokrinai tuto moi • 

taut' estin; 
Pa. esti, despot', alia lanthanein -

Démeas kétségbe vonja (phenakizeis) Parmenón kijelentését, hogy a gyermek 
apja - legalábbis Chrysis ezt mondja - ő. Azután elmondja, pontosan tudja, értesült 
róla, hogy a gyermek Moschióné, s hogy Chrysis di'ekeinon (tudniillik Moschión 
miatt, mert a gyermek apja a fiú) neveli; Parmenón azonban a di 'ekeinon kifejezésen 
mást ért, az ő ismeretei közé ugyanazon szavak más értelme illeszkedik: Chiysis 
Moschión miatt neveli a gyermeket, Moschión miatt abban az értelemben, hogy 
helyette, az ő kedvéért vagy érdekében vállalta el. Démeas tant' utalószava arra az 
egész tényállásra vonatkozik, amelyet ő ismerni vél; Parmenón válasza viszont csak 
Moschión apaságát igenli, ám mielőtt elmondaná, miért is kell ezt titkolni, gazdája 
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úgy gondolván, mindent megtudott, belefojtja a szót. A kommunikáció erőszakos 
berekesztése - amelynek oka Démeas pillanatnyi indulata - mindkettőjüket tévedés-
ben hagyja: Parmenón úgy véli, Démeas már tudja, hogy a gyermek anyja nem 
Chrysis, gazdája pedig továbbra is korábbi eikórifmak rabja marad. Hasonlóan 
Démeas indulatossága az oka annak, hogy fia Chrysis iránti aggodalmát azonnal 
félreértvén, nem hagy lehetőséget Moschiónnak, hogy elmondhassa, miért is nem 
ért egyet apja tettével (454skk.). 

Chrysis és Démeas párbeszéde a harmadik felvonásban a jelentés bizonytalansá-
gára, rögzíthetetlenségére, s a félreértés ebből adódó lehetőségeire kínál példát. 
Démeas elkergeti Chrysist (372skk.): 

Dé. uden. all' echeis 
to paidion, tén graun • apophtheiru pote. 

Chr. hoti tilt' aneilomén; 
Dé. dia tuto kai — 

A sokértelmű anairesthai szó többek között egy gyermek sajátként való elisme-
résére használt terminus technicus,29 Démeas ekként is érti, ugyanakkor jelentheti 
egyszerűen azt, hogy Chrysis (át)vállalta a gyermek sajátként való elfogadását, 
gondozását Moschióntól. A tut' ugyanúgy vonatkozhatik a gyermekre s az egész 
cselekedetre is.30 Egyértelmű kisiklásra példa Démeas és Moschipn vitájának az a 
mozzanata, amely a kölcsönös félreértések egyik tetőpontját jelenti: Moschión úgy 
hiszi, apja rájött az igazságra, s tudja, hogy a gyermek tőle és Plangóntól való. 
Démeas viszont - ragaszkodván korábbi elképzeléséhez - fia égbekiáltó vakmerősé-
gén háborodik fel (485skk.): 

Mo. to pragma gar 
estin и pandeinon, alia myrioi dépu, pater, 
tuto pepoékasin. 

Dé. ó Zeu, tu thrasus. 

29 Vö. G S 5 8 0 . ; STOESSL: i. m . 3 0 . 
30 E kis részlet ismétcsak a menandrosi szövegalakítás kivételes attraktivitását mutatja. A jelentés 

„lebegtetése", elbizonytalanítása ugyanis itt nem is annyira a színpadon, mint inkább a színpad és a 
nézőtér közötti térben történik meg, s ezáltal többféle befogadói értelemelvárásnak is megfelelhet, ami a 
műalkotások „elevenségének", állandó újraértésének előfeltétele. Hiszen nem dönthető el teljes bizonyos-
sággal, hogy Chrysis itt ijedtében, megilletődöttségében vagy meglepetésében (hisz nem ezt a reakciót 
várja Démeastól, lásd 80skk.) bevallaná-e az igazat, az aneilomén. tágabb jelentésben használva (s 
vallomásának megtételét Démeas kategorikus utasítása és szövegének szaggatottságával, megtöréseivel 
érzékeltetett bizonytalansága és indulata akadályozza meg), vagy pedig maga is terminusként mondja ki 
a szót. Ha valószínűbbnek látszik is az utóbbi lehetőség, a befogadó érzékeli a — szereplők számára 
esetleg nem is tudatosuló, bár „általuk" végbemenő - játékot a szóval, hiszen az ő tudásában mindkét 
jelentés számára hely van (vö. 335., 410.). 
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A pragma s a tuto mindkettejük számára - eltérő előzetes (és téves) tudásuknak 
megfelelően - mást jelent. 

E fejezet összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy a Samia világképe szerint a 
tudás természetét a bizonytalanság jellemzi, e bizonytalanság oka az előítéletek és 
előzetes tudások kialakította egyéni perspektívák, a következtetések bizonytalansá-
ga, az információk esetlegessége és hiányossága, s a kontaminált kommunikáció, 
melynek oka részint a nyelv természetében, részint a pillanatnyi mentális állapotok 
milyenségében rejlik. A darab szereplői közül senki nem rendelkezik abszolút 
módon igaz eikómvA, a helyes és a téves ismeretek állandó áramlásban vannak, s 
nincs olyan átfogó, fölérendelt nézőpont a darab világában, ahonnan a történések 
átláthatóak volnának. Az igazság és a tudás megosztott, szüntelenül változó, instabil 
jellegű, s a különböző diskurzusok türelmes összevetése is csak abban az esetben 
eredményezhet kiegyenlítődést, ha segítője: Tyché. 

II. A személyiség bizonytalansága 

hurkos, pathos, 
chronos, synéthei', hois edulumén egű 

(Samia 624sk.) 

A tudás bizonytalansága mint a Samia poétikai világképének döntő eleme a darab 
szereplőinek megformálásában is fontos szerepet játszik. A Samia figuráinak jel-
lemzői részben e „bizonytalansági tényező" eredői. A menandrosi alakteremtés 
bonyolultsága azonban nem teszi lehetővé, hogy a szereplők karakterjegyeit pusz-
tán ebből az összetevőből magyarázzuk. A következőkben arra teszek kísérletet, 
hogy a darab figuráinak néhány további jellemző vonását megragadva a menandrosi 
személyiségfelfogást részletesebben értelmezzem. 

Mivel a drámai műalkotások a szereplők interakcióiból épülnek fel, melyeknek 
legfontosabb elemei a nyelvi megnyilatkozások, vagyis a beszédcselekvésekből 
összeálló megjelenített, imitált diskurzusok,.így a szereplők jelleméhez elsősorban 
nyelvi magatartásuk elemzésén keresztül férhetünk hozzá. Azért is fontos kiváltkép-
pen a beszélők nyelvi viselkedésének elemzése, mert Menandros „képes arra (és a 
görög dráma történetében elsőként képes rá), hogy a szereplők beszédmódját a 
jellemzés szolgálatába állítsa. (Arisztophanész legfeljebb az idegeneket tudta tört 
görögségük alapján nyelvileg megkülönböztetni)".31 

Menandros darabjainak középpontjában a „színpadra lódított, előtérbe állított, de 
biztonságtól megfosztott magánember, az idiótés" áll, aki „riadtan néz körül" kör-
nyező világában.32 E bizonytalan, tétova komédiahősök olyan szituációkba csöppen-

3 1 TL-C.YEY: UtÓSZÓ. 3 1 7 . 
3 2 DEVECSERI: i . m . 3 0 0 . 
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nek, amelyek azt szemléltetik, „hogyan arat győzelmet egy önkényesen kimódolt 
bonyodalom a jellem szilárdsága fölött".33 Frye - más szempontból pontos - megfo-
galmazása azt sejteti, mintha a komédia felfogása szerint az individuum és a világ 
között valamiféle világos határvonal húzódnék, s a magában álló, szilárd egyén 
egyszerűen a külső hatalmak kiszámíthatatlan logikájának alávetve, azokkal szem-
beszállva buknék el. Külső és belső ilyen aggálytalan szétválasztását azonban 
Menandros darabjai nem teszik lehetővé. A menandrosi személyiségkép egyik 
legfontosabb vonását éppen abban látom, hogy a külső események esetlegessége, 
uralhatatlansága és megjósolhatatlansága a belsőnek, az egyéniség struktúrájának és 
dinamikájának is éppúgy jellemzői. Menandros hőseinek - így a Samia két fősze-
replőjének, Moschiónnak és Démeasnak - ezt a jellemzőjét a személyiség szubsztan-
ciátlanságának nevezem. 

E sajátos szubsztanciátlanságot a tragédia jellegzetes alakjaival való összeve-
tésből érthetjük meg leginkább. Devecseri Gábor idézett tanulmányában a me-
nandrosi alakok kommunikációjának jellegzetességeiről szólva megállapítja, 
hogy „Aiszkhülosz és Szophoklész hősei azonosítják magukat a nagy szenvedé-
lyekkel, azoknak szavait nyilazzák egymásra, s nem törődnek az eredménnyel. 
Arra van csak gondjuk, hogy igazságuk elhangozzék, és nem arra, hogy hasson 
is. [...] Euripidész hőseinek már gondjuk van arra, hogy érvelésük sikerrel járjon 
- csak éppen nem jár"; ezzel szemben Menandros szereplői nemcsak saját 
érvelésük hatékonyságára ügyelnek, hanem „Egymást saját érveik ellenében is 
segítik, szinte vágynak arra, hogy meggyőzzék őket".33 Az igazságukkal, szenve-
délyükkel vagy vágyukkal teljes mértékben azonosuló nagy tragikus hősök 
mindannyian valamely végsőinek hitt) meggyőződés vagy érték foglyai. Szemé-
lyiségük lényegét az a mindenek fölött álló hit alkotja, hogy minden körülmé-
nyek között ragaszkodniuk kell ennek a meggyőződésnek, értéknek vagy szen-
vedélynek az érvényesítéséhez; mindannyiukat valamiféle bizonyosságtudat és 
megszállottság vezérli.37 E típus paradigmatikus példája Antigoné, aki „soha, 
semmikor sem fogadja el, hogy hibázott volna, még utolsó szavaiban sem (An-
tigoné 839skk., 904skk.)".36 Antigoné úgy véli, hogy fölötte áll az idő és a 
véletlen (az emberi törvények) hatalmának, s az „örökkévalóság felől (az alsó 
örökkévalóság, a hadési időtlenség felől) tudja tekinteni a dolgokat".3' A tragédia 
világában mindenki „be van zárva a saját igazságába".38 Ebből fakad e monu-
mentális és zárt jellemek kommunikációképtelensége, szemben a menandrosi 
szereplők kommunikációs nyitottságával, mely érvelésük módjában, s a prozódia 

3 3 FRYE: I. M . 1 1 3 . 
34 1. m. 299.; 298. 
35 „A nagy Sophoklés-hősök nem változnak, nem téríthetők el az őket betöltő feladattól, amelyet 

szinte megszállottan visznek végbe, következetesek maradván egész a pusztulásig." KOCZISZKY: i. m. 5 2 . ; 

vö. Hans DILLER: Göttliches und menschliches Wissen bei Sophokles. Kiel, 1 9 5 0 . 
3 6 KOCZISZKY: i . m . 7 7 . 
37 I. m. 85. 
3 8 DEVECSERI: i. m . 2 9 9 . 
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és metrum jellegzetességeiben is kifejezésre jut.39 Menandros alakjainak nincs 
birtokában semmiféle végső igazság, erkölcsi elveik nem alkotnak konzisztens 
rendszert, vallási meggyőződéseik kételyektől szabdaltak. Ahhoz a személyiség-
felfogáshoz állnak közel, mely szerint az egyéniség „nem önmagában álló vala-
mi, nem mag a mélyben, hanem viszony", így az „Énnek tehát nincsen centruma, 
noha a hitek és vélekedések különálló rendszerei állandó érintkezésben állnak 
egymással, mégsem alkotnak valamilyen koherens egészt".411 Az egyén így kü-
lönböző érdekek, tudások, szándékok, vágyak, ösztönök, érzelmek és indulatok 
folyvást újrastrukturálódó szövedékeként áll előttünk, s a véletlen „külső és belső 
egyúttal. A mi saját belső adottságunk is véletlen, nem meghatározott; az akarat 
csak részben érvényesül, mindannyian szeretnénk szépen, jól élni, de nem 
bírunk. Ennek tehát nemcsak a külső körülmények az okai, hanem belső alko-
tottságunk is, mely szintén nem tőlünk függ, hanem a véletlentől".41 Ebből 
magyarázható Menandros alakjainak kiegyensúlyozatlansága, gyakori „hangulat-
váltása", indulataiknak kiszámíthatatlan, sokszor épp ellenkezőjükbe forduló vol-
ta. Néhány helyütt pedig Menandros explicitté is teszi, hogy a külső eseménye-
ket és a belső természetet egyaránt a véletlen uralja.42 

Amikor a menandrosi személyiségképlet eme legfontosabb általános jellemzőjé-
nek vázolása után a karakterek - elsősorban Moschión és Démeas - további 
értelmezésére térek rá, előrebocsátom, hogy - épp a fentiek értelmében - a figurák 
jellemzése és analízise során a különböző személyiségalkotó sajátosságok közül 
egyiket sem tartom kitüntetettnek, elsődlegesnek, a többit megalapozónak. Moschi-

3 9 I . m. 300., 301sk. DEVECSERI megállapításait számos finom metrikai-stiláris elemzéssel támasztja alá, 
lásd 296., 303-, 307sk. et passim. A nyílt kommunikáció fontosságát Menandros darabjaiban ARNOTT is 
említi (i. m. 217.). A zárt, pontosabban erőszakosan korlátozott kommunikáció negatív hatására (mely az 
ellenkező oldalról világítja meg a kérdést) az első fejezetben láthattunk néhány példát. 

4 ( 1 BECK András: Nincs megoldás, mert nincs probléma. JAK-Pesti Szalon, Bp., 1 9 9 2 . 1 1 6 . ; 1 0 4 . ; vö. 
Richard RORTY: A személyiség esetlegessége .In: Esetlegesség, irónia, szolidaritás. Jelenkor, Pécs, 1 9 9 4 . 1 9 9 4 . 

39-60.; valamint TEGYEY Imre megjegyzésével: „A modern olvasó, aki újkori regényfolyamok karakterei-
nek mélységei felől közelít Menandroszhoz, talán csalódni fog a költő jellemábrázolásában, de nem 
szabad elfelednünk, hogy az antikvitásban a jellemet olyan mozaiknak tekintették, amelynek kövei a 
személy különlegességeiből (beszédmód, az adott körülmények közötti viselkedés)" épülnek fel. (Utósző. 
308.; az én kiemeléseim - S. A.) 

4 1 HUSZTI József: Menander és Epikuros. Bp., 1 9 1 1 . 2 5 . ; a helyet idézi DEVECSERI is (i. m. 2 9 8 . ) . S bár 
Huszti a ma elfogadottnál szorosabb szellemi kapcsolatot vél felfedezni Menandros és Epikuros között, 
különbségüket is hangsúlyozza, például épp eltérő Tyché-felfogásuk kapcsán (i. m. 2 4 . , vö. DEVECSERI: i. 
m. 2 9 8 . ) . A külső hatalmak belülre helyezésével Sophoklésnél is találkozunk - csakhogy nála ez az 
áthelyezés épp A személyiség megbonthatatlan egységét eredményezi (lásd KOCZISZKY: i. m. 3 0 . , 7 4 . ; vö. 
G . F . ELSE.: The Madness of Antigone. Abh. der Heidelberger Akademie der Wiss. Phil.-Hist. Klasse, 1 9 7 6 / 1 . 

27sk.). 
42 A Perikeimmenében a prológust mondó Agnoia istennő (vö. a félreértés vagy nem-tudás és Tyché 

szoros kapcsolatáról az első fejezetben mondottakkal) Polemón haragjának előidézését magára vállalja, 
mégpedig nemcsak a félreérthető szituáció (a külső) előidézésével, hanem mint aki a természettől fogva 
másmilyen katonát belülről, indulatait befolyásolva gerjeszti haragra (l62skk.). A Dyskolosban pedig 
Sóstratos, a szerelmes ifjú azt mondja újdonsült barátjának, Gorgiasnak, hogy szerelméről nem tud olyan 
könnyedén, racionális számítás nyomán lemondani, hiszen a szerelem természete ezt nem engedi. 
A belső (ez esetben a szerelmi vágy) is az isten uralma alatt áll (345skk.). Hasonlóan nyilatkozik 
Moschión is (Samia 631sk.). 
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ónt és Démeast, hasonlóan más darabok szereplőihez, az ellentétes késztetések, 
szándékok és konstitúciók játéka, mindig csak pillanatokra nyugvópontra jutó 
versengése és összecsapása jellemzi. 

Menandros alakjainak „lágyságát", hajlamukat a másik megértésére bizonnyal 
összefüggésbe állíthatjuk sajátos „filozófiátlanságukkal". Szereplőitől mi sem áll 
távolabb, mint hogy egy filozófiai rendszer vagy tézis alapján állva mereven ragasz-
kodjanak elveikhez. Ez csak látszólag van ellentmondásban azzal a ténnyel, hogy 
Menandros darabjai telis-tele vannak utalásokkal a különböző filozófiai iskolák 
téziseire, s hogy aforisztikus megfogalmazásaiból gyűjteményeket lehetett összeállí-
tani. Egyfelől ugyanis Menandros nem morálfilozófus, darabjaiban nem jelenik meg 
konzisztens értékvilág,43 másfelől pedig az egyes iskolákhoz köthető megfogalmazá-
sok szövegkörnyezetükben, drámai megnyilatkozásként tekintve őket sokszor rela-
tivizálódnak, ironikusan értelmeződnek. Továbbá, mint Fritz Wehrli megállapítja, az 
egyes iskolákból származó tézisek „bizonyos ismerete a hellenisztikus időben hoz-
zátartozott az általános képzéshez, s így az ilyen hivatkozások egy drámaíró iskolai 
hovatartozása tekintetében keveset mondanak, különösen, ha e hivatkozásokat a 
szereplők meghatározott műveltségi szintjének jellemzésére használják".44 

Maguk a szereplők gyakorta nyilatkoznak a „filozófusi" mentalitás ellenében: 
Charisios az Epitrepontesben korábbi, mereven moralizáló magatartása miatt vádolja 
magát, hiszen míg azt fürkészte (blepón, skopón, 908sk.), hogy mi a jó és mi a rossz, 
önmagát pedig feddhetetlennek tartotta, bűnt követett el, s az istenség megmutatta, 
hogy ő is csak ember (908skk.). Ugyanebben a darabban Onésintos szemrehányás-
sal illeti Smikrinést, mondván, hogy míg az okosnak tartotta magát (nun echein 
dokón), csupán érzéketlen volt a többiek iránt (1114.). 

A Samia zárójelenetében is elhangzik egy ellenvetés a „filozofálással" szemben. 
Moschión mondja Démeasnak (724sk.): 

ei tut' epoieis euthys, uk an pragmata 
eiches, ópáter, philosophón arti. 

Max Treu szerint itt Moschión azt mondja ki, „amit sokan előszeretettel gondolnak, 
akikhez közeiebi) áll, hogy tényekkel érveljenek, mintsem hogy alaptételeken törtjék a 
fejüket".41 A fiú két fellengzős gnómája a gnésios és a nothos egyenértékűségéről 
(137sk.; l40skk.) két szempontból is komolytalannak tekinthető (Démeas akként is 

4 3 ARNOTT: i. m . 215sk. 
44 Fritz WEHRLI: Menander und die Philosophie. In: Ménandre. Entretiens Fondation Hardt, Tome XVI. 

1970. 148.; Wehrli is osztja azonban - legalább a korai Dyskolosesetében - a szakirodalomban általában 
elfogadott nézetet a peripatetikus hatásról, bár e hatás túlértékelésétől és időbeli kiterjesztésétől óv (i. m. 
151sk.). WEBSTER, miután számos párhuzamot mutatott ki Menandros és az aristoteliánus-peripatetikus 
hagyomány esztétikai és etikai nézetei között, leszögezi, hogy Menandros mégsem tekinthető „filozofi-
kus" drámaírónak, a bölcselettől kapott ösztönzések nem jelentik azt, hogy szolgai hűséggel követné a 
Poétika elveit, vagy hogy élénk érdeklődése az emberi jellem iránt Aristoteléstől és Theophrastostól 
eredne (i. m. 217.). 

45 Max TREU: Humane Handlungsmotive in der Samia Menanders. M I . Museum, 1 1 2 . ( 1 9 6 9 ) 2 5 2 . 
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veszi): egyrészt saját adoptált gyermek volta, másrészt a szituáció miatt, Démeas ugyan-
is egy gyakorlati probléma minél egyszerűbb megoldását keresi, mikor fia előáll böl-
cselkedő nézeteivel. Végül Moschión vallomását említhetjük ebben az összefüggésben, 
amikor szónoklatának gyakorlása, érveinek élesítése helyett ábrándozik, s lemondóan 
tudomásul veszi sajátos nehézségeit a philophróndk. és a logos dolgaival kapcsolatban 
(92sk., 120skk.). Menandros alakjainak a teóriával kapcsolatos fenntartásai s ekként 
értett filozófiátlanságuk a darabok esztétikai éltékére bizonnyal nincsenek rossz hatás-
sal: éppenhogy szövegeinek drámaiságát, poétikai energiáját növelik.'16 

Menandros alakjai sokat és szívesen beszélnek, a jó szónoki képesség fontos szá-
mukra (Perikeiromené 498.; Epitrepontes 7l4skk.; Dyskolos l45sk.; Samia 92., 95.), 
csakúgy, mint a meggyőzhetőség/" Nyelvi magatartásukat, mint Devecseri Gábor 
meggyőzően kimutatta, ennek megfelelően nyitottság, hajlékonyság, empátia és együtt-
érzés jellemzi, a szolidaritás - melynek egyik kulcsszava az anthrópinon s származékai 
(Áspis 166., 260.; Misumenos 302.; Perikeiromené 137.; Epitrepontes 10. frg.; Samia 
22.) - fontosabb számukra, mint az objektivitás/'" Elismerik az emóciók uralhatatlansá-
gát (Perikeiromené494skk.; Dyskolos345skk.; Samia 21.; 80skk.; 399skk.; 4l9skk.; 624., 
630skk., 699skk.), ugyanakkor törekednek kordában tartásukra, a „mérték" betartására 
- csak éppen többnyire sikertelenül (Áspis l64skk., 260skk.; Geórgoső- frg.; Sikyónios 
397skk.; Samia 270sk., 327., 349skk, 356., 447skk., 452., 630skk.; a Samídban különö-
sen jellemzőek Démeas fogadkozásai és hiábavaló próbálkozásai, hogy dühét elfojtsa.) 
Fritz Wehrli találó megfogalmazása szerint Menandros darabjai az „emberi, túlságosan is 
emberi öröméből táplálkoznak, s így kizárnak minden olyan etikát, amely az ösztönök 
szigorú korlátozásában érdekelt (a platonikust, a sztoikust, sőt az epikureust is), amely 
minden emocionális indulat szigorii kontrollját követeli". '9 Menandros szereplői sokat 
adnak környezetük véleményére, a szokások, a viselkedés íratlan szabályainak tekinté-
lye meghatározza cselekvésüket. A szokások és morális követelmények személyiségal-
kotó és -korlátozó szerepét Moschión és Démeas kapcsán többen elemezték, részlete-
sen tárgyalták a kosmios, a charis, az asteios, az aidós, az aischynesthai fogalmát és 
funkcióját, s hangsúlyozták az e fogalmakban rejlő követelmények esetenként ambiva-
lens értékét és hatását.50 

4fi „Euripidésnél [a HippolytosIran] az aidós-téma inkább elvi-teoretikus tárgyalásban van megvitatva 
apa és fiú között, míg Menandrosnál az apa és fiú konkrét magatartásában exemplifikálódik" - jegyzi meg 
Siegfried JÄKEL (i. m. 22.). 

47 A DyskoloSban Gorgias Knémón megközelíthetetlenségének és befolyásolhatatlanságának okát 
jellemében (tropos) látja (253.), Sirniké pedig, Knémón öreg szolgálója később ugyanezt a tropost véli ura 
szerencsétlensége okának (875.). 

48 Vö. Richard ROTRY: Solidarity or Objectivity? In: Post-Analytic Philosophy. Ed. John RAJUIMAN and 
Cornel WEST. New York, Columbia University Press, 1984. 3-19. 

44 I. m. 148.; ugyanakkor - például az ifjak megítélésében - közel kerülnek az aristoteliánus-peripa-
tetikus hagyományhoz, mely szerint „az ifjú ember irracionális impulzusok hatalmában van, azokból él, 
és különös mértékben alá van vetve az ösztönöknek" (i. m. 151.), lásd Samia 339skk., vö, Arist. EN 1095a 
4., Rhet. 1389a 4skk. 

511 Max TREU: I. 111. 249sk; JÄKEL: i. m. 20sk., 29., 30; Hans Joachim MEITE: Moschion ho kosmios. 
Hermes 97. (1969) 435.; Sander M. GOLDBERG: The Making of Menander's Comedy. The Athlone Press, 
London, 1980. 93.; WILAMOWITZ: i. m. 435. 
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A Samia Moschiónja és Démeasa úgy állnak előttünk, mint jóindulatú, megértő, 
érzelmeiknek, indulataiknak és vágyaiknak kiszolgáltatott, esendő emberek, akik 
azonban, ha ösztöneik rosszra csábítják őket, igyekeznek ellenállni, vagy legalább 
felelősséget vállalni tetteikért, s elismerni hibáikat.11 Személyiségüket állandó belső 
konfliktusok osztják meg, a józan ész, a szokások, az íratlan erkölcsi törvények, az 
emóciók összeütközései. E konfliktusok feloldásának záloga pedig az együttérzés és 
a bizalom, amely Tyché jótékony segítségét mindig készen várja és lehetővé teszi.12 

E fejezet lezárásaként a menandrosi személyiségképlet egy olyan alkotóeleméről 
lesz szó, amely a korábban áttekintett mozzanatoknak (egyik) alapját, vagy még 
inkább (egyik) származását jelenti. A tudás rendjének és felépülésének bizonytalan-
sága és a hitek, vélekedések, előítéletek s érzelmek általi preformáltsága, a szemé-
lyiség egységét megosztó komponensek elbizonytalanító hatása mellett a személyes 
identitás bizonytalanságát érinti az önazonosság egyik legfontosabb elemének, a 
származásnak, az apának és az anyának kérdése és kérdésessége. 

Ez a problematika a görög újkomédiában s a római Terentius és Plautus vígjáté-
kaiban is elevenen élt. A gyakori motívum részletes analízise önálló monográfia 
tárgyát képezhetné, így csak néhány általános mozzanatra utalok vele kapcsolatban. 

A származásnak, a születésnek, a szülő-gyermek vérségi kapcsolatnak, általáno-
sabban: a genealógiának a kérdése kezdettől fogva foglalkoztatta az emberi fantáziát 
(elegendő, ha az isten-nemzedékek konfliktusára és bonyolult származásrendjére, a 
Biblia részletes stemmáira s az eredendő bűnre, vagy - közelebbről - az Oidipus-
problematikára gondolunk). Annak részletes feltárása, hogy ez a tematika miért 
válik az újkomédiában oly fontossá, meghaladja e dolgozat keretét. Néhány mozza-
natra azonban, amelyek talán közelebb vihetnek a Samia megértéséhez, érdemes 
utalni. Az első a történeti háttér: a szüntelen háborúskodások, hosszú hadjáratok, a 
kalózkodás és a nyomukban megerősödő emberkereskedelem, kiegészülve a ko-
rábbihoz képest elképzelhetetlenül kitágult világ hatalmas távolságaival - mindez 
gyakran a családok felbomlásával, a családtagok, szülők, fivérek, gyermekek elsza-
kadásával járt, amely a korabeli görög polispolgár számára nehezen feldolgozható, 
izgalmas vagy éppen tragikus élményt jelentett. Ehhez kapcsolódott egy szocioló-
giai-jogi vonatkozás, a polgári státust érintő kétség, „amely a valóságban egy még 
mindig nem igazán homogén és áttekinthető polistársadalomban alkalomadtán 
nagyon is felmerülhetett"53 - például épp a házasságon kívül született vagy adoptált 
gyermekek esetében. A harmadik momentum pedig az a szellemi-kulturális parancs, 

51 Démeas Chrysisszel szembeni viselkedése némiképp sötétebbre színezhetné e barátságos képet. 
Figyelembe kell azonban vennünk Chrysis hetaira voltát, Démeas feltétlen szeretetét fia iránt, szerelem-
féltésből eredő indulatát, s hogy az adott helyzetben nem látszik számára más megoldás. Hogy nem 
jószántából kergeti el Chrysist, azt mutatja belső vívódásról tanúskodó szaggatott beszéde (369skk.), s a 
tény, hogy az igazság kiderülése után azonnal visszafogadja, sőt, testi épségét is kockáztatva védelmezi 
(569skk.). Nikératos értetlensége máskülönben hédys (412.) természetű szomszédjának tettéről hallván, s 
biztatása, hogy szomszédja lecsillapodván majd átgondolja tettét (418.) ugyancsak a helyzet s benne 
Démeas magatartásának rendkívülisége mellett szól. 

5 2 V ö . JÄKEL: i. m . 2 3 . ; WEBSTER: i. m . 2 0 4 . 
53 Kurt TREU: Menanders Menschen als Polishürger. Philologus 1 9 8 1 . 212sk. 
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amely a görögség művészete, bölcselete és tudománya számára az egyik legfonto-
sabb hajtóerőt jelentette: az önismeret, a Gnóthi seauton apollóni parancsa. Az 
önismerettel összekapcsolódó származás-problematikának a drámairodalomban ma-
gas szintű megfogalmazásai voltak: Sophoklés Oidipus tyrannosa, vagy - máskép-
pen - Euripidés Iónja. A történeti, szociológiai és irodalmi ösztönzésektől indíttatva, 
de azok hatóerejét önállóan kihasználva az újkomédia irodalma mintegy kisajátítot-
ta, bekebelezte a problémát: a kitűnő dramaturgiai lehetőséget, a mindenkit foglal-
koztató tematikát saját sémái és formatörvényei szerint átalakította, a történeti 
valóság és az irodalmi tradíció szolgáltatta anyagot más összefüggésekbe helyezte, 
és önálló kérdések megfogalmazására tette alkalmassá. így a konkrét, egyedi esemé-
nyeket eredetüktől némileg el is szakítva az emberi egzisztencia önmegértésének 
alkalmaivá emelte, a személyiség azonosságának s a világhoz fűződő elemi viszo-
nyainak kérdését firtatva, mégpedig oly módon, hogy e viszonyoknak nem a 
tragikus tehertételeit, hanem kínálkozó játékos-humoros lehetőségeit aknázta ki. 

Menandros nagybátyjának, a Thurioiból származó komédiaírónak, Alexisnek ta-
nítványaként, s a közép- és újkomédia szerzőinek alapos ismeretében nyúlt a 
témához, dramaturgiájának és jellemábrázolásának rendszeres alkotórészévé tette. 
Rekonstruálható cselekményű darabjainak majd mindegyikében felhasználta a kér-
déses származás kínálta lehetőségeket, így a Samiában is. 

A származás bizonytalansága s e bizonytalanság hatása a személyiségre két módon 
is problémája a darabnak. Egyrészt Moschión nem vér szerinti gyermeke Démeasnak, 
másrészt a komédia cselekménye a megszületett gyermek szüleinek kiléte körül forog. 
E két mozzanat szervesen összekapcsolódik, Menandros írói tudatosságát és érzékét 
dicsérve: egyrészt a dajka monológjában, melyet Démeas kihallgat (ó falain' egó / 
próén toiuton onta Moschión'egó/autón etithénumén agapósa, nyn d'epei/paidion 
ekeinu gegonen édé kai tode, 245skk.), másrészt a kérdésben, amit épp Moschión tesz 
fel, s amely a probléma szempontjából a legfontosabb: hu labein elenchon esti-, (531 •; 
tudniillik az apaság és az anyaság bizonyítékát). A jellemformálás és a jellemek rendjé-
nek kialakítása s a drámai cselekménybonyolítás ilyen szoros kapcsolata pedig nem 
egyszerűen Menandros zseniális technikai megoldásainak egyike, hanem a darab je-
lentésének szempontjából is döntő: a komédia egészének problémája a főhős szemé-
lyes problémája is egyben, Moschión gyermekének „azonosítása" Moschión identitá-
sának is kulcsa."" így amikor a következőkben - az analízis kényszerű logikájának 
engedve - külön tárgyalom a két kérdést, mindvégig szem előtt kell tartanunk, hogy a 
két identitás-keresés szoros kölcsönviszonyban áll egymással, egymás megvilágítói és 
tükröződései. 

A darab kezdőmonológjában kifejtett értékvilágra s ennek Moschión karakteré-
ben betöltött szerepére korábban már utaltam. A társadalmi elvárásoknak, a szerep-

54 Többféle értelemben is; egyrészt kulturálisan-szociálisan: a gyermeknemzés, a házasság, a csa-
ládfő-szerep mint a „felnőttség" jellemzője, másrészt lélektanilag-egzisztenciálisan: az én önazonosságá-
nak megteremtését nemcsak az Apa, az eredet, az én elődje, hanem a Fiú, az én utóda is segíti: a világhoz 
való kapcsolódásunk e kettő révén lesz „folyamatos". 
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nek, az aidós kétes értékű parancsának való megfelelés belsővé vált kényszerét a 
darab egy későbbi (346.) információja felől értelmezve az anonim hatalomhoz, a 
szokások közösség által szentesített autoritásához egy kiegészítő, erejüket növelő 
körülmény társul: Moschión adoptált fia Démeasnak. Innen nézve a „jó fiú" derék 
atyjával szembeni kötelességeinek lajstroma és többszöri felidézése némiképp halo-
ványabb fényben tűnik fel: egy bizonytalan származású, örökbefogadott gyermek-
nek az indokoltnál és szokásosnál hangsúlyosabb és érzelmesebb hálájaként. Hiszen 
azok a jótétemények, amiket Moschión felsorol, végül is természetesek egy átlagos 
családban."" Az apa gondoskodása gyermeke tisztes neveléséről, polgári előmenete-
léről és szórakozásairól azért érdemelnek ilyen kimerítő (később Démeas előadásá-
ban is felbukkanó) részletezést, mert valamiképpen a szülői kötelességtudaton túli 
emberiesség megnyilvánulásai. Mindez részben indokolja az újkomédia uralkodó 
hagyományától eltérő „egyedülállóan bizalomteljes viszonyt"56 apa és fia között. S 
mivel Menandrosnál az individuum mindig a társadalomban, sőt épp a polis-társa-
dalomban éri el önmegvalósítását,57 egy Moschiónhoz fogható „kétes" individuum-
nak még fokozottabban meg kell tennie mindent a polis írott s íratlan törvényeinek 
betartásáért. Moschión látszólag stabil értékvilága azonban korántsem olyan megin-
gathatatlan, mint monológjából első pillantásra kitetszik. Hiszen - amint Max Treu 
megállapítja - „a «talán» többszöri használata Moschión kijelentéseiben és önmegnyi-
latkozásaiban (22., 27., 47.) [...] nem egy egészséges, hanem egy szkepszistől 
megbetegített ítélőképesség alapján hangzik el".58 S ha a szkepszist nem kell is 
mindjárt betegségnek tartanunk, a megállapítás Moschión sérülékeny biztonságát, 
cselekvő- s ítélőképességét illetően helytálló. Amikor „ember"-ré válását és az ezért 
adott hálát említi fel (17sk.), ugyanerre kell gondolnunk: nem születését, hanem épp 
a születése adta lehetőségeken messze túlnövő jólétet és képzettséget viszonozta 
„elegánsan, jólnevelt, urbánus emberhez illőn" (aesteian char in).'' 

Amikor Démeas a harmadik felvonásban Parmenóntól megtudja, hogy a gyermek 
apja Moschión (anyja pedig - feltételezése szerint - Chrysis), hosszú, lélektanilag 
jellemző monológban sorolja érveit - önmaga meggyőzésére - fia ártatlansága, vagy 
legalábbis nem szándékos vétkezése mellett. A fiatalság állhatatlansága, fiának 
mindenkori tisztességes viselkedése s a samosi hetaira rafinált csábereje mind 
Moschión ártatlanságát erősítik. Érvelése a „komikus Ödipusz-komplexusnak"6" a 
kijátszott fél, a megcsalt, sértett apa szemszögéből való „feldolgozása". Az indulatok-
kal teli, erős emocionális töltésű tiráda közepén azonban árulkodó kitételt tesz 
(343skk.): 

Más kérdés, hogy a komikus hagyományban megjelenített családok többnyire épp ellenkező 
értelemben nem átlagosak: a komikus szituáció gyakran a generációs konfliktusukon alapul, mint például 
Terentius Adelphoeában. 

METTE: i. m . 4 3 5 . 
5 7 Kurt TREU: i. m 211. 

МАХ TREU: i. M . 2 5 1 . 
5 9 V ö . WILAMOWITZ: i. m . 4 3 5 . 
6(1 FRYE: i. m . 1 2 3 . 
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udeni tropó garpithanon einai moi dokei 
ton eis hapantas kosmion kai sóphrona 
tus allotrius eis eme toiuton gegonenai, 
ud' ei dekakis poétos esti, mé gonó 
emos hyos. и gar tuto, ton tropon d' horó. 

A pillanatra felébredő kételyt még erősebben nyomja el: még akkor sem hiszi fia 
bűnösségét, ha tízszer is csak fogadott, s nem vér szerinti fia.61 S végül saját, eddig 
minden körülmények között betartott törvényét idézi önnön fejére: nem a szárma-
zást, hanem a jellemet kell szem előtt tartani. A darab végén pedig, Moschiónt 
marasztalva hangzik el még egyszer az adoptálásra való utalás, finoman zsaroló 
érvek elősorolása közepette (698.). A származás alapján való különbségtevés ellené-
ben nyilatkozik maga Moschión is (137sk., I40skk.). Az érv közhelyszámba megy,62 

kontextusának elbizonytalanító hatására korábban céloztam, érdekességét inkább 
önreflexív volta adja: az a Moschión érvel így, kissé fellengzősen, aki - ha nem 
nothos is, de - maga sem születése révén tagja családjának, s aki maga is chréstos 
voltára büszke, csakúgy, mint apja. 

Miután e néhány példán láthattuk, hogy milyen szerepe van a származás bizony-
talanságának Moschión karakterének s apjához fűződő viszonyának alakulásában, 
áttérhetünk a származás-, illetve szélesebb értelemben az eredet-kérdés tágabb 
összefüggéseinek vizsgálatára. 

Menandros darabjaiban a származás kérdésessége soha nem elvont dilemmaként 
jelenik meg, hanem mindig szervesen illeszkedik a dramaturgia és a jellemek 
összefüggéseinek rendjébe. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem pusztán a cselek-
ménybonyolítás komikus félreértésekre alkalmat adó, vagy a szereplők polgári 
státusának bizonytalanságát illusztráló eszköz. Az Epitrepontes második felvonásá-
ban Syriskos a kitett gyermeket magához vevő szénégető így beszél a gyermek 
mellett talált ismertetőjelek fontosságáról (34lskk.): 

gamón adelphén tis dia gnórismata 
epesche, méter' entychón errysato, 
esős adelphon. ont' episphaléphysei 
ton hion hapantón té pronoia dei, páter, 
téréin, propollu tauth' horónt' ex hón eni. 

A származást igazoló azonosító jelek a legsúlyosabb bajoktól menthetik meg az 
embert, aki „ingatag életűként" a messzeségben leselkedő veszedelmeknek kitett, s 
előrelátásával (mely itt múltjának bizonyságán alapul) kell gondoskodnia élete 
védelméről. A biztos, igazolt származás tehát az emberi egzisztencia egyik alappillé-
re - mely ugyanakkor nem minden esetben természetes adottság, hanem gnórisma-
ta, kulturálisan meghatározott jelek függvénye. Általában véve a származás mint 

6 1 V Ö . G S 5 7 9 . 
62 GS 559sk.; M A X T R E U : I. M . 2 4 3 . 
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identitásképző mozzanat nem természettől adott evidencia, hanem mindig egy 
kulturális összefüggésrend, az emberi világ szimbolikus rendjének szabályai szerint 
megteremtett, konstruált azonosító történet. Ezt a történetet többnyire (szerencsés 
esetben) mindenki közvetlenül szüleitől tanulja meg és veszi át, a nevelődés többé-
kevésbé reflektálatlan folyamatában. Vannak azonban olyan körülmények, melyek 
közvetlenül megmutatják mindenféle genealógia létrehozott, fiktív jellegét: például 
amikor az azonosítás a személyiség történetének megszakadása révén csak utalások, 
következtetések során lesz lehetséges. Ezért mondja ugyanebben a darabban Oné-
simos gazdája gyűrűjére célozva (445skk.): 

tu men despotu 
est', oid' akribós, hutosi Charisiu, 
oknó de deixai patera gar tu paidiu 
autón poó schedon ti tuton prospherón 
meth' hu synexekeito. 

A rabszolga a gyűrű megmutatásával teszi mintegy apává gazdáját. Charisios 
apasága nem magától adott, hanem egy közösség által elismert jelrendszer egyik 
eleméből, következtetéssel vezethető le. „Az apaság mindig hipotézis. Születéskor 
szemernyi kétség nélkül látható, gondolhatnánk, hogy ki az anya. Az apa kilétét 
bonyolultabb és mindig kétségbevonható következtetési művelettel kell megalkot-
ni."63 Könnyen belátható, hogy míg az anya kilétéről („gondolhatnánk"!) közvetlen 
érzéki bizonyosságot szerezhetünk (a szülés pillanatában), az apa, a nemző kilétéről 
csak tanúság, tanújelek és következtetés útján bizonyosodhatunk meg. Derrida 
azonban a huszadik század végén lehetségessé váló technikai megoldás (a foganó 
és a kihordó-szülő anya külön személy lehet) kínálta tapasztalatokat értelmezve azt 
állítja, hogy korunkban az anya fogalma is kérdésessé vált. Sőt, e korunkban 
tapasztalható kérdésességről úgy vélekedik, hogy az anyaság bizonytalansága mint 
rejtett és elfojtott tényező mindig is jelen volt kultúránkban.6 s 

63 Jacques DERRIDA: Ki az anya?(Születés, természet, nemzet.) Jelenkor 1 9 9 4 . február. 1 5 6 . 
M „Természetesen, még ha az, ami manapság technikailag lehetségessé és programozhatővá vált, 

nevezetesen az anyaság széttagolódása a megtermékenyítés, a terhesség és a szülés időpontjai és 
időtartamai között, a több mint egy anya, a több-anya, még ha ez a több-anya forradalomnak vagy 
mutációnak tűnik is az emberiség történetében és az ember, sőt emberi jogok fantasztikus szimbolikájá-
ban, mégis csupán az mutatkozik meg benne, ami már lehetséges volt és ami már lehetőségként hírt adott 
magáról." (I. m. 161.) „Mostantól az anya és a gyermek közötti vérségi kapcsolat is kérdésessé válik. 
Ismétlem, ez az értelmezés megelőzte a most zajló mutációt." (Uo.) (Korábban példaként kommentálta 
James JOYCE Ulysses [Európa, lip., 1974. Ford. SZENTKUTIIY Miklós] című regényének néhány részletét [a 
magyar kiadásban 254., 255skk.l, valamint Pallas Athéné anya nélküli születését. (157.1) Majd hosszan 
idézi a Tristram Shancly egy „rendkívüli" részletét, „amely fantasztikus, különös és mély módon jeleníti 
meg az anya és a gyermek közötti vérségi kapcsolat kétséges voltát" (i. m. lói.). A hivatkozott részlet 
Laurence STERNE regénye magyar fordításának [Európa, Bp. 1989. Ford. HATÁR Győző.] 340., 341sk., 342sk. 
lapjain olvasható, s egy jogi vitáról számol be VI. Edward idejéből, melynek kérdése: örökölhet-e az anya 
- mint vérrokon - a gyermek után. A bonyolultan argumentált válasz: nem. Derrida végső következtetése 
így szól: „Az anya soha nem volt kevésbé jogi koholmány, mint az apa, az eredeti phüzisA mindig is 
megjelölte már a tekhné, a tekhné lehetősége, azaz a megismételhetőség és a behelyettesíthetőség, és 
valóságos kísértésként kísértette."(164.) 
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Menandros darabjában e dilemmára a Démeas és Moschión negyedik felvonásbé-
li vitája során elhangzó, korábban idézett kérdés konkrétan is utal. Amikor Nikératos 
távozása után Moschiónnak végre alkalma nyílik a teljes igazság feltárására, bevallja 
Démeasnak, hogy a gyermek esti tés Nikératu / thygatros, ex emu. lathein de tut' 
ebulomén egó (528sk.). Figyeljük meg, hogy nemcsak az apa, vagy csak az anya 
kilétét áailja el, hanem egyszerre mindkettőjükét. A második mondat visszautaló 
tut -ja is az egész tényállásra, a teljes előző kijelentésre vonatkozik. Majd néhány 
sorral lejjebb, miután Démeas bizalmatlanságának fenyegetően adott hangot (mé те 
bukoleis /юга; 530.), hangzik el a jelentőségteljes, implicit tagadást tartalmazó 
retorikus kérdés (531): 

hu labein elenchoti esti65 

A kérdésben tehát állítás rejlik, mely szerint a szülők kilétéről bizonyítékot sehol 
sem lehet szerezni. Démeasnak meg kell elégednie fia tanúságtételével, valamint a 
Nikératos által közvetlenül ezután elmondott történés bizonyító erejével: I'langón 
keblét nyújtotta a gyermeknek (ami megint csak nem szigorú bizonyosság: Chrysis 
is szoptatta a csecsemőt). 

Érdemes végül röviden áttekinteni a tudás felépülésének vizsgálatakor már - más 
szempont alapján - egyes elemeiben rekonstruált történés- és információsort, ezúttal 
abból a nézőpontból, hogy ki milyen hitelt ad az apa s az anya kilétéről szerzett 
értesüléseknek. 

A darab kezdetén a gyermek szüleinek személyét a megjelenő szereplők közül 
Moschión, Plangón, Chrysis és Parmenón ismeri. A hazaérkező Démeas azonnal 
fenntartás nélkül elhiszi: a gyermek anyja Chrysis, apja pedig ő maga (132.). Majd a 
dajka szavai alapján kétely ébred benne a gyermek apjának kilétéről, ugyanakkor, 
minthogy látja, amint Chrysis épp keblét nyújtja a fiúnak, az anya kilétéről meg-
erősödik meggyőződése (265skk.). Azt a gyanút, hogy a gyermek apja Moschión, 
elhessegeti (holott épp ez a valódi tényállás), azt viszont, hogy anyja Chrysis 
(elsősorban a bensőséges testi kapcsolat érzéki bizonyosságára hagyatkozva), elhi-
szi (holott épp ez a látszat). A következő jelenetben Parmenón vallomásának (320.) 
hitelt ad: úgy tudja, hogy a gyermek apja Moschión (s közben továbbra is fenntartja 

A magyar fordításban a kérdés felszólítássá válik, jelentése és jelentősége nem érzékelhető 
pontosan: .Járj utána!" (MENANDROSZ: A lenyírt hajú lány. 1 0 3 . ) П . M . Bain angol fordítása kifejezőbb: 
„Where proof is at hand?" (MENANDER: Samia. Edited with translation and notes by D. M. BAIN. Aris and 
Phillips LTD, Warminster, Wilts, England 1983) A helyet sem GS, sem Blume nem kommentálja 
részletesen; a hui GS is „Where"-nek érti ( 6 0 3 . ) , BLUME pedig a Démeas válaszának kezdetén álló uthent 
( 5 3 2 . ) nem Moschión közvetlenül megelőző kérdésére (kai ti kerclanópleorí)\ hanem a labein elenchunra 
vonatkoztatja (i. m. 208.), így az nem azt jelentené: „semmit", inkább: „sehol". 
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téves elképzelését Chrysis anyaságáról).66 E két meggyőződésének megfelelően 
igyekszik viselkedni: fiát mentegeti, Chrysist pedig elkergeti. A negyedik felvonás-
ban, mikor Moschión Chrysis védelmére kel (453skk.), arcátlanságnak tartja fia 
viselkedését, s nehezen türtőzteti magát. Nikératos handabandázása Moschión 
bűnéről tovább erősíti vélelmeit s felháborodását (521skk.). Moschión vallomását 
kétkedve fogadja, de nincs ideje mérlegelésre, hiszen Nikératos kiront házából, ahol 
Plangónt látta a csecsemővel, s őt is meggyőzte az érzéki bizonyosság: anya és 
gyermeke bensőséges együttléte (533skk.). Nikératos beszámolója végül meggyőzi 
Démeast is, a két tanúbizonyság (melyek, gondoljuk meg, semmivel sem garantál-
nak biztosabb ismeretet, mint az előzőek) elegendőnek bizonyul (536.). Végül a 
csodás megfoganásokról előadott története a földhözragadt (s így: józan) Nikératos 
számára porhintésként hat, a szomszéd bizonyos benne: lánya megrontója Moschión 
(598sk.). 

A tanúságtételeknek, vallomásoknak, hallomásoknak, színről-színre látásnak ez a 
bonyolult szövedéke, melyet Tyché szőtt épp-ilyen-formára, ez a többrétű és több-
szörösen elágazó történet (hiszen a csel kieszelőinek tévedéseiről, helytelen követ-
keztetéseiről a többiek, a „becsapottak" tudására vonatkozóan most nem szóltam) 
mutatja annak a mátrixnak (a szó régi, latin értelmét is rezonáltatva) a kifürkészhe-
tetlenségét és esetlegességét, amely az ember számára az egyik legalapvetőbb 
bizonyosságot, a származás, a genealógia vagy stemma „bizonyosságát" jelenti. 

A menandrosi hősök - s köztük kiváltképpen Moschión - bizonytalansága, s ami 
ezzel talán összefügg, hajlandósága a megértésre, a hitelt-adásra és a szolidaritásra 
bizonnyal kapcsolatban van azokkal a tapasztalatokkal és képzetekkel, amelyeket a 
tudás és a személyiség bizonytalansága kapcsán értelmeztem. Menandros, s épp a 
Samia olvasása azt az utópikus meggyőződésünket, hitünket vagy legalább remé-
nyünket erősítheti meg, hogy a bizonytalanság és a kétely nem szükségképpen csak 
az agresszió felé terelő betegségei egy kor embereinek, hanem az együttélésnek új 
lehetőségei, formái és koncepciói felé is utakat nyithatnak. 

Amit a Samia kínál nekünk, az „egészen új koncepciója a »fiúnak» és messze-
menően új koncepciója az «apának», olyan koncepciók, melyeket alig-alig várhat-
nánk más költőtől Menandroson kívül. 

Nyilvánvalóan csak a synthesis kosmia képviselője volt abban a helyzetben, hogy 
a görög drámát egy olyan alak körül gazdagítsa, akinek sikerült a generációk, a 
«fiúk» és «apák» régi, szinte már természetté vált ellentétét megszüntetnie a kosmios-
nak, a szeretetreméltó kapcsolat emberének éthosa által. A múlt nagy szavai, az 

66 Ebben az összefüggésben érdekes lehet Parmenón „elszólása" a korábban idézett helyen (313skk.), 
mely hasonlít Chrysis elszólásához (374., vö. 30. jegyzet). Démeas türelmetlen és indulatos kérdésére (Kié 
a gyermek?) a szolga azonnal rávágja: Chrysicios. Ezután Démeas még dühösebben rákérdez arra, ami 
igazán érdekli őt, s amit az „értetlen" és/vagy „hazug" Parmenón kikerült: Ki az apja?! Erre a szolga azt 
feleli: son, phlési], Parmenón első állítása hamis, a második viszont igaz, hiszen ő csak mintegy idézi 
Chrysis hamis állítását. Parmenón nincs tisztában kijelentése gyanús - a helyzetet pontosan megvilágító -
formájával, ahogyan Démeas sem erre reagál, úgy véli, maga a szolga hazudik (phenakizéis). A befogadó 
számára a szóváltásnak ez a kettős trükkje is jelentéses. 
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aischylosi-aristophanési etika szavai - a spudaios, dikaios, andreios, eugenés s 
amiket még sorolhatnánk - a «fiúk» eme ifjú generációja számára egy kissé gyanússá 
váltak, nekik valamiképpen «hyperboláknak» tetszenek; nem ezen az alapon találnak 
vissza az «apák» generációjához. A megértő, szeretetteli-megbékítő kapcsolatnak, a 
kosmiotésnak areté\e az, ami hidat ver közöttük, legalábbis ebben az egy példában, 
Menandros Sztmiajának Moschiónjában: ez is, mindenesetre, a görögök modellje".67 

6 7 METTE: i. m . 4 3 9 . 



Szitár Katalin 

KÖLTŐ-ALAKMÁS: A SZÓ 1IŐSE 

- Kosztolányi: Esti Koméi-

Kosztolányi műveinek egyik legtöbbet elemzett, különféleképp értelmezett darabja 
az £sh-novellaciklus. S minthogy nyíltan ars poétikus jellegű alkotásról van szó, az 
interpretáció szükségképp a Kosztolányi-műforma, írásmód kérdéseit érinti. A mű -
amennyiben egyáltalán egységes műalkotásként szemlélhető - többféle, szemléleti-
leg és módszertanilag is eltérően megközelíthető problémát vet fel.' 

„Anti-hős"- és a fikció „fordított világa" 

A keletkezési időpontok „szóródása", az egyes novellák megírásának tág időhatárai 
szinte eleve megkérdőjelezik a tényleges tartalmi koherencia meglétét. Ehhez a 
főhős azonossága nyilvánvalóan elégtelen kritérium, de maga Esti Kornél is - mint 
szereplő, irodalmi alak - pszichológiai, mentalitásbeli jellemzését tekintve szinte 

' A műfaj kérdésére vonatkozó interpretációs probléma megoldásai a nem egységes, ciklusként 
felfogott novellafüzértől a többé-kevésbé koherens műegészet képező, regényszerű felfogás felé látsza-
nak eltolódni. A Kosztolányi-alapmonográfiák a töredezettséget tartják az Esti Kornél fő jellemzőjének: 
„ Viszont az is kétségtelen, hogy ez a tüneményes kötet végeredményben azért híjával van az összefogó 
egységnek, [...]" - lásd: RÓNAY László: Kosztolányi Dezső. Gondolat, 1 9 7 7 . 2 4 5 . ; s kissé árnyaltabb 
megfogalmazásban hasoló álláspontra helyezkedik Kiss Ferenc is: az „Esti-novellát' magát tartja új 
formának, melynek jellemzőit maga Esti karaktere (és még tovább: a benne testet öltött írói alterego) adja: 
nem egységes, „fesztelen, szeszélyes, talányosan színe-váltó és játékost'. (In: K. F.: Az érett Kosztolányi. 
Akadémiai, 1979- 437.) A szövegek metaforikus szintjeinek elemzése az ismétlődéstípusok szerint rende-
zett egységet - például azonos narratív elven felépülő fejezetek közti kölcsönvonatkozást - fedez fel e 
művekben: „Az öntükröző jelleg, a szöveg belső ismétlődései biztosítják, az Esti Kornél egységét." (In: 
SZEÜEDY-MASZÁK Mihály: Világkép és stílus. Történeti-poétikai tanulmányok. Magvető, 1 9 8 0 . 4 7 1 . ) HIMA 

Gabriella alapvetően kétféle kritérium szerint - de egyaránt a megelőző Kosztolányi-regények felől 
indulva, s ezzel a szövegek közötti folytonosságra is tekintettel - közelíti meg a műfaj kérdését. E 
megközelítés a poétikai rendszereket létstruktúrák következménye-, illetve lenyomataként fogja fel. 
Egyrészt a regények egzisztenciális beállítottságú világképének folytatását, kiteljesedését, másfelől de 
ebből következően - a (társadalmi-lélekrajzi) regényforma műfaji konvencióinak felbomlását és újjáalakí-
tását látja az Esti Koméiban. A „regény utáni erkölcsrajz" műfaji megjelölés a regényműfaj megújulására 
céloz, ami a regény eredeti műfajképző elemeihez való visszatérés is egyben, de nem visszalépés, hanem 
a formai megoldások újfajta alkalmazása egy új típusú hőshöz, cselekményhez, metaforikához. (H. G.: 
Kosztolányi és az egzisztenciális regény. - Kosztolányi regényeinek poétikai vizsgálata. Akadémiai, 1992. 
1 6 8 - 1 7 5 . ) 
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kihívóan bármiféle egység tagadását képviseli.2 „Anti-hősnek" is tekinthető tehát, 
mint ahogyan az Esri-történetek is többnyire „anti-cselekménnyel" rendelkeznek, 
legtöbbjük a világrend fennálló normatívái, a viselkedési szabályok, gondolkodási 
elvek megfordítására épül. (Vagy ha nem, akkor még inkább igaz az előbbi állítás: 
a normák túlzott érvényesítése még deformáltabb világot állít elő, például a negye-
dik fejezetbeli „kirándulás" a „becsületes városba".) Esti - bár az átlagosnál tájékozot-
tabb a társadalmi normákat illetően, s tudatosabban is képes érvényesíteni ezeket 
(ebből adódik kivételes alkalmazkodási képessége) - , olyan helyzetek részeseként 
áll előttünk, melyekben a „nem-normális", „ellentétes" magatartás avatódik „sza-
bállyá". S ez nemcsak a ciklust kezdő novella Estijét jellemzi a - szintén a fiktív 
szöveg részévé tett „íróval" szemben („Én gyűjtöttem, te szórtál, én megnősültem, te 
agglegény maradtál, én imádom a népemet, nyelvemet, csak itthon lélegzem és élek., 
de te világcsavargó, nemzetek fölött röpülsz, szabadon, és az örök forradalmat 
vijjogod. ")f hanem a tematikus szituációk szereplőjét is. 

Az ötödik fejezetbeli jelenetben Esti és barátja, Sárkány, amint meglátják a feléjük 
háttal közeledő Kanickyt, rögtön maguk is megfordulnak - s e viselkedésmód nem 
pusztán a „bohémvilág" különcsége, hanem jel értékű gesztus, melynek jelentése, 
hogy mindannyian részesei egy „másik" világnak, s mindhárman tudják: a hétközna-
pi világ szabályai - bár szigorúan betartandók, mégis - viszonylagosak, s a világ és 
az ellentétes világ közti átlépés bármikor lehetséges. 

A novellák komikumának is sok esetben ez a - főhős szempontjából tudatos -
relativáltság a forrása: az „ellentétes" viselkedés éppúgy „szabállyá" avatható, mint a 
konvencionális, de ez egyszersmind két szférára is osztja a novellák modellált világát és 
annak szereplőit. Amit Esti (és környezete, bohém-köre) csinál, az - természetes mó-
don, a konvenciókba zárt gondolkodás felől - mindig értelmezhetetlen, félreérthető, az 

2 Ez egyben az üíí-interpretációnak, sőt: tágabban a Kosztolányi-mű értelmezésének is egyik 
leginkább vitatott pontja, lévén, hogy az etikai következtetéseket érinti. A két szélsőséget valószínűleg 
HELLER Ágnes és Hima Gabriella megoldásai jelentik. Hima éppen egy bizonyos „tudástöbbletből" 
származtatja Esti karakterének és viselkedésének azt a sajátságát, melyet Heller az „erkölcsi normák 
felbomlásaként', hiányként vet Kosztolányi szemére (H. Á.: Az erkölcsi normák felbomlása. Etikai 
kérdések Kosztolányi Dezső munkásságában. Kossuth, 1957. 113-114.). „A cselekvő vagy a cselekvésre 
kísérletet tevő hősök ideje a regényekkel lejárt. Kudarcuk bebizonyította, hogy a tett, a legradikálisabb, ha 
úgy tetszik, a legbrutálisabb tett sem változtat a lét és a világberendezkedés lényegén, és végső soron az 
egyén sorsán sem javít. Esti már kísérletet sem tesz a cselekvésre". (H. G.: i. m. 171.) Azt tehát, amit Heller 
Agnes Esti tulajdonságának tart (s melynek alapján azonosítja a hőst az íróval), Hima Gabriella az Estit 
körülvevő világ törvényszerűségeiben látja. Ami tehát az egyik nézőpontból erkölcstelenség, anarchizmus 
(enyhébb megfogalmazásaiban: az író, a konszolidált polgár infantilis, világfelforgató lénye), az a 
másikból erkölcsi többlet: a jóság - mint a semmibe be nem avatkozás, senkit meg nem bántás - etikája 
és rezignált világkép. (Nem véletlen, hogy Esti alakkarakterében Kosztolányi jellegzetes emberbarát-orvos 
hőseinek - a Pacsirta papjának, Ijas Miklósnak; Baross doktornak, Glück Lacinak; Moviszter doktornak -
a „folytatása".) A Hima-féle elemzés többlete, hogy Estit nemcsak mint cselekvő személyt, hanem mint a 
lét törvényszerűségeit is érzékelő szereplőt (sőt: egy hős típust) illeszti be Kosztolányi poétikai rend-
szerébe. (Következésképp: nem izolált személyiséget, hanem műegészt és szereplőt vizsgál.) A vizsgálat-
ból - eddig - kimaradt területnek látom viszont Esti „tudástöbbletének" - nem kizárólag egzisztenciális 
tapasztalaton alapuló - forrását: a nem közvetlenül a léthez, hanem annak nyelvi leképződéséhez 
viszonyuló hős mentális magatartásának sajátságait. 

3 Az idézetek forrása itt és A továbbiakban: KOSZTOLÁNYI Dezső: Esti Kornél. Szépirodalmi, 1981. 19. 
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idegenség és az erkölcstelenség érzetét kelti. Az átjárás, a két világ közti szabad közle-
kedés csak Esti - és a hozzá hasonlók - számára adott és magától értetődő, a másik 
oldalról az értetlenség vagy a másképp értés, a valamilyen konvencióba való téves 
beillesztés reakciói érkezhetnek csak. Az ötödik fejezet e szempontból mindegyik jele-
netének felépítésével reprezentálja a többi Esti-novellában is megnyilatkozó - fent 
vázolt - elv működését: a szöveg a világ visszájára fordított képét mutatja Esti személye 
(és kalandjai) által, ami sokféle módon, változatos formákban nyilvánulhat meg. Az 
udvariasság demonstratívan eltúlzott nyelvi fomiulái (köszönés ismeretlen emberek-
nek) - a norma indokolatlan, az adott szituáció ellenére végrehajtott érvényesítését 
jelenti; a kávéházi társaság összeszokott együttese, mely mégis zűrzavaros, egymásra 
nem figyelő, egymás mellett elbeszélő emberek tömege a közösségi létezés, az együttlét 
ellentmondásos élményét idézi fel (hiszen mindenki egyedül marad végső soron, mint-
hogy csak önmagára figyel). Az utcalánynál tett látogatás kétszeresen is a „fordított" 
világ élményét képviseli: a bohémkompánia - bár előbb fölényes tájékozottsággal nyi-
latkoztak a lányról, mintha mindennapos látogatói lennének - , megszökik; s Esti, aki 
viszont marad, éppen nem mestersége, hanem külsejének valódi jegyei szerint alkot 
képet a „rossz lányról". 

A valóság hiánya - a tárgy nélküli szó 

A kávéházi jelenet úgy is leírható, mint komolyan nem vett szerepek eljátszása: a 
valóság helyettesítése a szóval. Ennek - a novellaszöveghez képest is szinte metafo-
rikus - jelzése az a bekezdésnyi epizód, melyben Vándory V. Valér egy francia 
regényt fordítván kihagyja nemcsak a nem értett szót, de az azt tartalmazó egész 
szakaszt is. A „fordítás" tehát megértés nélkül is kivitelezhető, - s ennek az írói 
névadás is hangsúlyt ad a novellában: a fordító nevének alliteráló hangzása a 
cselekvésjegy ellentétességével együtt teremt komikus hatást: a nyelv lehetőségei-
nek egyikét, a hangzás harmóniáját kihasználó név viselőjének (a praktikus megje-
gyezhetőségen túl) a nyelvhez való közelségét, így mesterségének jellegét is kieme-
li. Ezzel kerül ellentétbe fordítói munkájának jellege - lényegében a név jelképi 
funkciójának egyidejű felmutatása és paródiája. A funkció kiemelése általi visszavé-
tele az egész jelenetet egy írói eszköz koncentrátumává teszi: a valóság nélküli világ 
legitimációjává. A - végül is le nem fordított - francia „derechef" szóra aclott 
különféle forditásvariációk, vagyis: a szituáció olyan felépítése, mely szerint egy 
bizonyos szónak csak a hangalakja adott, a jelentése nem, Kosztolányi nyelvi 
metaforájaként is felfogható. Ez viszont újból „megfordítja" a szituáció jelentését (s 
ezzel komikumának státuszát is): a „derechef" szó bármit jelenthet, ha szó és ember 
közül hiányzik a szótár közvetítése, vagyis: a megállapodásszerű jelentéskonvenció. 
Felvetődik - még ha csak játékosan is - a kérdés: valóságosabb, adekvátabb-e 
valamelyik viszony a szóhoz, s ha igen, melyik: a szótáré vagy a nyelvet magát - a 
hangot - hallgató emberé? Kosztolányi nem ad „komoly" választ a kérdésre -
legalábbis itt nem. De nem is ez a jelenet funkciója. A „valódi" és a „feltételes" 
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világok egymással való lehetséges, többszörös - helycseréje a novellaszövegek 
általános sajátságára hívja fel a figyelmet: nincsenek sem „hazugságok", sem „igaz-
ságok" - csak a szabályrendszerek különböznek. E szempontból Vándory V. Valér-
nak - metaforikus értelemben - teljesen igaza van abban, hogy kihagyja a fordítan-
dó szöveg egy részét. Bár munkája kívánalmainak nem tesz eleget, mégis - mint a 
novellaszöveg fiktív világának eleme - „tesz" valamit: azt a gondolkodásmódot 
jeleníti meg metaforikusán, mely tudatosítja, hogy a szójelentés éppúgy „szabály", 
„megállapodás", „konvenció" eredménye, mint bármely más társadalmi norma, s 
ennek következtében semmivel sem kevésbé indokolt és lehetséges akár a „virág 
neve", akár a „trágárság' egymással merőben ellentétes jelentés, mint a tényleges, 
„valódi": 'újból'; 'újfent'.4 

Ha az - előbb emiitett - kávéházi jelenet a tényleges helyzetet elfedő szerepeké, 
akkor Esti kalandos látogatása az „utcalánynál" szintén szónak és tárgyának a 
szokványostól eltérő összefüggését állítja előtérbe. Ez viszont éppen ellenkezőképp 
történik: Esti itt azt látja meg (éppenséggel látja, a megfogalmazás, a szóvá formálás 
cselekvése hiányzik), hogy a lányt leíró, jellemző szerep egyáltalán nem fedi a 
valóságot, ez a nő, ahogyan minden ember, egyedi, megismételhetetlen lény is, 
„személyiség", még ha önmaga nincs is ennek tudatában. A „rossz nő" megnevezés 
(a személyiséget jelölő s egyben lényegét elfedő sző) - konvencionálisan - teljesen 
„igaz" abban az értelemben, hogy mind a nő társadalmi állását, mind saját maga 
identitástudatát meghatározza („ Vonogatta a vállát idétlenül"- nem jut el a tudatáig 
az sem, hogy Esti barátai megalázták, kihasználták kiszolgáltatottságát, sőt, ezt 
lényegében rendjén valónak találja, figyelme csak praktikus dolgokra irányul: arra 
vigyáz, hogy „el ne emeljenek valamit"). Esti figyelme azonban a konvenció „szótá-
rából", a szavak és a valóság automatikus összekapcsolásából hiányzó elemre: a nő 
egyéni, saját tulajdonságaira irányul, s ezzel mintegy érvényteleníti is a barátai által 
adott jellemzést: „Nem, nem volt egészen igazuk, túloztak: a hőre hervadt, de fehér, 
liliomfehér. Fogai is megvannak, majdnem mind. Ködös, zöld macskaszeme, göm-
bölyűfakó-éhes arca, szűk homloka megtetszett neki." 

4 Kosztolányi elméleti munkáiban, cikkeiben is nagy érzékenységgel fordult a nyelvi jel és jelentés 
közti összefüggések kérdései felé. A költői nyelvet maga is mint jeKtest) és jelentés automatizálódott, 
megszokott kapcsolódásának felbontását, újraalkotását értelmezi: „A művész, aki jobban ismeri a szó és a 
fogalom kapcsolatát, mint a gyakorlati ember, nagyon közeledik a gyermek szószemléletéhez. Amikor ír, 
meglazul ez a merev kapcsolat, és- a fantázia ellenőrzése mellett- minden lehetségessé válik. Itt kezdődik 
a szavak fölényes élete, a szavak kultúrája, a költészet". (K. D.: A! - Aszó. In.: K. D.: Nyelv és lélek. 
Szépirodalmi, 1990. 27.) Egy másik cikkében - angol - szavak hangalakja és jelentése közti szabályszerű 
megfelelésekre figyel fel: bizonyos hangkapcsolatok bizonyos jelentéskörök felé utalnak, a nem anya-
nyelvi beszélő számára is. (K. D.: Az emberiség anyanyelve. In: i. m. 237.) Ez utóbbi nem más, mint 
játékos megoldása annak a komolyan - mint író és mint fordító számára is - felvetődő kérdésnek, 
mennyire dönthetnek tisztán konvencionális mozzanatok jel és jelentés egymásra vonatkozásának meg-
határozásában. Kosztolányi jól láthatóan hajlik a konvencionális helyett az organikus (legalábbis az adott 
nyelv sajátságai szerinti) meghatározottság felé. Ennek nevében foglal állást híres nyílt levelében A. Meil-
letnek az európai nyelvek közti hierarchiára épített elmélete ellen is. (K. D.: A magyar nyelv helye a 
földgolyón. Nyílt levél AntoineMeillet úrhoz, a Collége de France tanárjához. In: i. m. 88-106.) 
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A íelidézett részletek a szöveg narratív íelépítésének ugyanazt a sajátosságát 
világítják meg - az írói eszközhasználat három különböző lehetősége felől. A nyelvi 
szabályok - kifejezésbeli klisék - érvényesítése inadekvát helyzetben arra alapul, 
hogy a „becsapottak" képtelenek, felkészületlenek a viselkedés és helyzet közti 
inkoherencia felismerésére (vagy ha mégis felismerik, szégyellik ezt bevallani, s így 
nem tudnak „belépni" sem a játékba, mint Esti, Sárkány és Kanicky tréfáinak 
célpontjai: a járókelők, akik „Nem értették őket, tehát gyűlölték"). A nyelvi inercia 
ilyetén „mesterséges, provokatív, „bohém", esetleg „infantilisnak" is nevezhető érvé-
nyesítése kihívást is jelent: fényt derít az elvárás-válaszreakció kapcsolatának (lát-
szólagos) elválaszthatatlanságára: a nyelvi viselkedés automatizmusára, a szó 
elsőbbségére a helyzethez képest, illetve annak leleplezését is tartalmazza - mint a 
komikum forrását. A kávéházi jelenet és az utcalánynál tett látogatás csak mint 
cselekményrészletek állíthatók szembe, valójában mindkettő egy invariáns törvényt 
testesít meg két ellentétes formában: míg a kávéházban a szerepek - feltétel nélküli, 
kritikátlan - átélése, az utcalánynál a szerep (szómaszk) leleplezése a narratíva 
jelzésértékű sajátsága. 

Esti mint a fikció teremtője- a jelenlévő valóság és a hiányzó szó 

Ha van Estinek „saját" világa, úgy ez a világ bizonyosan ott kereshető, ahol nyelv és 
valóság automatikus kapcsolata megkérdőjeleződik vagy megszűnik. A bohémta-
nyák és az éjszaka e szempontból jellegzetes tartózkodási hely és idő: az előbbi 
esetében a hős cselekvése a való élet átélése helyett a megírásba, a/í&cíóteremtésbe, 
az utóbbiban a tevékenység a mások számára inaktív időbe (lényegében: az alvás-
nak, az aktivitás megszűnésének az idejébe) tevődik át. Esti tehát - sok esetben -
„anti-helyeken" és „anti-időben" él. Ennek azonban bohémtermészetén túl is indo-
koltsága van. A kezdőnovella úgy állítja szembe a főhőst és a (fiktív) írót, mint „az 
Éj meg a Nap, mint a Valóság meg a Képzelet" ellentétes világainak részeseit. Az 
„anti-világ" azonban még egy - az előbbieknél átfogóbb - szempont szerint is 
szemben áll a „valódival", „normálissal" — a megszokottal. A tér- és időviszonyok 
megfordításai jelzései annak a „fordított" viszonynak, melyet Esti a világ egészéhez 
kialakít. Éspedig nem elsősorban pusztán magához a („naturális") környezethez, 
hanem a világhoz mint nyelvi közeghez. A Hatodik fejezet olyan szituációba helyezi 
a hőst, melyet - cselekményes keretként, a történet előzetes értelmezéseként - a 
nyelv és a valóság egymáshoz viszonyított helyzetének felcserélődése jellemez. 
A novella első dialógusa - mely még nem a tényleges történethez tartozik - a szó és 
valóság közti viszonyt teszi tárggyá. Két szempontból: vannak szavak, melyeknél 
kétséges, hogy milyen valóság áll mögöttük. A „pénzzavar" konvencionális és 
nyelvileg logikus értelme szembeállítható: „Az ember azt hihetné, hogy a pénz 
okozza a zavart. Holott nem a pénz, hanem éppen az ellenkezője, a hiánya, a 
pénztelenség" - vagyis: a szó maga egészen mást jelent, mint ami elemeinek 
jelentéséből adódna. S nem is csak mást - hanem ellentétes dolgot. Másfelől: tárggyá 
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van téve az a lehetőség is, hogy elképzelhető olyan tényállás, melynek jelölője 
hiányzik az adott nyelv kifejezéskészletéből: mint például a magyar szó túl sok pénz 
által okozott „zavarra". Nyelv és valóság viszonya tehát kétértékű, s egyben két 
irányú is: a meglévő szó meghatározhatja, mifélevalóságot kell „mögé" képzelnünk; 
s vannak viszont olyan valóságok, melyekre nincs szó. A szó irányíthatja a valóság-
látásunkat, s e minőségében valóságot „alkot", ugyanakkor viszont elképzelhető 
olyan valóság is, mely nem fér bele semmilyen adott nyelvi konvencióba. (S ezzel 
együtt: létező dolog - mint a pénzbőség zavara is, amire a franciában van szó, 
miként a novellaszöveg utal rá.) Lényegében a nyelv-valóság viszony e kettőssége 
(kétélűsége?) irányítja Esti viselkedését is e novellában, pontosabban: azt a fikciót, 
melyet Esti létrehoz. E fikció szerint: Esti olyan szituációt játszik végig, melyben 
megvalósultszó szerint: valósággá lesz) a pénzbőség zavara - amire viszont hiány-
zik a szó. S ennek megfelelően alakul a környezet reakciója is: Esti nem tud 
„megszabadulni" pénzétől, hiába próbálja titokban ennek-annak odaadni. A „gyász-
ruhás hölgy" és a „kisdiák" utána szaladnak, mert a nyelvi-tudati konvencióba csak 
az fér bele, hogy ha visszaadják a nyilván elvesztett pénzt, jutalmat kapnak mint 
„becsületes megtalálók' - csak így, eszerint éitik meg a helyzetet. S e konvenciók 
megléte egyáltalán nem hiba. Ezek nemcsak a hősök, hanem az olvasó konvenciói 
is. Ahhoz, hogy Esti viselkedése értelmezhetővé váljék, át kell állni az ő gondolko-
dásmódjára is. 

Esti nem talál ürügyet pénze szétosztogatására - ilyesmit ugyanis senki sem 
csinál, ez ellenkezik a józan ész szabályaival. De a nyelv szabályaival is, amint ezt a 
novella cselekmény- és szövegépítése mutatja: paradox helyzet jön létre, melyben 
ellentétére fordul az e helyzetet jelölő nyelvi elem jelentése is: Estinek ki kell 
tanulnia a tolvaj mesterségét, hogy pénzt csempészhessen be az emberek zsebébe. 
A cselekmény kulminációs pontja - természetesen - az, hogy „rajtakapják": a 
villamoson valóban tolvajnak nézik. Hiszen a zsebben kotorászni csak a tolvaj 
szokott. E szituáció azonban sokkal több, mint „poén". Nyelv és valóság automati-
kus (vagy automatizálódott) viszonyának legszélsőségesebb megnyilvánulása: amit 
az emberek a villamoson látnak, az nem maga a lopás cselekvése. A zsebbe nyúló 
Estit kiáltják ki tolvajnak - a látott mozdulatot automatikusan kapcsolják a konven-
cióban rendelkezésre álló nyelvi jelhez: az öregúr „tolvajt kiáltott'. A szituáció 
komikuma nemcsak a helyzet paradoxitásából adódik, hanem ennek nyelvi leké-
peződéséből is: Esti csak azt mondhatja önmagáról, aki pénzt akart adni, mint amit 
egy tolvajról mondana: „Tetten értek." A kifejezés ugyanúgy két értelmet hordoz, 
ahogyan a szituáció is: egyfelől nyilván a villamos utasainak téves szempontját 
reprodukálja, másfelől: Esti ténylegesen is állíthatja ezt magáról, hiszen - ennyi -
igaz: valóban nem akarta, hogy „tettét" észrevegyék. 

A novellacselekmény kisebb elemeiben is ugyanez a törvényszerűség érvényesül: 
Esti nem azért nem fordítja a pénzt jótékonyságra vagy alapítvány létesítésére, mert 
sajnálja az árváktól és az éhezőktől, vagy mert nem kívánja elősegiteni a tudomány 
fejlődését. Mindkét esetben ugyanabból az okból torpan meg: a szegénység és az 
éhség létező valóságok, de a világ be van rá rendezkedve, hogy eltorzítsa, hamis 
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nyelvi képet alakítson ki a hozzájuk való viszonyáról: az árvák pénzét elsikkasztó 
„kövérpanamista" ugyanazt teszi, mint a „különböző bizottságok", melyek a „bam-
bákat és hülyéket' jutalmazzák és segítik: egy nyelvi maszkkal fedik el tényleges 
tevékenységüket. Azt mondják adnak, s közben elvesznek (épp fordítva, mint Esti); 
segítség címén ártanak. S ugyanez hiúsitja meg Esti törekvését az „emberiség 
megmentésére" is: „Pajtás, én nem születtem arra, hogy megmentsem azt az embe-
riséget, amelyik, mikor nem sújtja tűzvész, árvíz és döghalál, háborúkat rendez és 
mesterségesen idézi elő a tűzvészt, árvizet és döghalált." Esti e meglátásában sem 
nem cinikus, sem nem önző. Tudatosítja, hogy az „emberiség megmentése": nyelvi 
illúzió - tartalom nélküli, realizálhatatlan kifejezés. 

Ha az előbb említett esetben Esti számára az válik világossá, hogy szó létezik jelentés 
nélkül is, illetve a nyelv használható valóságalap nélkül is, akkor a novella másik 
helyzetében, a fogorvosi rendelölten ugyané törvényszerűséget használja ki. „Valósá-
got" teremt egy szóláshoz: a „pénzre fáj a foga" átvitt- lényege szerint nem valóságori-
entált - kifejezést egészen materiális tartalommal tölti meg. Utólagos reflexiójában az 
epizódra pedig azt a helyzetet írja le, melyet a valójában pénzre „fájó fogú" betegek 
hoztak létre: „[.. Jhírefutamodott a városban, hogy Budapesten nincs oly ügyes, könnyű 
kezű fogorvos, mint az, enyém, [...]". Itt pedig végső soron ugyanaz történik, mint a 
novellacselekményt záró, villamosbeli jelenetben: a nyelv hamis valóságmaszkot hoz 
létre úgy, hogy a tényleges szituáció egy elemének (sokan vannak a fogorvosnál) torz 
értelmezését teszi a kifejezés alapjává („jó fogorvos"). 

A Hatodik fejezetben tehát Esti minden kalandja abban a „résben" zajlik le, ahol 
nyelv és valóság hagyományos összekapcsolási módja (vagyis: a nyelvhasználat) 
nem működik; hasadás keletkezik köztük. A főhős „megfordított" világa, gondolko-
dásmódja ugyanakkor valójában tökéletesen adekvát létmegértésen alapul: nem 
boldogulhat a világban, ha olyan valóságot teremt, amely nem illik bele az adott 
világ nyelvi kliséinek egyikébe sem. (Mely klisék viszont szintén eléggé távol esnek 
a „valóságtól".) E tekintetben fontos talán, hogy a novella - szerkezete szerint -
egyben „mű a műben", hiszen Kosztolányi fikciójának tárgya az, hogy Esti maga is 
fikciót teremt. A cselekmény keretének befejezése egyben pozicionálása is: ,— Szó-
val, nem unalmas?- [ ...]) Akkor megírom ". Az ily módon tárggyá tett fikcióteremtés 
pedig azon alapul, hogy nyelv és valóság helye, funkciója felcserélődik. Amikor Esti 
(e fiktív világban) olyan cselekvést produkál, melyre nincs nyelvi formula (vagy csak 
inadekvát kifejezést találnak), akkor egyben jel értékű gesztust is tesz: rámutat arra, 
hogy amit megértésnek nevezünk, az valójában klisék használata. S e világ zavarba 
hozható - ha kliséit megzavarjuk. 

Esti átlépése a nyelv világába 

A Tizenegyedik fejezeAsen - melynek elbeszélője szintén maga Esti - , nyelv és 
valóság helycseréje az ellentétes irányban történik: itt nem Esti teremti meg a 
minden nyelvi tapasztalaton kívül eső valóságot, hanem maga kerül egy ilyen 
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„anti-létbe": a „világ legelőkelőbb szállodájába'. A szálloda - mint locus - lényege 
szerint nem-otthon, vagyis: idegen és ideiglenes lakóhely. (Jellemzői sem állandóak 
- erről szól Esti eszmefuttatása a szállodák fajtáiról, sokféleségéről a novella indítá-
saként.) Esti szállása azonban minden szempontból különleges, minden - e helyhez 
kapcsolódó - elvárásra rácáfol. A személyzet, melynek legfőbb jellemzője a sze-
mé\y telenség (bizonyos funkció teljesítése, meghatározott munkák ellátása), itt való-
ban személyiségént viselkedik. Sőt: nem is csak egyedi tulajdonságokkal rendel-
kező szereplőkről van szó - hanem a világ leghíresebb embereinek hasonmásairól. 
Más szóval: a szálloda személyzete a legeredetibb értelemben „egyéniségként" 
számon tartott emberek alakjában keiül Esti elé. De nemcsak eme különleges 
„metamorfózis", alaki metafora révén üt el az a szálloda a világ összes többi ilyesféle 
intézményétől. A személyzet viselkedése is a legszorosabb éltelemben „személyes" 
- szinte valamiféle „családot" alkotnak Esti körül, a vendég iránti készségességük 
messze túlmegy a fizetett alkalmazottak kötelességteljesítésén. Ráadásul: a legele-
mibb jellemző sem érvényes e szállodára: nem kell fizetni szolgáltatásaiért. Esti 
számára ez - természetesen, miként az olvasó számára is - teljességgel érthetetlen. 
Esti azonban alkalmazkodik ehhez a világhoz, s ha nem is érti, elfogadja, átveszi 
viselkedési normáikat. 

Mégis létrejön azonban valamiféle megértés: Esti - a repülőgépen utazva -
rájön a szálloda titkára: megsértené őket, ha pénzt kínálna az ellátásért. Esti 
okoskodása jól érzékelhetően hiányos indoklásra alapul, s a novella e pontján 
- a „csattanónál" - jelentős eltérés keletkezik a szereplő viselkedése és az olvasói 
elvárás között. Esti magyarázata - a narráció okfejtése szerint - a lélekelemzés 
tapasztalatára alapul, miszerint ilyen előkelő helyet csak megsérteni lehetne 
azzal, hogy fizetést ajánl. Ez azonban - már Esti erre vonatkozó reflexiójának 
ironikus hangütése alapján is („minthogy lélektanilag is tüneményesen képzett 
ember vagyok, [...]") csak annyiban tekinthető „motivációnak", amennyiben még 
inkább kiemeli Esti viselkedésének motiválatlanságát. (A legtermészetesebb ma-
gyarázat, ennek megfelelően, Esti zsugorisága vagy - ezúttal tényleges - pénz-
zavara lenne.) Ha azonban a novellaszöveg cselekményelemeinek rendezettségét 
is figyelembe vesszük, némileg más eredmény mutatkozik. Esti éppen egy re-
pülőgépen utazva jut a fent említett következtetéshez. A „repülő" - mint a 
cselekménykompozíció szövegeleme - két szempontból látszik fontos motívum-
nak. Az utazás első jellemzője, hogy Esti számára most ez képviseli a világ 
fordított szemlélhetőségét: „Amíg a repülőgép merész lendülettel légbukfencet 
vetett, s én fejjel lefelé lógtam a földgolyóra, folytattam a lélekelemzési, melyet 
csakhamar sikeresen be is fejeztem." A „lélekelemzés" tehát a „fejjel lefelé lógás-
sal", a világ és a szemlélő megfordított helyzetével van összekapcsolva. A meg-
értés pedig oly módon következik a megfordított perspektívából, hogy az éppen 
a levegőben tartózkodás, a szállás cselekvésével van összekapcsolva „Fönn a 
levegőben, amikor a magasságmérő már hétezer métert mutatott, [...] a felhők 
fölött, a havasok, fölött hirtelen eszembe ötlött, hogy elfelejtettem rendezni szállo-
dai számlámat, f...f [kiemelés - Sz. K.]. A „szállás" - a repülőn - tehát e 
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ponton, a cselekmény fordulópontján - összefüggésbe kerül a „szállodával", 
illetve: az arról való gondolkozással, lényegének megfejtésével. Esti akkor érti 
meg e „fordított világ" elvét, amikor maga abba a helyzetbe kerül, mely nem 
szituatívan, hanem nyelvileg reprodukálja a szállodabeli világot.' A cselekmény 
- lineárisan, logikailag - előrehalad. Az azt jelölő nyelvi elemek viszont is-
métlődnek. S a csattanó ott jön létre, ahol Esti - intuitív, a narrációban csak utalt, 
de végeredményben a pszichológia törvényei szerint racionalizált - megértése-
megérzése megközelíti a szöveg nyelvi felépítésének sajátosságát. 

A „száll-oda" a szöveg kisebb cselekményrészleteiben is sok esetben a „felszál-
lás", „emelkedés", másrészt pedig a nyelv erőteljes jelenlétének attribútumait viseli. 
Esti első átütő élménye az épületről a liftben való tartózkodás: „A tágas szoba 
zajtalanul fölfelé kezdett emelkedni. Ekkor tudtam meg, hogy ez a fölvonó"; s maga 
„mindig följebb és följebb" költözik, míg végre az első emeletről a tizenegyedikig jut. 
(Az emeletek számozása szintén ismétlődésre alapul 1-11.) Az épület maga pedig 
„tizenhárom emeletes felhőkarcoló". A portás angolul szólítja meg, de „minden 
alkalmazott több európai nyelvet beszél, a legműveletlenebb is legalább ötöt, de a 
hajnali kapus tizenöt élő nyelvet tud, azonkívül latinul és ógörögül is, [...]. A nyelv 
meghatározó jelenléte a szálloda világában, s ugyanakkor a novellaszöveg „nyelvjá-
téka" tehát szoros összefüggést mutat. A szálloda világa nem a fogalmi gondolkozás 
elve szerint fejthető meg. (Még kevésbé a szó, „szálloda", denotativ funkciója szerint, 
— ezt maga a novella narrációja zárja ki: minden valóságtapasztalatunkkal ellentétes 
jellemzőkkel ruházza fel az intézményt; a novella témája tulajdonképpen úgy is 
összefoglalható lenne, mint egy szállodai kaland egy nem-szállodában.) Nem nyelv 
és valóság racionalizált összefüggése hozza tehát létre a novella értelemvilágát, 
hanem ehelyett a nyelv valósága-, a szálloda szó szerint „előkelő" - nemcsak a 
különlegesen kifinomult és színvonalas kiszolgálás miatt, hanem az „előkelő" szó 
eredeti tövének jelentése ('felemelkedik'; 'felkel') szerint is. 

Esti tehát ezúttal sem a naturális, hanem a nyelvi közegbe illeszkedik bele, illetve: 
megérzését, intuícióját ez utóbbi irányítja. S míg az előbb tárgyalt novella szövegvi-
lága arra alapult, hogy a nyelv világába (s így Esti gondolkodásmódjába) nincs 
átlépés azok számára, akik a nyelvet csak eszközként használják, e fejezetben Esti 
épp ezt az átlépést hajtja végre. S minthogy cselekvése az írói szövegalkotás 
töivényszerűségeivel mutat párhuzamot, e tekintetben is modellálja a szerzői maga-
tartást. Ugyanakkor azonban nem azonos a szerzővel: amit Kosztolányi a mű 
szövegépítésében végrehajt, azt Esti - hősként - átéli és - narrátorként - részben 
megfejti, de racionalizálja. Közel jut ugyan az írói gondolkodásmódhoz, megnyilvá-
nulásában utal is annak törvényszerűségére, mely nem a gyakorlati ráció (valóság-
megfelelés) elvén használja a nyelvet („Az értelem rendkívül buta dolog "), de nem 

3 A „száll" és a „szálloda" («-„szállás"; „szálló") szóalakok között valószínűleg nemcsak hangalaki, 
hanem belső nyelvi kapcsolat van (vö. TESz III. Akadémiai, 1976. 661-663.) - Esti tehát szó szerint a 
„nyelv közegébe" került e jelenetben. 
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mondja - nem mondhatja - ki annak a szövegnek a formáló elvét, melynek ő hőse, 
elbeszélője, de nem szerzője. 

Esti megteremti alakmását - az „alvó elnök" (a nyelvhez viszonyuló lét hősei) 

Esti előbb idézett megnyilvánulása („Azértelem rendkívül huta dolog') a fogalmi-lo-
gikai gondolkodás paradoxonát teszi a mondat tartalmává úgy, hogy az „értelem" 
szó eredeti jelentését kérdőjelezi meg, s az ellentétes jelentésű szóval minősíti a 
mondat állítmányát: „buta". 

Az „értelem buta" paradoxonát kifejtő novellaként értelmezhető a XII. fejezet. 
Báró Wüstenfeld alvása a tudományos, művészeti felolvasások alatt nem egyszerűen 
meglepő, valóságtapasztalatunkat meghazudtoló cselekvés. A cselekmény narratívá-
jának kezdetén jelzett összefüggésnek az alvás és a felolvasások hallgatása között 
(„Értsétek meg: a fölolvasások s az elnök rövid időre meg-megszakadó, de azért 
kitartó és folyamatosnak nevezhető álma kölcsönhatásban, végzetes kapcsolatban, 
szinte oksági viszonyban volt egymással.") csak az elbeszélésmód ad kissé misztikus, 
természetfölötti, illetve: a későbbiekben orvosi, biológiai indoklást. Az elbeszélt 
„világ", az elbeszélés szerkezete azonban másképp: a beszéd általánosan jellemző 
működése felől teszi világossá ezt a „rejtélyes" kapcsolatot. Az „oksági viszony", 
mely kifejezés a bevezető részletben ironikus hangsúlyt kapott, s ezzel a „komolyta-
lanság" szférájába utalta az azt követő történetet - az ironikus modalitást végig 
megtartva - , a történetelemek egymásra vonatkozását tekintve indokolt jelentéssel 
telítődik. 

A különböző cselekmény- és elbeszélésszegmentumokat összekötő elv: a beszéd, 
a nyelvhasználat inert, mechanizálódott, automatizálódott mivolta. Nemcsak az 
elnök alvási ideje pontos - ennek előfeltétele („oka") a „felolvasások" tartalmának 
és ennek megfelelően időtartamának előre kiszámíthatósága. Más szóval: a megszo-
kottság, a beszédek egymáshoz való hasonlósága. Ezért tud az elnök „műfajok 
szerint" aludni. A tudományos traktátus és a lírai költemény sajátos, de nem egyedi-
leg, hanem a műfaj követelményeinek általánosan (előre tudhatóan) megfelelő időt 
vesz igénybe. De az „alvás" motiváltsága nem ebben merül ki. Az elnök elbeszélői 
jellemzése nem hiányként, hanem pozitívumként kezeli a báró e fő tulajdonságait: 
Wüstenfeld rendelkezik egy olyan tudástöbblettel, amivel az őt körülvevő társada-
lom nem. E tudástöbblet pedig éppen a szavak egymást ismétlő, kiüresedett, végső 
soron jelentéstelen használatának felismerését tartalmazza. Egyik felolvasás ponto-
san olyan, mint a másik (illetve: különbségük legfeljebb „műfajilag" fogható meg). A 
felolvasások tartalmi egysíkúsága - végső soron: értelmetlensége - egyrészt a 
hallgatói reakciók elbeszélő által közvetített bemutatásából is világos: „Merem állíta-
ni, hogy a Germania tiszteletre méltó faburkolatú termében néha a legtürelmesebb 
hallgató is a fenébe kívánta a fölolvasót, azt kívánta, vajha kapna agyvérzést, vajha 
a nyelvrák némítaná el, dagasztaná föl undokpampuláját, [...]" Másrészt maga az 
elbeszélő is jelzi az okot: az elnök tudta, hogy „minden dolog reménytelenül 
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viszonylagos", hogy költők, tudósok és eredményeik értékelése gyorsan, irányzatok-
tól függően változik, hogy a „lángelmék' és a „kuruzslók tévtanai' között a tudo-
mányos közvélekedés úgysem képes különbséget tenni: míg az előbbiek „a szal-
mán döglöttek meg, egy kocsiszínben", az utóbbiak gondolatait az egyetemeken 
tanították. Wüstenfeld viselkedése csak azért és abban különbözik a „hallgatókétól" 
(az előbbi, a felolvasások fogadtatására vonatkozó idézet folytatása: „[...] csak. 
egyetlen ember mutatkozott irányában mindig elnézőnek., az elnök., aki mindig 
aludt"), hogy mindezt tudja, ez számára tapasztalat. Sőt: tapasztalat minden emberi 
kapcsolat viszonylagossága, változandósága - amit nevezhetnénk erkölcstelenség-
nek, elvtelenségnek is: „Tudta azt is, hogy az emberek az érdekharcban általában 
összevesznek egymással, általában ünnepélyesen tiltakoznak, valami ellen, de később 
általában ünnepélyesen visszavonják, azt, kibékülnek, s a hajdani, halálos ellenségek, 
karonfogva sétálnak, a Germania folyosóján, suttogva ülnek, félre egy fülke bársony-
pamlagára." S ez nem is hiba: úgy is mondhatnánk: saját létük, beszédmódjuk, 
vállalt állásfoglalásaik végletes komolytalansága. 

E szempontból válik fontossá az e novellára jellemző elbeszélésmód. Itt ugyanis 
Esti elbeszélő és szereplő egy személyben. Elbeszélőként egy önmagához hasonló, 
voltaképp: az ő két meghatározó tulajdonságát - a megértést és a be nem avatko-
zást - hordozó hősről szóló elbeszélést alkot. Az elnök „elnézése" az önmaga 
jelentéktelenségét (és jelentéstelenségét) észrevenni nem képes világnak szól, míg a 
„be nem avatkozás" politikájának elve és mozgatórugója lényegében ugyanaz, mint 
Esti viselkedéséé volt a VI. fejezetben. A világ ugyanazon sajátosságára érzékenyek 
mindketten: a szavak és tettek autentikus és hazug volta megkülönböztethetetlen -
s a világban nincs is valódi igény a megkülönböztetésre. (Hiszen a „tudós" felolva-
sók is csak addig lehetnek elégedettek, míg valaki ténylegesen oda nem figyel 
tanaik tartalmára...) Az elnök és Esti tehát a világ rendjeként ismerik fel a gondol-
kodás és beszéd inerciáját - ezzel együtt azt is, hogy ennek ellenkezője, a harcos 
tettrekészség, a világ erőszakos megváltoztatására irányuló kísérletek ugyanennyi 
csapdát tartalmaznak (ez is paralel Esti VI. fejezetbeli felismerésével). A „be nem 
avatkozás" szélsőséges esete tehát az elnök cselekvése, az alvás. Ugyanazt teszi, 
amit Esti is - tulajdonképp mindegyik történetben: hagyja úgy folyni a világot, 
ahogyan nélküle is folyna. Jellegzetes példája e viselkedésmód belső törvény-
szerűségének az elnök „megzavarása" az „új nemzedék."verseivel. E versek közös 
jellemzője, hogy „a műfajok határait nem tisztelte", (a „szintetikus ezoterikus re-
gény" mindössze egyetlen szóból áll), a ,,futurista csodabogár" szemantikus ellent-
mondásokkal teli verset ír (a Földgolyó megsemmisüléséről és föltámadásáról), egy 
„ vérszomjas futurista" versében pedig a verbális kifejezésbe a nem-nyelvi világ 
elemei törnek be: „[...] kukorékolt, vagy a különféle harciszekerek robbanását, 
pukkanását és sustorgását utánozta "6 A beszéd széttörése mindezekben az esetek-

Ez utóbbi természetesen nem Kosztolányi karikatúrája a futurizmusról. Saját szövegvilágának -
jelentéstelített - alkotóelemévé teszi viszont az elsőként valóban a futurizmusban felismerhető, nyíltan 
megjelenő sajátságot: a nyelvi jel fokozott önállósulását, jel és jelentés erőteljes szétválasztottságát. 
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ben egyszersmind az adott - az elnök és a társadalom számára megszokott - értelmi 
konvenciók felbontását is jelenti. S az elnök ettől, természetesen, felébred. Hiszen 
megtört a világ - nyelvi - rendje. Az ábrázolás - karikatúraszerű. A cselekménymo-
mentumok rendjében meglévő rend azonban nem az: Wüstenfeld szokásszerű 
cselekvése akkor szakad meg, amikor a nyelv szokásszerű működésében zavar áll 
be. (Ugyanez történik a „nyáriszünet"alatt is, míg a felolvasások szünetelnek: maga 
a nyelv használata szűnik meg, s ez már nemcsak „kibillenti" az elnököt megszokott 
életrendjéből, hanem - a helyzet radikális változása révén - majdnem magától az 
élettől is megfosztja.) E tekintetben kérdéses, valóban a figyelem kiiktatódását 
jelenti-e az elnök álma. Valószínűleg ennek fordítottja igaz: az „álom": a beszéd 
szokásszerűségének megőrzésére fordított nagy figyelem. „Figyelem" a szó nem 
szokványos értelmében (miként az elnök - az elbeszélőn kívül - az egyetlen, aki 
minden emberi viselkedés szokásszerűségének paradoxonát érzékeli, tehát egyszer-
re belül is, kívül is áll rajta); valóban őrködés a világ rendje fölött. S ezt az elbeszélés 
nyelvi elemeinek (melyek már nem az elbeszélő, hanem Kosztolányi alkotásai) 
puradoxonai is kiemelik: míg az elnök domináns cselekvése az alvás, addig az 
elbeszélő „a tudomány és irodalom virrasztó szelleme "-ként s „széles látókörű 
férfiúként"jellemzi. Ez utóbbi kifejezés egyben annak a nyelvi klisének a visszafor-
dítása, igazzá tétele is, mely szerint az elnököt a „a közművelődés éber őré'-nek 
nevezi a közvélemény, „s nem vásott gúnyból és nem alaptalanul"; az elnök 
„Nagyon öreg volt, és nagyon fáradt. Nyilván ezért nevezték mindenütt 'a 
közművelődés fáradhatatlan harcosá'-nak". Az elnök alvása meghazudtolja még a 
költőket, az „álmok álmodói''-пак nevezett embereket is (akik egyébként ténylege-
sen nagyon is valóságosan marakodnak, hajszolják a dicsőséget, s ugyanúgy gán-
csolják egymás boldogulását, mint a kevésbé „szellemi" szférákban élők...): „aszó 
szoros értelmében álmodó volt". S a narráció is a kultúra őreként jellemzi e soha be 
nem avatkozó elnököt - legalábbis, ha a kultúra azon hordozóival hasonlítjuk össze, 
akik viszont „tevékenyen" részt vesznek annak alakításában: „Az irodalmat is a 
szervezkedés öli meg, a pajtáskodás, a céhrendszer, a házi kritika, mely 'néhány 
meleg sort' ír a házi főmarháról. De egy író, aki a kávéházi mosdóhelyiség mellett, egy 
bádog asztalkán firkálja soha ki nem adható verseit, mindig szent." 

Az - írói - nyelvi kifejezés paradoxonai így a (fiktív) valóság paradoxonának is jelei: 
az elnök „alvása" egy nagyon is adekvát világérzékelés megnyilvánulása. Ugyanazt 
tudja, amit a VI. fejezet Estije is: hogy a szó és tett valódisága könnyen fordítható 
hazugságba, hogy a beszéd a valóság helyett áll. S ily módon: a paradox kifejezések, 
melyek az elnököt jellemzik, annak a paradoxonnak a mutatói, mely viszont a világot 
jellemzi: a lét pótlása a szóval. S az elnök - sajátos módon - igazzá teszi e paradoxono-
kat: tényleg „éberen őrködik" a világ rendjén, bölcsebb, mint a világ, amelyben él. Az 
interpretáció is egy metaforikus kérdésbe torkollik: nem egyértelmű, ki az, aki valójá-
ban „alszik": nem rendelkezik az önérzékelés képességével. 

Esti, aki az elnök történetéhez viszonyítva elbeszélői pozíciót foglal el, sze-
replőként is ugyanezt a törvényszerűséget tapasztalja meg. Németországba érkezte-
kor eligazító táblák - „szövegek' - sora vezeti el a tengerhez, de mikor már 
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megérkezett, látja a tengert, még akkor is újabb, a helyzetből adódóan immár 
teljesen fölösleges táblával találkozik: „A tenger." Német házigazdája folytonosan 
arra ösztönzi, osztályozza tapasztalatait „emberileg", „irodalmilag"és „bölcseletHeg". 
Esti számára - akit az idegen országban szerzett benyomások egyszerre, gondolati-
lag szétválaszthatatlanul érnek - ez nyilvánvalóan lehetetlen dolog: túlformalizált 
gondolkodásmód. A német nőkről szerzett tapasztalatai ugyanezt mutatják: egy 
„ bájos, elvált asszonyka " a szerelmi találkán „aranyércsomójáról" beszél Estinek - az 
őszinteség jegyében az adott helyzetben indokolatlan nyelvi viselkedés jellemzi. 
Beszéd és valóság meg nem felelése, illetve: a valóság fölé növő beszéd Esti — mint 
elbeszélő - számára a fenti esetekben egyáltalán nem negatívum. Az elbeszélés 
elrendezése, a benne egymást követő epizódok közös jellemzője (ami viszont már 
nem Esti, hanem Kosztolányi kompetenciájába tartozik) mindvégig ugyanez marad. 
Ironikus és szélsőséges - de egyszersmind leginkább nyelvre orientált megvalósulá-
saival Esti a sajátos elnevezésekben találkozik: a „hullaujj"-nak nevezett sajt, a 
„Vérkelevény" nevű likőr, a „Mustár" feliratú (s tényleg mustártartónak használt) 
árnyékszék alakú étkezési kellék eseteiben. A névé s az általa jelölt tárgy közti meg 
nem felelés mind Estiből, mind a németekből erős érzelmi reakciókat vált ki: Estiből 
az undort, a németekből jókedvet. Mindkét reakció forrása ugyanaz, míg viszont a 
németek ebben az esetben is a szavak nem valódi jelentései iránti vonzódásukat 
árulják el, addig Esti éppen a szavakkal való visszaélést érzékeli erősebben. 

Esti még egy cselekményrészletben teszi egészen nyilvánvalóvá a szavak és az 
általuk jelölt valóság közti eltérések iránti különös figyelemre való hajlamát. Itt válik 
fontossá újra ugyanaz, ami már a III. fejezet Estijét is jellemezte: idegensége, 
másnyelvűsége s az idegen nyelv - tehát tisztán maga a nyelv - iránti, ezúttal 
kizárólagos, még csak nem is értékszempontú figyelme. Az őt hazaszállító német 
bérkocsis szavait félreértve kevesebbet akar fizetni, fnire a kocsis káromkodni kezd. 
Esti azonban - látszólag - nem adekvát reakciót produkál erre: „[...] én csak 
ámuldoztam, hogy mily remekül használja a rendhagyó igéket, mily mesterien 
egyezteti az alanyt az állítmánnyal, mily gazdag és változatos a szókincse, s 
irónomat keresgéltem, hogy mindezt följegyzem ". Esti tehát nem a helyzetnek meg-
felelően, hanem a nyelvi viselkedésre reagál - amivel ki is váltja a kocsis megdöb-
benését: „Nem a saját szókincsén ámuldozott, hanem azon, hogy ily megadóan 
tűröm mocskos gorombaságait. Azt hitte, hogy valami vallásalapító vagyok vagy 
őrült. Pedig csak nyelvész voltam." Ami tehát a kocsis számára - aki anyanyelvén, 
kifejezésre orientáltan beszél - eszköz, az Esti számára önérték. A kifejezés a kocsis 
szempontjából a szavak minősítő értékére („mocskos gorombaság") vonatkozik, míg 
Esti számára a szó önmagában fontos („nyelvészvoltam"). Úgy is mondhatnánk: Esti 
előtt a valóság ez esetben is bizonyos értelemben „tágabb": a helyzetet és az arról 
szóló nyelvet egymástól függetlenül is érzékeli. S ez - megint csak paradox módon 
- éppen „fogyatékosságából", az idegen nyelv hiányos ismeretéből ered. E parado-
xonnak azonban mégis megvan a belső logikája: az, ami a német nyelvű beszélő 
számára evidencia: a nyelv és a valóság feltétlen összetartozása - az Esti számára 
örökösen új felfedezés. Hangsúlyt kell, hogy kapjon itt az is, hogy a novellának ez 
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az egyetlen olyan helyzete, ahol nyelv és valóság meg nem felelése pozitív értéke-
lést kap. S egyben ez az a pont is, ahol a szövegrész akár metaszövegként olvasható 
a novellához képest: Wiistenfeld és Esti ugyanolyan viszonyba kerülnek a nyelvvel, 
viselkedésük közös mozgatórugója is ez - s egyben Esti mint elbeszélő viszonyát az 
általa elbeszélt történethez is ez határozza meg. Az elbeszélői motiváció: Esti itt 
önmaga töiténetét, léthelyzetét modellálja, erre szolgál a történet elmondása (ami 
igy ugyanannyira önprezentáció is). Legfeljebb a történetszerű motivációban van 
különbség köztük: míg az elnök saját anyanyelvén is érzékeli a nyelvi kifejezés fent 
kifejtett sajátságait, Esti az idegen szempontjából találkozik ezzel. Míg ez az elnök 
számára fogalmilag világos törvény („bölcsesség"), addig Esti számára mindennapi 
tapasztalat. Elvi rokonság van azonban kettőjük között (és narratív, motivikus is), 
amint ezt a zárórészlet mutatja: Esti azzal emlékezik vissza a bölcs elnökre, hogy 
sírjánál maga is „elalszik". 

A novella fontos szereplője még Zwetschke idegorvos is. Az ő története is 
szemantikus paralelt alkot a főtörténettel: ő konzekvensen racionalizálni akarja 
Wiistenfeld álmát: empirikus megfigyelésekre és a lélektan eredményeire alapoz. Ez 
- míg a megfigyelés az elnök viselkedésének tényleges jellegére irányul - helyes 
eredményre vezet, ő is szoros kapcsolatba kerül az elnökkel: kigyógyítja álmatlan-
ságából, majd háziorvosa lesz. Miután azonban az elnök „kijárja" számára a szakmai 
érvényesülést is, Zwetschke óhatatlanul „beilleszkedik" a társadalom egészét jel-
lemző inert gondolkodási rendbe: egy elmegyógyintézet igazgató főorvosaként 
maga is szinte őrültként viselkedik: minden mondat után, akár indokolt, akár nem, 
erőltetetten, hosszan nevet. A beidegződés nála is az adott helyzetben inadekvát 
viselkedési patentokat alakít ki: nála a nyelvi és metaverbális kifejezés összeférhetet-
lensége mutatja a világhoz és önmagához való adekvát viszonyulás hiányát - ami a 
felügyelete alá tartozó őrültekkel rokonítja, egyszersmind élethelyzetének lehetetlen 
- valóságtól elszakadt - mivoltát is kiemeli. Másrészt - mint tudóst - ugyanaz 
jellemzi őt is, mint a felolvasókat: a valósággal (a betegek gyógyításával) nem 
foglalkozik. Mégsem tekinti ezt hiánynak, sőt: nagy szakmai elégedettséget érez a 
halottak „agyszeleteinek" boncolása közben. Az élő emberek „nem érdeklik". E sze-
repében alaki metaforáját is jelenti a „felolvasóknak", akiket szintén nem a való élet, 
csak annak a nyelvbe „fullasztása" érdekelt. Zwetschke azonban mégis megőriz 
valamit az elnökhöz való hajdani kötődéséből: ő az, aki Estinek odaadja az elnök 
személyét (vagy létének értelmét) szimbolikusan képviselő könyvet: Klopstock 
Messiását, a „világ legunalmasabb könyvét", mely olyan unalmas, hogy „Állítólag 
Klopstock maga se tudta elolvasni, csak megírni". 

Esti „kalandja" a következő, XIII. fejezetben szinte cselekményes párhuzamot 
alkot az elnök életének egyik epizódjával - annak mintegy kifejtett formáját 
tartalmazza. Azonos elv szerint viselkednek mindketten: ahogyan Wiistenfeld -
finom, udvarias gesztusokkal - „megszabadult" a hozzá pártfogásért forduló 
„gyászfátyolos özvegytől", Esti is végeredményben ugyanezt fogja tenni. Ami 
azonban az elnök történetében mindössze egy betét, epizód, az a XIII. fejezet 
szövegének egészét kitevő, kiterjedt, teljes cselekményt alkot. A motiváció azon-
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ban nem különbözik, s mindkét novella ugyanazt állítja középpontba mindkét 
főhős - elvileg emberbaráti elveiket meghazudtoló - viselkedésére nézve. A mo-
tivációs elv pedig az elnök és Esti közös mentalitásában és létérzékelésében 
kereshető; abban, amit a XII. fejezet szövege viszonylag széttagoltabb, sorrend-
jüket tekintve esetlegesebbnek ható részletei kifejtettek: a nyelvi viselkedés 
viszonylagosságának érzékelésében, másrészt annak a tudatában, hogy a valóság 
és a nyelv közti megfelelés hiánya törvényszerű, a változtatás lehetetlen. Közös 
tulajdonságuk érvényesül tehát a két novellában: a részvét és a be nem avatko-
zás (ami a XIII. fejezetben abban nyilvánul meg, hogy Esti - végül is - sorsára 
hagyja az „özvegyet"). A cselekménykompozíció különbsége azonban mégis 
releváns a két novella különbségét illetően is. Pontosabban: az elnök esete az 
„özveggyel" egyetlen motivációs elv koncentrált kiemelésére szolgál, innen rövid, 
lakonikus, a cselekményegész felől nézve valóban epizodikus természete. Itt 
ugyanis az adott cselekményszegmentum leírásának tárgya kizárólag - mind az 
özvegy, mind az elnök - nyelvi viselkedése. Ennek jellemzője pedig: hogy a 
beszéd tárgya és tulajdonképpeni tartalma szögesen ellentétesek egymással: „az 
özvegy mentegetődzve hangsúlyozta, hogy 'rövid leszek, nagyon rövid', a háró, 
aki már tudta, hogy ez minden embernél csak azt jelenti, hogy 'hosszú leszek, 
nagyon hosszú', lehunyta szemét, [...!'. Nem a közlendő és a megértett válik el 
tehát egymástól, hanem a kifejezés maga kétértelmű: az első, explicit megnyil-
vánulás értelme nem a jelölt tartalom, hanem ellenkezője: az illokutív jelentés. 
Vagyis: az elnök a beszédet nem valóságra (tartalomra, jelöltre) orientált cselek-
vésként, hanem „beszédaktusként" veszi tudomásul: nem tárgyára, hanem a 
bizonyos szituációban megszokott beszédesémára (illetve: a „mást közlés", az 
„elfedő megnyilvánulás" jellegére) figyel. S ugyané beszédsémába helyezkedik 
bele maga is: „[...] szeretetre méltóan biztosíthatta a bánatos, porig sújtott özve-
gyet, hogy 'mindent megtesz az érdekében, ami lehetséges', s előre tudta, hogy 
semmit se tesz meg". S ez nem erkölcstelenség, még kevésbé hazugság. Épp 
annak az ellenkezője: az elnök átlátja, a maga módján le is leplezi a másik (az 
„özvegyasszony") öncsalását, de nem teszi ezt nyílttá: tudja, hogy „segítsége" 
mindössze arra korlátozódhat, hogy magát az asszonyt nem állítja szembe önnön 
nyelvi cselekvésének valóságtalanságával, nem ébreszti rá, hogy kérése nem 
kérés, hanem önfelmentés: „Ez pedig nem volt részéről rosszhiszemű, mert az 
elnök, azt is tudta, hogy azok, akik olyan ostobák, hogy mások pártfogását kérik., 
mindig elveszett, halálra ítélt emberek, nem lehet és nem is érdemes rajtuk, 
segíteni, hiszen csak. öncsalók. ezek, akik olyan gyöngék, hogy még az öncsalásra 
se képesek., s másokhoz folyamodnak, hogy önmaguk helyett mások csalják, meg 
őket, pusztán maszlagot várnak., altatást, mákonyt, mellyel a báró tényleg nem 
fukarkodott. Nem is csalatkoztak benne soha." 

Esti Kornél a XIII. fejezetben ehhez „csak" annyit tesz hozzá, hogy ő végig-
járja az elnök által már megtett utat: a báró tapasztalatai megszerzésének folya-
matát. Ténylegesen próbál segíteni a hozzá forduló özvegyen, az asszony első 
megjelenésekor valóban sorsára, tehát az általa elmondott beszéd tartalmára 



182 Szitár Katalin 

koncentrál. A cselekmény előrehaladtával azonban mindinkább az özvegy (és az 
időközben szintén Esti pártfogoltjaivá vált családja) valódi helyzete (mely tényleg 
jobb lett Esti közreműködése folytán) és szavaik közti ellentmondásra figyel fel. 
Jellegzetes módon szinte megfordul a helyzet Esti és a család között: míg eddig 
Esti támogatta őket, most jótéteményei „jutalmául" ő várna tőlük „egy jó szót'W)-. 
„Most ő leste az alamizsnát". Ezt azonban nem kapja meg - nem is kaphatja 
meg, hiszen közben kiderül: bármennyit is javul a család tényleges helyzete, a 
„szerencsétlen sorsú szegényemberek"-klisé nem vész ki szókincsükből, sőt: 
egyre erősödik jelenléte, egyre inkább Esti ellen fordul. Paradox helyzet alakul 
tehát ki itt is: szó és valóság diszkrepanciája egyre inkább „befurakszik" Esti 
életébe, míg végül Esti „megveri" az özvegyet. Drasztikus tehát a megoldás - s 
ez különbözteti is meg Estit az elnöktől: míg az előbbi átlátta, hogy beavatko-
zásával csak a helyzetet és nem az emberek mentalitását változtathatná meg, 
addig Esti intuitívebb módon, „sorsszerűbben" s ugyanakkor az özvegy sorsának 
is részeseként jut ugyanerre az eredményre. 

Hasonló problematikát tematizál a XVII. fejezet is: az Estihez betoppanó Ürögi 
Dani mindaddig kételkedik a házigazda vendégszeretetének valódiságában, míg 
Esti bizonygatja, mennyire örül, hogy találkozhat rég nem látott barátjával, s csak 
akkor kezdi jól érezni magát, akkor bizonyosodik meg róla, hogy szívesen látott 
vendég, amikor Esti „beszédtaktikát" változtat: azt mondja, „kimondhatatlanul, 
pokolian unja" Ürögit; egyre durvább beszédkliséket alkalmaz: „megmérgezlek", 
„agyonlőlek", „Kotródj innen", „hordd el az irhádat". Ürögi végeredményben 
attól nyugszik meg, hogy Esti átvette az ő beszédmódját, melynek lényege: 
pontosan az ellenkezőjét mondja annak, amit közölni akar. A novellaszöveg 
narratív felépítése azonban egy olyan egységgel zár, mely helyreállítja e visszá-
jára fordított beszédrend értelmi egységét. Ürögi egy folyóiratot kér Estitől - me-
lyet az a szemétkosárból kotor elő. Az irodalmi lap - mely a szó művészetének 
letéteményese a valóságban s szimbóluma az adott novella keretei között -
szögesen ellentétes értékelést kap Ürögi és Esti szemszögéből. Míg az előbbi 
számára felbecsülhetetlen érték, az utóbbinak a szemétkosárba való. S ez nem 
függ a folyóirat művön kívüli értékelésétől, más szóval: nem Kosztolányi véle-
ményét tolmácsolja. Maga a folyóirat csak címében (csak utaltként) van jelen a 
műben, nem alkotja sem a leírás, sem az eseménymenet részét. Említésének 
jelentősége annyi, amennyi bármely folyóiraté: irodalmi újság, a szó elsődleges 
helyének biztosítója. Ezzel függ össze Ürögi és Esti ellentétes viszonya is hozzá: 
Ürögi a szavak embere (aki a valósággal szemben is a szót részesíti előnyben) 
- míg Esti az, aki tudatában van a szavak viszonylagos értékének. (Ezért is képes 
о alkalmazni beszédstratégiáját Ürögiéhez, fordítva ez nem lenne lehetséges. 
Ürögi ugyanis nem tud kilépni saját közlésformája kereteiből.) Ürögi ugyanakkor 
speciális megjelenése a szó-valóság ellentétet kihasználó hőstípusnak. Míg az 
Esti-novellák nagy részének (mellék)szereplői öntudatlanul „zárják be" önmagu-
kat egy-egy beszédklisé formuláiba, addig Ürögi - bár nyelvi tevékenységének 
elve nem különbözik az előbbiekétől - tudatosan használja ki az említett ellent-
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mondást, minduntalan utal rá, hogy szavain ő maga is, Esti is mást kell, hogy 
értsen. (Nem hiába irodalmár...) 

Ironikus hos— író-hos (alakkarakter, cselekményszerkezet és műfaj a regények után) 

Az Esti-ciklusban tehát Kosztolányi olyan „íeltételes világokat" hoz létre, melyek közös 
jellemzője a tapasztalati világ és annak nyelvi leképeződése közti megfeleltethetőség 
hiánya. Ennek első fontos következménye a darabok szövegvilágára nézve, hogy vég-
bemegy bennük egy funkcióváltás: a beszéd kerül a valóság helyére, míg a tényleges 
szituációk lényege rejtve marad. Legalábbis: a szereplők előtt. Esti e szempontból kap 
kitüntetett helyet nemcsak e novellák világában, hanem Kosztolányi írói világában is. 
Ő az a hős, aki nemcsak „belül" áll önnön életének meghatározottságain, mentális és 
nyelvi környezetén, - hanem mintegy „kívülállóként" is tudja szemlélni azt: egyszerre 
átélő é s értelmező szubjektum. Esti léttapasztalata azonban sohasem materiális (még a 
fikció keretein belül sem), hanem nyelvi természetű tapasztalat: azt a különbséget látja 
világosan, amely mások előtt rejtve marad: a létről szóló beszéd klisészerűségét, in-
adekvát mivoltát. S mivel ez az eltérés nem a beszélők szándékának következménye, 
működése automatikus, meghatározott, Esti törvényszerűségként ismeri ezt el. De nem-
csak elismeri - az Esti-történetek lényege, hogy olyan hőssel rendelkeznek, aki tudato-
san e (valóság és nyelv közötti) „résben" él. Az alak megformálása szempontjából ez azt 
is jelenti, hogy Esti egyszerre ironikusan és nosztalgikusán viszonyul saját világához, s 
mindkét tulajdonságának gyökere ugyanaz: a „be nem avatkozás" szükségszerűségé-
nek való alávetettség.7 Innen érthető az is, hogy Esti nem tragikus alak - mint a Koszto-
lányi-regények főszereplői voltak. Az író itt egy egészen másféle figurát hozott létre: azt, 
amit a regények főszereplői tragikusan, illúzióik elvesztéseként éltek át, azt Esti köny-
nyed, ironikus magatartással helyettesíti. Úgy is lehetne mondani: a tragikus (vagy 
potenciálisan tragédiával végződő) élethelyzet megmarad, csak az ahhoz való viszony 
változik meg gyökeresen. Ennek oka a regényhősök és Esti alakformálásának különb-
ségében van: a regényhősök tragikumérzése (és sorstragédiája) önnön világukból való 
kilépésük reménytelenségén s ezzel együtt a „kívülállás" megvalósításának lehetetlen-
ségén alapul. Ők emberileg értékesebbek, mint a körülöttük élők, gondolkodásukban 
azonban nem áll be az a változás, amely majd Estit jellemzi: nem mdnak a világ nyelvi 
kliséitől is függetlenedni. Vagyis: őket egzisztenciális helyzetük emeli környezetük fölé, 
- más szóval: a sorstragédia másfajta életutat jelöl ki számukra -; míg Estit az jellemzi, 
ami a regényhősökből „liiányzott": a nyelvi tapasztalat tudatossága, a képesség, hogy a 
mások által egybemosott nyelvet és valóságot kettéválassza. így ő nem is lehet többé 

7 H I M A Gabriella elemzése emeli ki: „Esti valóban úgy 'működik', mint a sors: látszólagos aktivitása 
ellenére sem avatkozik bele semmibe, a dolgok az ő közreműködése nélkül, önmozgásos logikájuk 
következtében is ugyanúgy folynának le." (H. G.: i. m. 171.) Esti - a fent kifejtett elemzések értelmében 
- nem pusztán magához a világhoz hasonul, felismerése ennél többet tartalmaz: e világ nyelvi viselkedé-
sének szabályait, illetve: a valóság fölé növő „beszédét" nem változtathatja meg. 
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tragikus figura: inkább „leleplező" szerepe van, másrészt: függetleníti magát mások 
megítéléseitől, nem vesz át semmilyen nyelvi sémát. Neki az élet nem tragikus - a 
novellaciklusban nincs tétje. 

Az utóbbi megállapítással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az összefüggő 
„regényfejezetekben" nem szereplő Esti-novellák viszont elénk állítják a „másik" Estit is: 
azt, aki számára a halál, az élet értelme-értelmetlensége, a világ rendje-kaotikussága 
problematizálódik. Van tehát tétje Esti életének is - ez azonban már a másoktól függet-
len, „saját lét" problémája. Csak jelzésképpen lehet utalni a Vendég című novellára: Esti 
élet és halál kérdése előtt áll, alkut köthetne a „vendég-Mefisztóval": újraélhetné életét. 
Mégsem az „életet" választja - s ennek oka nem nihilizmus, nem is halálvágy. Ellen-
kezőleg: Esti pontosan kifejti, hogy számára a lét önmagában nem érték, érték viszont a 
lét értelméről szerzett tapasztalat. S ennek ára: az életút elmúlása: „— Eszerint a halál a 
föladatod?- Nem a halál- arról nem tudom, hogy micsoda, és így nem is törődöm vele—, 
hanem a meghalás. Ez már rám tartozik. Ezt el kell egyszer intéznem. Ez minden ember 
egyetlen komoly föladata. Ez az a nagy-nagy vizsga, melyet föltétlenül le kell tennünk. 
Hát én örülök., hogy már felsőbb osztályba léptem, hogy öregebb vagyok, s nem csábít az 
a gondolat, hogy alsóbb osztályba kergessenek. Bámulom azokat a csodálatos tanuló-
kat, akik már kiállták ezt a vizsgát. "Esti halála: „saját halál", mely - bár az élet vége - , az 
élet megértése is. S ez az, amiről Esti nem mond le.8 

Kosztolányi tehát úgy hozta létre a - sokat emlegetett - írói alakmást Esti 
figurájában, hogy hősét áthelyezte az egzisztencia szférájából az esztétikuméba - s 
ezzel lényegében önmagához hasonította. (Nem azonosította viszont: modellált 
léthelyzeteket hozott létre.) A nyelv és valóság közti megfelelésnek a beszélőtől való 
függősége, másrészt a nyelvalkotás emberi szubjektumoktól eredeztetett, teremtő 
aktivitásként való szemlélése - mindaz, ami itt irodalmi megformálást kapott - , nem 
volt idegen a Kosztolányi korában előretörő nyelvészeti-irodalmi irányzattól sem. 
A Humboldttól eredeztetett, Wundtot sok mindenben követő, többek között a 
bergsoni fejlődés (tartam-)elmélet által is ihletett, a szellemtörténet hatására „szel-
lemi és nyelvi élet korrelativ viszonyát"9 valló nyelvészet megújította a nyelvről való 
gondolkozás egészét. Megtartván a - maga egyik „gyökereként" elismert - pozitivis-
ta nyelvészet tényfeltáró és pontosságra törekvő módszerét („a helyes nyelvi magya-
rázat alapföltétele azonban a nyelvi jelenségek lehetőleg pontos ismerete: a pozitív 
nyelvtörténet'"'), elvetette annak a mechanizálódásra és automatizálódásra alapo-

8 Az identitás nélküliként jellemzett hőst Kosztolányi e szövegben nyíltan nagyon is pontos identitás-
sal ruházza fel: Esti léte nem a sorsban, hanem a megértésben van. Ahogyan léttapasztalata nem 
elsősorban egzisztenciális, hanem nyelvi jelentőségű, úgy személyiségének fő sajátságát is két dolog 
határozza meg: szereplőként: nyelv és valóság meg nem felelésének felismerése, elbeszélőként: ezen 
viszony újraalkotásának készsége, a megírás. Ez az, amit narratív vagy szemantikai identitásnak lehetne 
talán nevezni. Ennek alapján Esti: alkotó-hős (ebben az értelemben író-hasonmás: nem a biográfia 
részleteit, hanem az alkotásfolyamat elveit reprodukálja), - s ez különbözteti meg attól a világtól, melyben 
él, s mely valószínűleg sokkal kevésbé rendelkezik szilárd tulajdonságokkal, vállalható meggyőződések-
kel, kialakult identitással, mint Esti. 

9 TROSTLER József: Nyelvtudomány és idealizmus. MNyőr 1 9 2 5 . jan.-febr. 2 1 - 2 5 . 

' " K L E M M Antal: Pozitivizmus és idealizmus a nyelvtudományban. MNY 1927. jan.-febr. 13-
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zott nyelvfejlődési teóriáját." Nyelvfilozófiájának lényege, hogy a „nyelv nem kész 
mű, nem az ember agyában elraktározott beszédképzetek, rendszere, [...] így tehát a 
nyelvi jelenségek, nem is magyarázhatók meg önmaguktól, elvonatkoztatva a be-
szélőtől. " Amennyiben a nyelvi változás sohasem csak „phaenomenon", hanem 
„noumenon"}2 a nyelvi automatizmus helyére e nyelvészeti irányzat a „beszélő 
szabadon teremtő szellemét" állítja. 

Az előbbi megállapításból következően: a „noumenon" - a megnevezés mint a 
szellem tevékenysége - élesen elválasztódik a megkövesedett, megszokássá, automa-
tizmussá vált nyelvhasználattól. Amit Kosztolányi, az író hozzátesz mindehhez, az 
az, hogy végigjáratja az utat - hősével, Estivel és az olvasóval - a kliséktől a klisék 
leleplezéséig (és annak egzisztenciális következményeiig), s még tovább: az új, saját 
nyelv (saját valóságértés) megteremtéséig. Nézetem szerint tehát Kosztolányi nem-
csak a beszélők közössége által meghatározott nyelvről beszél, hanem e közösség 
nem-teremtő, a nyelvet ténylegesen mechanizáltan használó mivoltáról is. A „be-
szélő" fogalma differenciálódik: az Esti-novellák világában kettéválik az automatikus 
beszéd, mely elfedi a létet, s a művészi-írói beszéd (maga a mű szövege), mely 
viszont feltárja azt. S Esti ez utóbbihoz áll közelebb: lét és nyelv viszonyának 
helyreállítója. Érdekes lehet e szempontból, hogy a korabeli nyelvtudomány megsej-
tése is nyelv és esztétikum összekapcsoltságára vonatkozott: „csak a kiválasztottak, 
a hivatottak vesznek részt a nyelvteremtő munkában. A nyelvteremtő szellemet csak 
kiváló művészek tudják megragadni és alakilag kifejezni, ezért az esztétikai hangtan 
szempontjából csak a nagy költőknek lehet szerepük."}5 

Az Esti-ciklusra vonatkozó interpretációs kérdések közül a legkevésbé megol-
dott, hogy novellafüzérként vagy regényként „kell-e" olvasnunk a művet. Bár a 
külső cselekmény szintjén majdnem hogy nincs is összetartó erő a lazán egymáshoz 
kapcsolódó darabok között, a novellák önállóan is olvashatók, a ciklus fejezetekre 
tagolódik, melyek - ha nem is részletezett fejlődéstörténetet, de mégis - életutat 
irnak le: Esti gyermekkorától, az iskolakezdéstől a „villamosút" szimbolikus „végál-
lomásáig'. Ha az első, nyilvánvalóan keretszerű novellában mondottakra figyelünk: 

11 Klemm Antal, a nyelvi változások mechanizálódásáraés automatizálődásraalapozott magyaráza-
tával szemben, annak kritikájaként körvonalazza a maga nézeteit: „Apozitív magyarázat esetén mindad-
dig nem lehet szó analógiáról, míg élénken él a beszélő emlékezetében a nyelvi alakcsoportok különbözősé-
gének képzete: nem lehet szó hangváltozásról, míg a beszélő- és hallószervek működése fölött őrködik a 
figyelem; nem lehet szó jelentéshomályosulásról, míg a szavak jelentésének képzete erős és élénk; nem lehet 
szó jelentésváltozásról, míg a hallgató teljesen megérti azt, amit a beszélő ki akar fejezni; nem lehet szó 
szóvegyüléstől, míg a hasonló képzetek nem keverednek össze; nem lehet szó jelentéskülönülésről, míg az 
összetartozó nyelvi jelenségeket valami összetartja." (KLEMM A.: i. m. 18.) Míg Klemm reprodukálja, illetve 
demonstrálja a magáéval ellentétes módszert: a mechanikus és passzív nyelvváltozási teóriát, s szembehe-
lyezi ezzel a nyelvteremtő aktivitásra alapozott nyelvszemléletet, lényegében ugyanannak a jelenségnek 
két oldalát írja körül. A beszélt, már használatban lévő nyelv hajlamos az automatizálődásra. amit csak az 
eleven nyelvi tudat fog vissza. Ez az eleven nyelvi tudat azonban többnyire nem a beszélőké - sokkal 
inkább az íróké. 

12 Az idézetek helye: KLEMM A.: i. m. 19. 
1 3 KLEMM A . : i. M . 1 9 - 2 0 . 
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a készülő mű sem nem „útirajz", sem nem „életrajz", sem nem „regény". Ugyanak-
kor: részletesen elemzett az „út" szimbolikája (mely mégis „életút") és a regénnyel 
szemben támasztott elvárások megcáfolására irányuló írói szándék.14 

Ha az I. fejezet szövegét tekintjük, szembeötlik, hogy itt nem maga a regény, hanem 
a hagyományos regénytípus egyik fontos elemének, az összefüggő cselekménymenetnek. 
a megtagadásáról van szó. Estinek a műfajra vonatkozó kérdésére („- Regény?") az „író" 
látszólag egyértelmű tagadással válaszol: „Isten ments!Minden regény így kezdődik.: 'Egy 
fiatalember ment a sötét utcán, feltűrt gallérral. 'Aztán kiderül, hogy ez a feltűrt, gallérú 
fiatalember• a regényhős. Érdekcsigázás. Borzalmas." Ez lényegében a tradicionális 
formaelvtől való elszakadás, de a szöveg már itt, az I. fejezetten utalást tartalmaz a 
későbbiekben az egyes darabokban megvalósuló új szerkesztési elvre: „ Össze ne csiri-
zeid holmi bárgyú mesével. Maradjon minden annak, ami egy költőhöz illik: töredék-
nek. "A „mese", a történetszerűség helyébe a „költőiség" lép: lírai próza születik. Ez már 
az első, az ily módon speciálisan felfogható „cselekményes" novellára is érvényes: Esti 
első életkalandja nem egyszerűen az iskolához, hanem az írás képességének megszer-
zéséhez kötődik, s az írás az, ami itt egyszerre megkülönbözteti, de társai fölé is emeli 
Estit: a „tudáshoz" kapcsolódik: „Tudta, hogy van közönséges írás és gyorsírás. Tudta, 
hogy a kinin keserű, s az ipecacuana édes. Tudta azt is, hogy Amerikában most este van. 
Sok. mindent tudott már. De ők nem tudták., hogy őmindezt tudja. "A novella szövegépí-
tése azonban már nemcsak tematikusan, hanem nyelvileg is kiemeli az „írás" motívu-
mát: az „/"betűt tanulják éppen, a tanár így vigasztalja a magát kitaszítottnak érző 
kisgyereket: „- Ne sírj - csitította -[...] Most írni tanulunk.. Vagy te nem szeretnél 
megtanulni ír ni?" A novella-történet kétféleképp jellemzi a gyermek Estit: először síró, 
majd író lényként. Ez egyben kétféle létállapot is. Egyfelől (kezdetben): a mások által be 
nem fogadott gyermeké: „Az elsőpadokban szinte magától értetődően az űri gyermek. '-
ek. helyezkedtek el, földbirtokosok, városi tanácsosok fiai. [...]Helyet szorítani nemigen 
siettek, neki." Fonnalitásokra alapuló, minden gyenneki önkéntelenséget nélkülöző vi-
selkedésük riasztja Estit: „Illedelmesen, de önérzetesen vették, körül a dobogót, akár az 
uralkodó irányzatot támogató kormánypárt a miniszterelnök bársonyszékét." Estihez 
való viszonyukat ugyanez jellemzi: vagy közönyösek („hűvös udvariassággal"néznek 
rá, Esti hiába „sandít" oda, amint „ Vörös zsebkendőjükből kirakosgatták elemózsiáju-
kat": „Az áporodott szag, mely kipárolgott csizmájukból, ruhájukból, fölkavarta gyom-
rát. De azért szívesen leült volna közéjük.. Tekintetével rimánkodott, hogy fogadják he 
legalább ők".); vagy ellenségesek, nyíltan támadóak: „papírgalacsinokkal" dobálóz-
nak, majd dobálják Estit.15 Esti helyzetét az „írás" - mint cselekménymomentum és mint 
attribútumává váló motívum - változtatja meg: „Szép, finom i betűt írt. Megdicsérte érte. 

14 Lásd: SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Világkép és stílus. Magvető, Bp., 1 9 8 0 . 4 6 6 - 4 9 7 . 
13 A kitaszítottság, a másoknál alábbvalóság érzése adja az ugyancsak 1929-es Silus című novella 

alapszituációját. Motivikusan rokonítja a két szöveget a környezet cselekvése: az önmaguknál különbnek 
látott társ „megdobálása" (és éppen a „homlok" eltalálása) és a kitaszított „sírása". Ugyanakkor mindkét 
esetben ugyanaz a megkülönböztetés oka: Silus is, a kis Esti is többet tud társainál, de e tudás 
mindkettőjük esetében áttételesen, kvázi-művészi tevékenységük révén érvényesülhet csak. Két egészen 
ellentétes szövegvilág, alakkarakter ugyanarra az „eredőre" megy vissza, s hasonló értelmet is hordoz. 
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Az már nem Art." S ahogyan az „írás" a „szépséghez" - az esztétikum szférájához -
közelíti Estit, azzal párhuzamosan kerül sor az első, elemi önmeghatározó geszmsra is, 
mely még az iskolásé: nevének kimondására (ami a nvoella zárómondatát alkotja): „Mi 
a neved?- kérdezte még egyszer. - Esti Kornél- válaszolt a kisfiú, bátran és értelmesen." 
Az „írás"-motívum tehát sokkal több egyszerű cselekményrészletnél: hangalakja is szim-
bolikus jelentéssel telíti a szöveget („metaforikus" felépítését teszi elsődlegessé a „meto-
nimikus", cselekményszerűvel szemben - költői prózát teremt). A „("betűből „írás"lesz 
- s ezzel párhuzamosan, egyszersmind ennek következményeképp az én-kép első 
formája is teljessé válik: a többiektől semmiben sem különböző „kisfiúból" (akit csak 
hiányok jellemeztek: undor, félelem, kitaszítottság) „Esti Koméi" lesz (aki viszont „bá-
tor" és „értelmes"). Bármiképpen olvassuk is a ciklust, e fejezet valószínűleg minden-
képp az első megkülönböztető és önmeghatározó gesztus megjelenésével jellemzi Estit. 
S ily módon - a novellaszöveg metaforikus szintjén - ez „sorsindítás" is. 

Esti „sorsa" - mint a fenti elemzések megmutathatták - elsősorban valóban az 
„író" - a „szóval" magával foglalkozó - emberé. E tekintetben a ciklus egészének, 
értelmezésére is kihatással van az első fejezet interpretációja: ez a hős biográfiájának 
olyan beállítása, mely „íróvá avatódása" szempontjából minősíti őt. 

Arra a kérdésre, hogy van-e az Esti-történetek között annyi és olyan minőségű össze-
tartó erő, mely regénnyé avatja a művet - e dolgozat tanulságait összegezve - a hős 
személyében modellált nyelvhez való viszony szempontjából lehet választ adni. Esti - a 
hagyományos regényhez viszonyítva - „anti-hős": passzivitás, a beilleszkedésre való 
különös hajlam jellemzi. „Anti-világban" él, hiszen egyik világ sem sajátja, mindenütt 
kívülálló; tulajdonságai jóformán nincsenek vagy rögzíthetetlenek; viselkedését a min-
den elvárásra való rácáfolás igénye irányítja. Ugyanakkor belső tudat-, lélekrajz sem 
helyettesíti a szövegvilág említett „hiányait". Azt azonban nem állithatjuk, hogy Estinek 
nincs saját világa, nincs identitása. Ezt azonban éppen az említett „kívülállás" határozza 
meg: a (fiktív) tapasztalati világon kívül, az azt leíró nyelvben van otthon ez a hős -
ebben az értelemben „nem-hős", hanem maga a világ, annak lenyomata. Identitásának 
meghatározásában valószínűleg az jelent nehézséget, hogy ezt nem közvetlenül a lét-
hez, hanem annak nyelvéhez való viszonyulás hozta létre. Ezért tartózkodik Esti mindig 
„köztes" szférákban: semmilyen világon, értékrenden, eszmén és ideológián nem kerül 
„belül" - nem valóságként, hanem szóként (a valóság lehetséges lek.épződéseik.ént) veszi 
tudomásul azokat. S ez egyáltalán nem nihilizmus. Másfajta, a megszokottól eltérő 
gondolkodásmód, mely a világot nem adottságként, hanem feltételes világként, nyelv-
ként veszi tudomásul. Innen van Esti íróhajlama is: történetei a valóság esztétikai szem-
léletét elsajátító emberéi: Esti nemcsak érzékeli л gondolkodás beszédsémák általi meg-
határozottságát, hanem arra is kész (illetve: később, íróként gyakorolja is ezt), hogy a 
nyers valóságot másfajta szövegként, irodalmi műként teremtse újjá. S nemcsak mások-
ban, önmagában is érzékeny erre: ezt mutatja III. fejezetbeli ráeszmélése arra, hogy az 
asszonyról és lányáról szóló „szónoklatát" nem szabad elmondani. Önironikusan em-
lékszik vissza rá, hogyan állította össze mondandóját gondolatban, s az, hogy végül 
nem mondja el, egybeesik a megélés és a megírás közti különbség tapasztalatának 
megszerzésével, vagyis azzal, hogy az íróvá válás folyamata: nyelvalkotói, formáló 
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folyamat is, nem használhatja többet a már rendelkezésre álló nyelvi patentokat: „Ezt 
akarta mondani, de nem mondta el. Egy tizennyolc éves fiú csak. érezni tud még. Nem 
tud ilyen mondatokat összehozni és előadni. Ezért csak meghajolt. Mélyebben, mint 
ahogy tervezte. Majdnem a földig hajolt." 

A III. fejezet - eszerint - újabb állomás Esti életútján, mely ugyan nem cselekmé-
nyesen, mégis szervesen folytatja a II. fejezetet. Itt játszódik le az a mentalitásbeli 
váltás, mely Esti számára világossá teszi, hogy „ember" és „író" útja különböző: az 
előbbi az életben, az utóbbi a nyelvben fog élni. S Esti dönt is, melyik utat válassza. 

Az egymáshoz lazán kapcsolódó Esti-történetek között a továbbiakban azonban 
nem látok ilyesféle - fejlődésmenetként is felfogható - előrehaladást. Az epizódok 
sorrendje (talán a ciklus utolsó novellája kivételével) valószínűleg felcserélhető - ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ki kell zárni a regényként való olvasás lehetőségét. Az 
elbeszéléskutatás mai eredményei szerint az epikai mű struktúrája éppúgy megengedi a 
magasfokú koncentrációt, mint a széttartó, töredezett jellegű cselekményépítést. A cse-
lekményszerkezet maga tehát nem döntő kritérium a műfaj megállapításában.16 Figye-
lembe veendő azonban az, hogy „költői prózáról" lévén szó, Kosztolányi ez esetlren 
mind a líra, mind az epika felől megújította a műszerkezetet. A cselekménymotiváció 
hiátusait egyrészt a narratív felépítés állandósága pótolja; a hagyományos értelemben 
vett jellemrajz helyett a hős narratív identitása, egy speciális önazonosság áll; s a 
történetelvet a lírai elv egészíti ki: a történetszerűen motiválatlan helyeken metaforikus 
azonosítások szolgálnak az interpretáció alapjául.1 

Kosztolányi elbeszélőművészetének sajátságait tekintve nem tartom kizártnak az 
Esti Kornél köztes műfajú alkotásként való értelmezésének lehetőségét. Ez nem 
szegényítené el, ellenkezőleg: valószínűleg gazdagítaná és differenciálná a műfaj 
(általános értelemben vett) kérdésére adható válaszokat. Ez elsősorban azt feltételez-
né, hogy a műfajt nem konvencióként, hanem poétikailag artikulálódó (és az 
értelmezésben is kifejthető), egyszerre műforma- és jelentésképző faktorként ven-
nénk tudomásul. Módszertanilag ezért szükségesnek tartom a lírai és epikai elvek -
fent kifejtett - elkülönítését, mivel a kettő egyszerre, egyazon szövegben működik. 
Ezenkívül: az Esti Kornél csak úgy olvasható el Kosztolányi sajátos én-regényeként, 
ars poeticájaként is, ha figyelembe vesszük a prózába kódolt költői réteget is, s 
ezenfelül a kettő kölcsönös meghatározottságára helyezzük a hangsúlyt. 

16 E szempontot érvényesíti SZILI József A műfaj kérdésének elbeszélésre alapozott poétikai kísérleté-
ben. (Sz. J.: Háromműnemüség és interkulturális poétika. Literatura 1993/2. 101—129.) Az elbeszélés 
sajátságaként a ..lineárisszekvencialitást"tételezi fel (akár szoros, „láncszerű", akár nagyon laza, „széttar-
tó", illetve akár konvencionális-népköltészeti, akár egyedi cselekményszerkesztés mellett). Ennek megfe-
lelően irányítja a figyelmet a minden elbeszélésszerű mű alaptípusaként felismerhető krónikára, illetve 
ezen művek ..katalógusjellegére". Más szóval: a cselekményegységet biztosító vagy sorrendiséget „betartó" 
oksági (fogalmi-logikai) motiváció szabályszerű hiányára. 

17 A Szili József idézett tanulmányában elkülönített kétféle - egyfelől a drámára és másfelől a lírára 
alapozott - poétikai rendszer lehetséges találkozási tere is a költői próza. Ennek az Esti Kornél szimpto-
matikus példája lehetne: a cselekménylogika „helyén" egy ismétlődő narratív rendszer és egy motivikus 
ekvivalenciákra alapozódó, lírai fogantatású egységképző erő működik. 



Vincze Teréz 

„KERESD TOVÁBB MAGAD!" 

- Identitás és emlékezés Babits Mihály költészetében -

A költészetről való beszédnek - nem meglepő módon - a lírai személyiség kérdése 
mindig meghatározó eleme. Megléte, működésének szituáltsága, vagy éppen saját 
maga felszámolására irányuló törekvésének periodicitása líratörténeti korszakok 
megállapítására ösztönöz. E késztetés jegyében fogalmazódik meg a magyar költé-
szet történetével kapcsolatban is a fölérendelt lírai személyiség meglétének, illetve 
pozíciójának korszakokat indukáló tételezése. 

Dolgozatomban nem kívánom vizsgálni, mennyire alkalmas ez a módszer érvé-
nyes határpontok kijelölésére, irányzatok pontos elhatárolására. Amiért mégis köz-
ponti helyet kell kapnia itt ennek a problémának, az a líratörténeti szituáció, amely 
az általam vizsgált időszakban a művekben kifejezésre jut. A húszas-harmincas évek 
fordulóján a költészetben egyre felerősödni látszik az a tendencia, melyet nálunk 
talán leginkább Szabó Lőrinc versei támasztanak alá, s amit a személyiséghatárok 
feloldódásának költészeti reflexiójaként definiálhatnánk. Az európai lírában az ilyen 
típusú felismerésekre adott radikális reakció a mallarméi személytelenített beszéd-
mód, s a későbbiekben ez képezi majd például Gottfried Benn, Paul Celan alkotá-
sainak karakterisztikus vonását is. E problémával való küzdelem, a megoldási 
kísérletek alapvetően meghatározzák e század első harmadának magyar irodalmát. 
A lírai személyiség pozíciójának megkérdőjeleződése mint egyfajta identitásvesztés, 
a versgeneráló középpont megingásával jár együtt. A szubjektum mint a műalkotást 
létrehozó nyelv operátora (H. Friedrich)1 tételeződik a klasszikus modernségben. 
Ennek elvesztésével a műalkotás mint individuálisan szándékolt esztétikum létreho-
zása lehetetlenné válik. Az énnek ilyen belső, műkonstituáló és formaadó szerepe 
fogalmazódik meg Babits Ha eltörik az edény című 1919-es versében: 

„Kik bennem vagytok, lelkem részeként, 
hogy élitek túl ezt a bús edényt? 
Magammal sírba nem vihetlek el, 

magam nélkül nem képzelhetlek el, 
mint edény nélkül nem a drága bort -

edénye törve, földön szertefolyt." 

1 Hugo FRIEDRICH: Die Struktur der Modernen Lyrik. Hamburg, 1 9 5 6 . 
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Az az új klasszicizmus, amelynek stratégiáit Babits saját költészetében próbálja 
kialakítani a tízes-húszas években, az individuum pozíciójának kérdésessé válására 
és a kultúrába vetett szilárd hit elbizonytalanodására adott válaszként is leírható. 

„Az új klasszicizmus nem akart mást, mint restaurálni, visszaállítani az irodalom 
vallását, szűkebben a költészetvallást."2 Ennek az elképzelésnek jegyében fogalma-
zódik meg legfőbb instanciaként a közös nyelv és hagyomány értelmében vett 
kulturális én, melynek legfontosabb tulajdonsága folyamatosságot biztosító ereje. 
A folyamatosság ilyen értelmű fenntartása egyben a klasszikus modernség művésze-
tet életben tartó törekvésének hermetikus aspektusára is utal: „A költő konzervatív! 
[...] Konzervatív: őrző" - mondja Babits 1919-ben.3 

Az őrzés és a folyamatosság fenntartása mint alapvető művészetalkotó energia 
van jelen nála. 1916-ban Kassákék mozgalmára reflektáló írásában' a művészetet 
olyan hagyományszerű momentumok működtetik, amelyek a nyelv eredményessé-
gében is szerepet játszanak. A konvenciók és a kulturális beidegzettségek által 
működő nyelv itt még mint feltétlen élték, jelentésképző energia jelenik meg, s nem 
mint leküzdendő akadály. (így Babits költészetében sem domináns a nyelvi meg-
előzöttség problémája, a nyelv iránti bizalom megrendülésének tematizálása.) 

A harmincas évek elejére azonban a klasszikus modernizmus költészetfelfogása, 
mely azt mint a hagyományban egyként és oszthatatlanként benneállót tételezte, 
tarthatatlanná vált. A kultúra kontinuitását garantáló alkotói individuum problemati-
kussá válása egyre határozottabban kapott hangot az avantgarde irodalomban és 
Szabó Lőrinc költészetében is. A személyiség újraszituálása elkerülhetetlen feladat 
lett. Nem kis szerepet vállalt ennek tudatosításában az irodalmi avantgarde, különö-
sen Kassák működésén keresztül. A világ külső tényeiből, mint perceptív tömegből 
konstituálódó költői én megjelenése (például: A ló meghal, a madarak kirepülnek) 
új mértékvételről tudósít, amely - a hagyományhoz képest — külső mértékkel akarja 
felmérni a világot. Ezzel mintha a mértékvétel értelmében vett költőien lakozás 
heideggeri gondolatát radikalizálná a kassáki nézőpont. Hiszen „A lakozás költőisé-
ge a felmérés. A költészet mérés. [...] A mértékvétel sohasem a mérték magunkhoz 
ragadását jelenti, hanem egy olyan egybegyűjtött észlelést, amely meghallás ma-
rad.'0 S így a valódi költés, a költés történése maga a mérték-vétel, a költő akkor 
költ, ha mértéket vesz, felmér. A magunkhoz-nem-ragadott mértéket pedig a világ 
tényeiben ismeri fel Kassák. 

A művészetet intencionáló individuum helyett így kerül előtérbe a világ dolgainak 
önmagukban vett esztétikai realitása, a „talált tárgy" mint az avantgarde számára 
létező esztétikum. 

2 SZIGETI Csaba: Versválság ésprozódia. (Vázlat az új klasszicizmus babitsi fogalmáról) In: „de nem 
felelnek, úgy felelnek". Szerk.: KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő. JPTE Pécs, 1 9 9 2 . 

3 BABITS Mihály: Magyar költő kilencszáztizenkilencben. In: В . М . : Esszék, tanulmányok. I. Bp., 1 9 7 8 . 

Szépirodalmi, 6 6 1 - 6 6 2 . 
4 BABITS Mihály: Ma. holnap és irodalom. Nyugat 1916. II. 328-340. 
5 Martin HEIDEGGER: ..költőien lakozik az ember". In: M. H.: „költőien lakozik az ember". Válogatott 

írások. T-Twins-Pompeji, Bp.-Szeged, 1994. 
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Az ilyen módon problematizálódó lírai személyesség háttere előtt válik többszö-
rösen érdekessé, hogy az emlékezet tapasztalatáról való tudás hogyan befolyásolja 
a költészetet, milyen konstrukciók létesülnek identitás, emlékezet, hagyomány vi-
szonylataiban. Amellett, hogy az emlékezeti működés identitásképző funkciójának 
megfigyelése a lírai szubjektum kétségessé vált pozíciójának értelmezéséhez adhat 
támpontokat, az emlékezés mint sajátos struktúra tágabb éltelemben is alkalmazható 
vizsgálati stratégia a költészetet a kulturális memória szerveként elgondolva. 

Az esztétikai hatásfunkcióban működő költészeti alkotás originalitást jelent min-
den korábban létezett valóságdarabbal szemben, nem azok leképezését célozza, 
hanem valamely tartalom megteremtését. Ebben az értelemben válik a költészet „a 
világ megértésének egyik szervévé (Dilthey).6 A mimézistől elszakadó művészet 
elgondolása nyitja meg az utat az alkotásnak mint termékeny emlékezetnek a 
felfogásához, a művészi tevékenységben az emlékezet produktív aktusára helyezve 
a hangsúlyt. 

Ez az a produktivitás, amihez - véleményem szerint - Babits költészete a 
harmincas évek elejére eljut, s amelyet legátütőbb erővel a Csak posta voltál című 
versben fogalmaz meg, éppen az identitás-kérdésre való válaszlehetőségként. 

Mielőtt azonban rátérnénk Babits költészetében a harmincas évek elején jelent-
kező ilyen tendenciára, röviden áttekintem, hogyan tematizálják a korábbi kötetek 
az emlékezet tapasztalatát, funkcióját. 

Babits korai köteteiben (Levelek Iris koszorújából; Herceg, hátha megjön a tél is) 
a memóriának az a hagyományosnak mondható felfogása dominál, amely a múlt 
tényeiből testet öltő emlékeket mint elveszített értéket, vágyott elíziumot jeleníti meg 
(Emléksorok egy régi pécsi uszodára; Esti kérdés; Festett cél, puszta semmi; A Campagna 
éneke). Emellett persze jelentős momentum a Himnusz Irishez, mely az emlékezés 
identitásképző aspektusát rögzíti: 

„Idézz fel nékem ezer régi képet 
és földi képet, trilliót ha van, 
sok földet, vizet, új és régi népet, 
idézz fel, szóval, teljesenmagam." 

A felidézhető múlt képeinek összessége mint az identitás konstituálója itt még 
egyfajta passzív, pusztán a felidézett múltdarabok egymásra halmozásának értelmé-
ben vett személyiség-építést végez. 

A következő kötetben (Recitatív, 1916) még szintén döntően jelen van a múlt 
mint elveszett érték nosztalgikus felfogása (Spleen; Édes az otthon; Augusztus), 
azonban az E komor június havon és Az életemet elhibáztam című darabokban már 
bizonyos mértékben árnyalódik az emlékezet babitsi értelmezése. Meghatározó a 
rekollekciós felfogás: 

6 W . DILTHEY: Gesammelte Schriften. Bd. VI. Stuttgart-Göttingen, 1 9 6 2 . 1 1 6 . Idézi: KULCSÁR SZABÓ 

Ernő: Klasszikus modemség, avantgarde,posztmodem. Kortárs 1990. 1. 113. 
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„Keresd most őket együvé, 
mint gyöngyszemeket, ha szerte 
elhullták, mert gyerek fűzé, 
ki újra szerteseperte." 

(E komor június havon) 

Az emlékek összegyűjtésének igénye tehát itt is megvan, amivel kiegészül, hogy 
a puszta felhalmozáshoz képest az eredeti rend összeállításának problematikussága 
merül fel: 

„Ki lelheti régi sorját?" 

Ugyancsak itt tematizálódik a jövő múltból van gondolata. Ahogy Nietzsche 
fogalmaz: „a Van nem egyéb mint a szüntelen Volt, valami önmaga tagadásából és 
elemésztéséből, a magának ellentmondásból él".7 S ahogyan ezt Bergson-tanul-
mányában maga Babits is megfogalmazza: „vagyis a múlt nem mindegy a jelennek, 
hanem hat a jelenre, bizonyos értelemben benne van a jelenben az egész múlt: ez 
más szóval az emlékezet".8 A vers szavaival: 

„Miből van, látod a jövőt: 
csupa múltból, megtanultad!" 

Ugyanebben a versben merül fel az emlékezéssel kapcsolatban az egykori és 
jelenkori távolságot az emlékezés folyamatában feldolgozó gesztus: 

„Kergesse múltba és megint 
kergesse jövőbe lelked 
emléked motollája [...] 
így lesz oly szőnyeg életed 
melyben a szálak, a színek 
összefonódnak élveteg," 

Proustnál jelenik meg karakterisztikus jegyként ez az elgondolás, és nyit új 
fejezetet az emlékezet irodalmi felfogásában. Ebben az értelemben az emlékezet 
költészetének varázsa éppen abból a feszültségből ered, amit a múlt és jelen között 
eltelt idő és ennek az emlékezetre gyakorolt hatása hoz létre. Az emlékezet tehát 
folyamatosan dinamikus viszonyokat generál múlt és jelen között, ami azonban nem 
csak a jelenre, de - bizonyos értelemben - a múltra is kihatással van. Ez a vers 

7 Friedrich NIETZSCHE: A történelem hasznáról és káráról. Bp., 1989. Akadémiai, 30. 
8 BABITS Mihály: Bergson filozófiája. (1910) In: В. M.: Esszék, tanulmányok. I. Iip., 1978. Szépiro-

dalmi, 146. 
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egyébként e dinamikus szemlélettel és a szőnyeg és a szövedéket létrehozó embe-
ri élet-szál képeivel határozottan előre utal a Csak posta voltál alapvető szerkezetére. 

A Nyugtalanság völgye című kötet (1920) továbbviszi a múlt mint a jelenben 
aktívan ható erő felmutatását. A Strófák egy templomhoz-ban a múltban megélt élet, 
a templomba (mint kőbe) zárt múlt hitele teszi a szépséget jelenbeli élővé. Az Egy 
filozófus halálára-Ъап pedig: 

„a szókra tapadt vak mult, mely festi folyton 
a friss jelent". 

Az 1925-ös Sziget és tenger című kötetben az emlékezés a múltról való tudást mint 
az élet kontinuitásának fontos elemét jelöli meg, mert csak emlék-zátonyokon 
épülhet új világ: 

„Az emlék fennmarad, állván 
tűnt szigetünk tetején, mint kincses zátony a süllyedt 

Atlantisz vizein, s tán száz ily zátonyon épül 
majd az új és szebb Atlantisz." 

(A sziget nem elég magas) 

A múlt pusztulása a jövő pusztulásával egyenértékű: 

„Nem a holtakat szánom már: az élő 
ma százszor holtabb; az eke nem új mag 
számára tört utat, hanem kidobta 
földünkből a régit, és elaszunk most." 

(Vers, apostolokról) 

Fenti idézetekben a múlt és az arra való emlékezés mint közösségi hagyomány 
jelöltetett ki feltétlen értékként. Az Utca, estefelé című versből azonban úgy tűnik, 
hogy az egyén életében más irányú mozgások is szükségeltetnek, amelyek látszólag 
ellentmondanak az előző idézeteknek: 

„S már lelkünk 
olyan mint régen tisztitott ívlámpa az évek 
zajos körútján: körüle dróthálóban 
ezer döglött dongó és hullott pille szennyes 
maradványai ködlenek és gáncsolják a fényt. 
Egyszer tűzbe kellene dobni mind! 
Levenni a dróthálót és szabadon és tisztán 
tárni ki fényüket 
az új esték új pillangói elé!" 
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A felejtésnek azonban az emberi életben éppúgy nélkülözhetetlen szerepe van, 
mint az emlékezésnek: „ami a boldogságot boldogsággá teszi: a felejteni-tudás [...] 
Minden cselekvéshez felejtés is tartozik, ahogyan a szerves élethez nem csupán 
fény, hanem sötétség is. [...] Lehetséges tehát csaknem emlékezet nélkül élni, sőt 
boldogan élni, amint az állat tanúsítja; az azonban teljességgel lehetetlen, hogy 
felejtés nélkül egyáltalán éljünk'4 Azt a határt kell jól felismerni, amelynél a múltat 
el kell felejteni. Ez a felejtés nem pusztán destrukció, hanem azáltal, hogy bizonyos 
dolgokat eltöröl, lehetőséget ad az idegen, elmúlt átformálására, „sebeket begyógyít, 
elveszettet pótol, széttört formákat önmagából formál újra".10 

A felejtés nem mond tehát ellent a múltra emlékező kulturális hagyomány 
kontinuitást teremtő funkciójának. A tradíciónak is - éppen úgy, mint a személyiség 
létezésének - eleme a felejtés, s részét képezi a múlt mindenkori, jelenbeli újrafel-
dolgozásának is. 

Az 1929-es Az istenek halnak, az ember él című kötet polemizálva folytatja azt a 
vonalat, amely az előbb vizsgált versben a múlthoz való viszonyt a felejtéssel 
összekapcsolva értelmezte. A gazda bekeríti házát ismét a hagyomány fenntartása 
mint múlt őrzés mellett szól: 

„Kertem, ódd 
a magvat ami megmaradt kincses tavaly 
füvéből és barbár szelekkel ne törődj! 
[...] te csak maradj a tavaly őre!" 

Azonban már ugyanebben a kötetben - ismét csak a szubjektum oldaláról indítva 
- problematizálódik a múlt és emlékezés kérdése: 

„Hogy tudsz nyugton ülni holt 
emlékeken tűnődve, [.. .1 
Nincs gyökered az időben, [...] 
hanem mint pitypáng pelyhei, 
legek koldusa, szállj csak, semmi sem tiéd 
s hol fogsz a végén virágozni, nem tudod." 

(Szelek sodrában) 

Az időben sodródó személyiség, amely nem lel biztos gyökeret a múltban, s így 
további sodródásra ítéltetett, hiszen élővé tett emlékek identitásképző ereje nélkül 
jövőjét - mint ahogyan jelenét - sem képes a múlt termékeny folytatásaként 
megélni. A holt emlékként őrzött múlt csak „világtalan memória", mely a jelent is 
megöli azáltal, hogy a megismételhetetlen szolgálatába akarja kényszeríteni: 

9 Friedrich NIETZSCHE: I. m. 3 0 - 3 1 . 
Ш I. M . 3 1 . 
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„írd tenyeredre: soha nem lehet, 
ami egyszer volt már. Te is hiába 
nyűvöd a régit, a biztos fogást 
zord húrodon, s idézed ujjaidnak 
világtalan memóriáját" 

(„ Vén cigány") 

Az 1933-as Versenyt az esztendőkkel! kötetben kiteljesedik a személyiség mint 
mnemotechnikai kérdés problematizálása. Amellett, hogy beszámol „az emlékezet 
egyre gazdagító s vele egyre elbizonytalanító fölhalmozódásáról,"11 Babits egyre 
inkább szembesül azzal, „hogy az emberi identitás legfőbb lélektani-történeti voná-
sa éppen folyamatos felbomlása. S így igazában az új meg új identifikáció a valódi 
feladat. Változó önmagunk új meg új meghatározása szakadatlanul változó létezé-
sünkben".12 

Visszatérés ez a bergsoni gondolathoz: „Az egész múlt él és hat a jelenben: ez a 
teremtő idő",13 mégpedig abban az értelemben, hogy a teremtő idő mindig kényte-
len újradefiniálni a jelent azáltal, hogy a jelen elé kerülő felhalmozódó múlt állandó-
an növekszik, ami egyben azt is jelenti: változik. E tekintetben beszélhetünk teremtő 
emlékezetről is, mely „múltunkat változó jelenünk részévé téve, új tapasztalással 
egyértelmű".11 

A kétségessé vált identitás és az emlékezet viszonyára vonatkozóan kulcspozíciót 
tölt be a Csak posta voltál című költemény. Az e verset tartalmazó kötet megjelenési 
ideje: 1933- Egy évvel korábban jelent meg Szabó Lőrinc Te meg a világ című 
gyűjteménye. Tanulságos összevetni a két költő különböző válasz-kísérleteit a 
szubjektum problematizálódása kapcsán. 

A személyiség mint befejezett egész hiányát deklarálja Szabó Lőrinc a Harminc 
érben: 

„Nem vagyok kész? vagy összedőltem? [.. .1 
Sötétben nézem magamat: 
valami mindig törik - omlik. 
Tégla? üres dísz? - nem tudom, 
de tanulságnak megmarad, 
hogy az épülő ház s a rom 
egymáshoz mennyire hasonlít." 

A szétforgácsolódó személyiség, a feloldódó határok ellenében Szabó Lőrinc 
nagyon radikális koncepciót állít fel. A test lesz a megragadható, az egység és 

" NÉMETH G . Béla: Babits, a szabadító. Bp., 1 9 8 7 . Tankönyvkiadó, 7 8 . 
12 I. m. 121. 
1 3 BABITS Mihály: Bergson filozófiája. 149. 
1 4 RÁBA György: Babits Mihály költészete (1903-1920). Bp., 1981. Szépirodalmi, 319. 
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összetartott egész burkaként megjelenő biztos határ. Ez eleget tesz a lezártság, 
meghatározhatóság igényének, amennyiben formáját adja a meghatározhatatlannak: 

„Ki vagyok én? 
Ami vagyok, alaktalan 
folyna szét valami halálban, 
de véletlen formát találtam 
s most élek külön és magam." 

(Testem) 
192Ez vagy, ez a test, mely 
mint szent kerítés 
őriz örökké" 

(Egyetlenegy vagy) 

Ez a „megtalált bizonyosság" újabb problémákat eredményez, amire a Testem fent 
idézett utolsó sora is utal. A test valósága éppen azáltal, hogy határoltsága a vágyott 
összetartó erőt képviselheti, egyben elszigeteltséget is jelent. A határ nem csak 
összefog, de korlátoz is, a test határa két külön világot szigetel el. Az egyén belső 
világát („belső végtelen"), s a kívül rekedt, a személyiségről leválasztott külső 
végtelent. A szigorú határoltság nem ad lehetőséget a részesültség értelmében vett 
kapcsolatteremtésre a két entitás között: 

„Mi közöm az olyan világhoz, 
amelynek hozzám nincs köze? 
Mi nékem a világ nélkülem?" 

(Ne magamat.?) 

így a határoltságból eredő magány létrehozza én és világ hangsúlyos szembeállí-
tását. A kapcsolat megteremtése a kettő közt, a szubjektumnak mint a külvilágra 
irányuló megértés operátorának felfogásával válna lehetővé, ezáltal az egyén a 
valóság szövedékének részévé lehetne. Szabó Lőrinc a viszonyteremtésnek ezt a 
módját sem fogadja el, mert a megértés aktusát - mely nem magára az énre 
vonatkozik - szintén a szubjektum korlátozásának tekinti: 

„Ha mindig csak megértek, 
hol maradok én? 
Nem! Nem! nem bírok már bolond 
szövevényben lenni szál;" 

(Az Egy álmai) 

Az így önmagába záruló személyiség hallgatásra ítéltetik: 
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„S számodra végül az egész 
világból semmi sem marad, csak 
tükörszínjátéka agyadnak, 
mely hallgat és befele néz." 

(Embertelen) 

Ezen „befelé nézés" értelmében beszél Kabdebó Lóránt arról a - Te meg a világ 
kötetben megjelenő - tendenciáról, mely szerint a „személyiség-megvalósítás helyett 
a magányos szubjektum által alakított személyiséglátomás" ! 15 jeleniknegpiintegy 
pótszerként. Emellett - s egyben ezzel összefüggésben - fontosnak tartom kiemelni, 
hogy Szabó Lőrinc ekkoriban adott válaszkísérlete az identitás problematikájára a 
test mint összetartó keret, a személyiség mint a külvilágtól elhatárolt, s éppen 
elhatároltságában képződő sajátos entitás létrehozásaként is értelmezhető. 

Az ebből a megoldásból következő, fentebb már említett problémák összefüggés-
ben vannak a drámaibb hangnemmel, ami a Csak posta voltálhoz képest érzékel-
hető. Szabó Lőrinc pozíciójából ugyanis a személyiség megvalósítására való törekvés 
a „lehetetlen megkísértése, mert nem választja szét időben kora történelmi adottsá-
gát és a személyiség-megvalósítás tervét. Nem tesz különbséget a reménytelen jelen 
és az azt felváltó, megváltoztató [...] jövő között, hanem a valóságelemzés negatív 
eredményét és a mégis vágyott lehetőséget egyazon jelen időben szembesíti egy-
mással". !16 Ezazidőszemlélet-melyaválasztottstatikusjellegűkeret(test)következ-
ménye is - éppen azt a dinamikus feloldódást teszi lehetetlenné, amit Babitsnál a 
„mult dob hurkot a jövőnek" motívuma biztosít az emlékezés által működtetve. 
A statikusság-dinamikusság e szembenállását tömören mutatja meg két kulcsmon-
dat egymás mellé állítása: 

„Rejtőzz mélyre, magadba!" - „Keresd tovább magad!" 
(Szabó Lőrinc.- Az Egy álmai) (Babits.- Csak posta voltál) 

Lássuk most már részletesebben, milyen megoldást keres ugyanekkor Babits a 
személyiség kérdésében! A választ a Csak posta voltál adja meg. A költészet általi 
identitásképzésre az emlékezet sajátos reflexív folyamatát találja meg. Reflexívnek 
nevezem, mert úgy gondolom, arról van szó, hogy a kétségesen megragadhatóvá 
vált személyiség visszanyerésére tett kísérlet - melynek szépsége és ereje abban 
rejlik, hogy a megalkotás, a felépítés folyamatának, azaz az emlékezet által fokoza-
tosan képződő személyiség megteremtésének folyamata - egyenlő magával a sze-
mélyiséggel. A múltat felkutató, a nyomokat összegyűjtő emlékezési folyamat dina-
mikus mozgása: ez a tulajdonképpeni személyiség. Vagyis a „keresd tovább magad!" 
gesztusa maga a visszanyert identitás. 

1 5 KABDEBÓ Lóránt: Útkeresés és különbéke. Bp., 1971. Szépirodalmi, 69. 
1 6 KABDEBÓ Lóránt: -A magyar költészet az én nyelvemen beszél», Bp., 1992. Argumentum, 36-37. 
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E vállalkozás sikerébe vetett hit - amely a Szabó Lőrinc-i modalitással összevetve 
a drámai hangnem mérséklését is eredményezi - a legmegfelelőbb formát találja 
meg az önmegszólító versben.1 Ez a - harmincas évekre a magyar költészetben 
korszakjelenséggé váló - versalak sajátos beszédpozíciója által szinte egyenes leké-
pezője a krízisnek, melybe a személyiség és vele együtt a megszólalás státusza 
került. A beszélő „a válsággal küzdve, okai után kutatva, mintegy tárgyiasítva, 
elvonatkoztatva szemléli a személyiséget, mintegy kívülről és felülről".1" A megszó-
laló én nézőpontkeresése ez, amelyet „még mindig a válságot előidéző szerep belső 
gravitációja"19 határoz meg. Ez a szerep, mellyel szemben leszámolásra kényszerül 
Babits, az a romantisztikus költőideál, mely szerint az alkotó pusztán saját géniuszá-
ra támaszkodva kisugároz, valami egyszeri, sohanem-volt nyomot hagy a világnak 
magából. 

E szerep elvesztése felett érzett szomorúságra utal a vers címében a „csak" 
módosítószó, mely az új szerep alacsonyabb rendűségét, a korábbihoz képest 
fogyatékos voltát sugallja. 

Alapvetően mégis az új módon deklarált személyiség megteremtésébe vetett hit, 
„a válság legyőzésének akarása, legyőzhetésének bizalma" mozgatja a költeményt, 
erre a vers makrostruktúrája is utal: „Ezért központja nyelvi szerkezet szempontjából, 
a második személyű felszólító mondat."20 

Az egymás után sorjázó felszólítások összefogják a verset s nagyon határozott 
szerkezetet eredményeznek.21 

Az első sorban megtörténik a régi szerepből kiinduló, de egyben azt meg is 
kérdőjelező beszédpozíció meghatározása: „ki úgy véled, nyomot hagysz a világ-
nak". E - vélekedéssé gyengült - személyiségképen való túllépés útját a második 
sorban elhangzó felszólítás jelöli ki: „Kérdezd!" Az önfelszólítás a feladatul kijelölt 
kérdezésben gördül tovább, s ismétlődik ugyanez a szerkezet a második és a 
harmadik versszakban is. A kikérdezendő objektumok mind, bizonyos éltelemben 
nyomokat őriznek, a rajtuk/bennük hagyott nyomok révén válnak képessé a kom-
munikációra. A felépülő képrendszerben e nyomok (cipőnyom a szőnyegen, az 
utcán hagyott nyom, a táj különböző elemein hagyott - az íráshoz és gramofon 
rögzítette hanghoz hasonlított - nyomok) azonosítódnak az emlék fogalmával. Az 
összekapcsolás konkrétan meg is jelenik az első versszakban: 

„az utcán cipődre ragadt por 
amit emlékül továbbadsz neki?" 

1 7 NÉMETH G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. In: N . G. В.: 11 vers. Bp., 1977. Tankönyvkiadó, 
5-70. 

18 Uo. 
19 Uo. 
20 Uo. 
21 A rendkívüli szerkezeti zártságot, szigort és világosságot Németh G. Béla idézett tanulmánya az 

önmegszólító verstípus általános jellemzőjeként írja le. 
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Ez azonban nem az ideálisnak tételezett nyom, mert a korábbi szerep szempont-
jából akkor lehetne ilyen, ha a személyiségből magából maradna vissza mint 
egyszeri, individuális, semmi másra vissza nem vezethető. Mégis értékként tételez-
hetők e nyomok, hiszen értelmet hordoznak, „beszélnek", igaz a megváltozott 
kondíciók között már nem egy szubsztrátumként felfogható személyiségről, hanem 
tájakról, vidékekről, melyeknek ez az én hordozója, közvetítője. 

„Ez vagy te, ez az emlék!" - mondja Babits a vers - geometriai értelemben is -
középponti helyén. Ezáltal megtörténik az identitásképzés alapjának deklarációja, az 
emlékek lehetnek alkalmasak valamilyen módon a képzésére. 

Itt érdemes röviden kitérni a táj szerepére Babits költészetében, hiszen a vizsgált 
versben végig a nyomok, emlékek tájakhoz, földrajzi helyekhez kapcsolódnak (az 
utca, a házak, Fogaras, Pest, „a vad hegyek", „Nagyapád háza s a szelid Dunántúl"). 

Babitsnál általában a külső táj megfeleltethető a belső lelkiállapotnak, e két pólus 
egymásra rímeltetése gyakran szervezi versei képi világát. Táj és egyén viszonyában 
fontos, hogy „A táj nagy tágassága ez, s a legszűkebb cella (az embert meghatározó 
belvilág, s ennek is legmélyebb rejteke) nem jelenti az elkülönülést, a kire-
kesztődést".22 Minden élőlény a táj részévé válhat, így az ember is. 

A tájban való feloldódás képzete, a környezetélmény jelenléte igen hangsúlyos a 
Versenyt az esztendőkkel! kötetben. Két rövid idézet jól szemlélteti ezt: 

„Milyen szép lehet most ott künn a mezőkön 
elveszni nyomtalan" 

(Gondok kereplője) 

„Kertben bolyongtam, és magam voltam a kert, ahol bolyongtam" 
(Álmok kusza kertjeiből) 

Ezek a motívumok szinte előkészítik és alátámasztják a Csak posta voltál képi 
világát. Az új szerep, új identitás keresése olyan képkincsre talál a tájban, amely 
képes hordozni történetiséget, közösséghez tartozást (amennyiben egy táj gyakran 
valamely közösség élményeinek keretét jelenti), ezek által pedig bizonyos kulturális 
folyamatosságot. E tulajdonságaik miatt válhatnak e tájak konkrétan a személyiség 
megalkotójává a vers második felében: 

„más táj, messzebb útak 
voltak még amik rajtad áthúzódtak" 
„Életed gyenge szál, amellyel szőnek 
a tájak" 

~ TANDORI Dezső: Táj és környezet Babits költészetében. Dunatáj 1 9 8 3 . 3 . 1 7 . 
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Ezek a tájak rejtik tehát a nyomokat, illetve maguk azok a nyomok, amelyek az 
emléket jelentik, s ahogyan a negyedik versszakban elhangzott: ez az emlék egyenlő 
az énnel. Miután ebben a szakaszban az emlékként létezés megállapíttatott, a vers 
második felében (5-7. versszak) mindez egy új dimenzióval egészül ki. 

A kérdezés, keresés térbeli mozgását (a közvetlen környezetből - szőnyeg - az 
utca, majd a város felé), ami a vers első felében valósul meg, felváltja az időbeli 
mozgás dominanciája. A továbbkeresés, most már főként az időben a múlt irányába 
való egyre messzebbre jutást jelenti. (Persze ez sem választható le a párhuzamos 
térbeli elmozdulásról.) 

Ez az időbeli mozgás teljesíti ki az emlékezés identitásképző funkcióját. Ebben az 
egyre csak új idősíkokkal kapcsolatot teremtő emlékezésben valósul meg a bergsoni 
gondolat. A teremtő idő, mely mindig újra integrálja a múltat, az én, a személyiség 
ideje, létezésének kerete. Ennek a folyamatos integrációnak operátora, közvetítője 
(posta), „medre" az új módon értelmezett identitás. 

Minthogy az így létrejött új szubjektum-elképzelés alapvetően dinamikus viszo-
nyok összességét jelenti, nem eredményez olyan elszigeteltséget, amilyennel Szabó 
Lőrincnél találkoztunk. Az emlékezésben létrejövő én, nem szakad ki a valóság 
szövedékéből, sőt - bár semmi sem lesz csak az övé mint különálló részé - , de 
részese lesz mindennek, hiszen 

„Életed gyenge szál amellyel szőnek 
a tájak s mult dob hurkot a jövőnek". 

Ez a szubjektum - mely nem a birtoklón magához ragadott dolgok halmazaként 
képződik - szembesülni kénytelen azzal, hogy 

„amit hoztál, csak annyira tied, 
mint a por mit lábad a szőnyegen hagy"; 

viszont sokkal többet nyer, mert részesévé válik a nagy szövevénynek, amit múlt 
és jövő alkot. 

Alapvetően megmarad tehát a hagyományba, a kulturális kontinuitásba vetett 
babitsi hit, azzal kiegészülve, hogy nem az őrzés, hanem a mindig „tovább kereső" 
újraemlékezés biztosítja a folyamatosságot. Ugyanekkor e folyamatossággal össze-
kapcsolódva képes az emlékezés mint sajátos struktúra, Babits költészetében a 
korszak líratörténeti kihívására válaszolva identitásképző funkciót betölteni. 



Szilágyi Zsófia 

ARANYSÁRKÁNY = ARANY + SÁR? 

Egy regényeim nyomában1 

Kosztolányi Dezső regénycímei közül az Aranysárkányt, méltán tarthatjuk a legne-
hezebben megfejthetőnek, hiszen ez a cím „jelképpé válik a szövegben, s talán még 
többszöri olvasás sem egyértelműsítheti cím és szöveg viszonyát". 2 

A cím megfejtésével próbálkozók szinte kivétel nélkül a jelentett vizsgálatára 
szorítkoztak, vagyis azt kísérelték meg feltárni, hogy a műben az aranysárkány mit 
jelenthet, jelképezhet. S ha megnézünk néhány ilyen értelmezést, kiviláglik, hogy az 
eddigi elemzők (elsősorban Devecseri Gáborra, Hima Gabriellára, Kiss Ferencre, 
Szegedy-Maszák Mihályra gondolunk itt)3 két alapvetően különböző jelentést tulaj-
donítottak az aranysárkánynak: szimbolizálhatja a tovatűnő fiatalságot, a szabad-
ságot és az élet arctalan, fenyegető, pusztító erőit egyaránt. 

Miközben az aranysárkány szó jelentettjéről csaknem valamennyi, a művel 
foglalkozó tanulmányban olvashatunk, addig a jelentőről szinte semmilyen elemzést 
nem találunk. Pedig ez a lexéma több okból is fokozott figyelmet érdemelne. 
Egyrészt azért, mert a szót akár „hapax legomenon"-nak is tekinthetnénk, hiszen 
Kosztolányi hozta létre ezt az összetételt az arany és a sárkány szavakból. Másrészt 
azért, mert nemcsak az arany és sárkány szavakat találhatjuk meg benne, hanem a 
sár szócskát is, ahogy ezt már Szegedy-Maszák Mihály is kiemelte akadémiai 
székfoglalójában: 

1 Kosztolányi Dezső műveire a dolgozatban az alábbiak szerint hivatkozom: az Aranysárkány című 
regényre csak oldalszámmal utalok; versek, novellák, más regények, esszék stb. címe mellett a feltüntetett 
kiadásra vonatkozó lapszámok szerepelnek. Ha külön nem jelzem, az idézetekben szereplő kiemelések 
mind tőlem származnak. Az idézett Kosztolányi-műveket itt sorolom föl: Arany János. In: К. D.: Látjátok 
feleim. Bp., 1976. 137-166.; Aranysárkány. In: K. D.: Pacsirta-Aranysárkány. Bp., 1989. 177-477.; 
A vörös szék. In: K. D.: A léggömb elrepül. Bp., 1981. 237-242.; Écles Anna. In: K. D.: Nero, a véres 
költő-Édes Anna. Bp., 1978. 263-481.; Esti Koméi. Bp., 1981.; Hogy születik a vers és a regény) Válasz és 
vallomás egy kérdésre. In.: K. D.: Nyelv és lélek. Bp., 1990. 514-521.; Mostoha és egyéb kiadatlan művek. 
Újvidék, 1965.; Napló. Igen becses kéziratok (1933-1934). Bp., 1985.; Nero, a véres költő. In: K. D.: Nero, 
a véres költő-Édes Anna. Bp., 1978. 9-263.; Öngyilkosok An: К. D.: Fűst. Bp., 1970. 231-234.; Összes versei 
KII. Bp., 1984.; Pacsirta. In: K. D.: Pacsirta-Aranysárkány. Bp., 1989. 1-177.; Tavaszi gyász. Jegyzetek 
egy kisgyermek naplójához. In: K. D.: Álom és ólom. Bp., 1969. 353-356.; Versek szövegmagyarázata. In: 
K. D.: Nyelv és lélek Bp., 1990. 547-550. 

2 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Idő, nézőpont és értékszerkezet az Aranysárkányban. In: Sz.-M. M.: „Minta 
a szőnyegen". A műértelmezésesélyei. Bp., 1995. 202. 

3 Lásd DEVECSERI Gábor: Az élő Kosztolányi. Officina könyvtár, Bp., [ 1 9 4 5 ? ] ; HIMA Gabriella: Kosztolá-
nyi és az egzisztenciális regény. Kosztolányi regényeinek poétikai vizsgálata. Bp., 1 9 9 2 . ; Kiss Ferenc: Az 
érett Kosztolányi. Bp., 1 9 7 9 . ; SZEGEDY-MASZÁK Mihály: i. m. 
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„Csak hevenyészett példaként tenném föl a kérdést, vajon egy olyan szerzőnek a 
művében, ki szenvedélyesen fürkészte a szavakba rejtett szavakat, vajon nincs-e 
jelentősége, hogy az „aranysárkány" és a „Sárszeg" szó egyaránt magában foglalja 
ugyanannak a három betűnek egymásutánját."4 Végül harmadrészt azért, mert az 
arany és a sár szavak részint az Aranysárkány című regényben, részint a Kosztolá-
nyi-életmű egészében motívumoknak tekinthetők. Jelentésüket egyes előfordulásaik 
vizsgálatával, egy nagyobb motívumkör részeként határozhatjuk meg, melynek 
elemei még a sárga, fekete, szőke is. E motívumkör vizsgálatával kísérlünk meg még 
közelebb jutni a Kosztolányi-regénycímhez, s talán a Kosztolányi-életmű egészének 
néhány fontosabb gondolatához is. 

Az általunk használt motívum-fogalom tisztázásához annyit el kell mondanunk, 
hogy véleményünk szerint a motívum egy-egy szó, vagyis olyan nyelvi jel, amely az 
ismétlődés segítségével kapja meg szövegbeli jelentését. A szó hangalakja, jelentése 
és denotátuma egyaránt ismétlődhet a szövegben. Egy regény motívumai nem 
pusztán a szüzsé, hanem maga a szöveg elemei is tehát, a funkciójuk pedig nem 
egyszerűen az, hogy gazdagítsák, színesítsék a többi regényszint alapján kialakított 
értelmezést. Egy jól megalkotott regény motívumainak elemzésével olyan műértel-
mezés hozható létre, amelynek tökéletesen összhangban kell lennie a nagyobb 
regényegységek (például a szüzsé, narratív szerkezet) alapján formálódó értelme-
zéssel. 

Az egyes motívumok jelentését azért tekintjük egy-egy művön, esetleg életművön 
belül állandónak, mert az író, költő számára az adott szóhoz, annak hangalakjához 
és jelentéséhez, éppen a jel nyelvi megalkotottsága és potencialitása miatt meghatá-
rozott és változatlan asszociációk fűződhetnek. A motívum vizsgálata tehát ahhoz 
segíti hozzá az elemzőt, hogy az egyes szereplők nézőpontjain felülemelkedve, 
olyan szövegként is olvasson egy regényt, amelynek segítségével szerzője a nyelvet 
„beszélteti". Kosztolányi a nyelvben már eleve létező hangalaki kapcsolódások 
segítségével tesz motívumokká egyes szavakat (például arany-anya, sárga-sár), és 
úgy ad nekik mégis egyedi, csak az ő műveire jellemző jelentést, hogy szüzsébe 
építi, elvont fogalmakhoz kapcsolja, szereplők attribútumaivá teszi őket. 

4 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kosztolányi nyelvszemlélete. In: S z . - M . M . : „Minta a szőnyegen. "A műér-
telmezés esélyei. Bp., 1995. 167. 
„Hevenyészett példaként" vethető fel a következő problémakör is: a Pacsirta cím és név a sír szócskát 
rejti magában, miközben a regényben kulcsszerep jut a .sírhomonimának ('rí', 'zokog' jelentésű ige, illetve 
'temetkezési hely' jelentésű főnév), az ige származékainak, valamint a sírásnak, könnyezésnek, zokogás-
nak. Sírnak Vajkayék minden nyilvános helyen és alkalomkor (temetésen, templomban, március tizen-
ötödikéi ünnepélyen); sír Pacsirta a pusztára utazva, a vonaton, és hazatérve az ágyában. (A regényben 
több oldalon keresztül olvashatjuk a vonaton utazó Pacsirta zokogásának, a „sírás ősi műveletének" 
leírását.) A zokogó Pacsirtát figyelő egyik útitárs, egy öreg pap, aki már túl van a hatvanon, s a .sír előtt 
áll, megértéssel nézi a lányt, mert tudja: „ez a világ siralomvölgy". (Pacsirta. 19.)Vö. HERMAN Ottó: Arany, 
Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága. Bp., 1983- című könyvével, amely alapján megállapítható, hogy 
mind a népköltészetben, mind Arany, Tompa, Petőfi költészetében gyakran előfordul a pacsirta-kisírta 
rímpár, például: „Megy az úton kis pacsirta [...] Szép szemét a lány kisírta. "(Arany János: Bor vitéz) 
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Az Aranysárkány általunk legfontosabbnak tekintett motívumait Kosztolányi más 
műveiben is végigkövetve úgy találtuk, hogy a Kosztolányi-életművet motívumok 
sora rendezi egységes szöveggé. Ezért gondoltuk úgy, hogy a regénycím értelmezé-
sét csak a teljes életmű motivikus elemzésével adhatjuk meg. 

Az arany, sár, sárga, fekete, szőke motívumokra figyelve nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy a regénycím nemcsak az arany és a sár, hanem a sárkány 
motívumot is magában foglalja. A sárkány szó már önmagában is kétértelmű, vagyis 
egy jelentőhöz két jelentett társul: 1. 'gyermekjáték' és 2. 'fenyegető szörny'. A szó 
kétértelműsége lesz Nóvák és Fóris „nézetkülönbségének" alapja: az első „játéknak 
véli" a diákok készítette aranysárkányt, míg a másik „fenyegető hatásúnak gondol-
ja".1 A sárkány szóval szinte csak e két jelentésben (s az Aranysárkányon kívül 
majdnem mindig az elsőben) találkozunk az életműben. Egyetlen előfordulást 
azonban még feltétlenül meg kell említenünk: az Esti AToméZ-novellákban a Sárkány 
nevet viseli a Somlyó Zoltán alteregójának tekinthető figura. Somlyó talán éppen 
ezért kaphatta ezt a beszélő nevet (Karinthyval ellentétben, aki a sajátjához hangzá-
sában hasonló Kaniczky néven szerepel), mert jelleme hasonlóan „kétértelmű" volt, 
mint maga a szó: egyszerre volt ijesztő külsejű és viselkedésű „vadkan" (ahogy 
Kosztolányi nagymamája hívta),6 és a gyermeket örökké magában őrző, játékos 
költő. 

Arany 

Az arany a Kosztolányi-életműben szinte kivétel nélkül pozitív értékekhez kapcso-
lódik, és általában nem pusztán szín- vagy anyagjelölőként szerepel, hiszen legtöbb-
ször fogalmak mellett áll jelzőként. Két fogalmi körhöz köthetjük az arany szót: az 
egyik a gyermekkor, a másik pedig a Kosztolányinál nehezen körülírható „felsőbb 
hatalom": a transzcendencia, az Isten, az örökkévalóság. 

Kosztolányi életművében a gyermekkor az élet legszebb, legértékesebb, ám 
hamar elmúló időszaka, ami az emlékezet és az alkotás révén válhat örökké tartóvá. 
A gyermekkorból származó emlékeket, élményeket éppen az arannyal azonosítja 
Kosztolányi Tavaszi gyász című munkájának alábbi részletében: 

„Minden értékes emlékünk a gyermekkorban van eltemetve. Akkor látom ezt igazán, 
mikor néha magamba mélyedek, és ások, ások az évek rétegein, s minél mélyebbre 
hatolok, annál több aranyat lelek. Ez az arany, ha vén is, ha repedezett is, a 
régisége által csak értékesebb a szememben, mint az archeológus előtt." (Tavaszi 
gyász. 353.) 

5 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kosztolányi nyelvszemlélete. 1 7 2 - 1 7 3 -
6 Vö. KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Karinthy Frigyesről. Bp., 1988. 62. 
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A Szegény kisgyermek panaszaiban ábrázolt gyermekvilág két fontos szereplőjé-
hez köthető az arany-motívum: az orvoshoz, aki gyógyulást, enyhülést hoz a sokat 
betegeskedő gyermeknek, s így életet ment-, illetve az édesanyához, aki életet ad. 
A „doktor bácsi" - „áldott aranyembert, kezén „arany gyűrűsorokkal", aki a kisgyer-
mek számára csodát jelent, hiszen az egészséget és az életet adja vissza. S a Bús férfi 
panaszaiban is „arany-ruhában" jön a rég várt gyógyulás, a Negyven pillanatkép 
egyik versében pedig a gyötrelmet és a lázat űzik el a „morfium arany villámai". 

Az arany és az anya szavakat már hasonló hangalakjuk is elválaszthatatlanul 
összekapcsolja Kosztolányi szerint: 

„A vezetéknév két nyílt magyar ű-ba van ágyazva, mint anyagba, s ez a két a, mely 
az egésznek tompa és komoly csillogást ad, az orrhangú ny tőszomszédságában azt 
a tiindérien-édes, kisdedi csalódást gerjeszti a hallgatóban, hogy a nyelv első szavát 
hallja, a legősibbet és legrégibbet, melyet valaha mindnyájan először mondtunk ki, 
ajkaink nélkül, lágy ínyünkkel: anya." (AranyJános. 153. Kosztolányi kiemelései -
Sz. Zs.) 

A két szó nemcsak a bennük lévő azonos hangzók miatt kerül kapcsolatba, 
hanem azáltal is, hogy az anya Kosztolányinál, az aranyhoz hasonlóan, valamiféle 
időn kívülálló, örökké pozitív minőséget képvisel. „Tudományosan le lehet vezetni, 
hogy nincs jó mostoha, mint rossz anya sincs." (Mostoha. 19.) A Szegény kisgyermek 
panaszai egyik leghíresebb versében sem tekinthetjük véletlennek tehát az arany-
anya motívumok összefonódását: 

„Mostan színes tintákról álmodom. 
[...] 

és akkor írnék, mindig-mindig írnék, 
kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, 
arany-imát írnék az én anyámnak, 
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal." 

Szegény kisgyermek panaszai. I. 144-145. 

Édes Anna neve is tudatosan idézi fel az édesanya szót: Kosztolányi egyik asszociáci-
ója is ez volt a névről: „A kettő együtt - vezeték- és keresztnév - a maga lágy zeneiségé-
ben egy másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett föl bennem: az édesanyát." (Hogy 
születik a vers és a regény? 520.) Édes Anna és Vizyék tragédiájának egyik oka lehet, 
hogy Anna nem válhat édesanyává: Jancsitól fogant gyermekét el kell hajtania, Báthory 
úr lánya mellé pedig csak mostohának mehetne el. (S neki magának is csak mostohája 
van már.) Mindez számunkra azért érdekes, mert e regény motívumai között is felbuk-
kan az arany, és éppen Annával kapcsolatban: miután Vizyné Ficsoréknál érdeklődik 
róla, egy aranykezű cseléd képe elevenedik meg előtte. Az arany- motívum Édes Anna 
esetében a soha be nem teljesülő anyaság szimbóluma lesz - kiszakítják abból a kör-
nyezetből, ahol gyerekekkel foglalkozhatott, s amikor a regény elején, takarítás közben 
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összetöri Vizyné halott kislányának aranycirádás játéktükrét, a Kosztolányi-regényt a 
motívumok szintjén is olvasók már tudhatják: Anna sem feleség, sem anya nem lehet. 
(A tükröt eltörő lány egy helyenként még ma is élő népi hiedelem szerint hét évig nem 
megy férjhez.) 

Az Aranysárkányban szerteágazó jelentésű arany is az anyasághoz kötődik egyik 
jelentésében. A motívumok szintjén is megmutatja azt, hogy sem Nóvák Antal 
felesége, a már halott édesanya, sem a titokban anyának készülő Nóvák Hilda nem 
tud teljesen azonosulni az anyaszereppel. Az arany egyikük esetében a szabadulást 
gátló aranyléc, aranyráma, másikuknál pedig az ajakra vagy hajra tapadó (s onnan 
hamar lekopó) aranypor, aranyvíz formájában jelenik meg. 

„A szalonban aranyrámában anyja képe lógott, kit „anyusnak" nevezett, s úgy 
beszélt róla, bizonyos fölületes hangsúllyal, mintha még élne, az árvaság tudata 
nélkül." (225.) 

„Úgy látszott, hogy rab a keret aranylécei között, és kifelé vágyakozik ebből a 
polgári otthonból." (273-274.) 

„Elszívott egy aranyvégű cigarettát. Alsó ajkára rátapadt az aranypor." (224.) 

„Egy időben azt képzelte, hogy a haja szőke, s valahányszor beletekintett a tükörbe, 
csodálkozott. Meg akarta festeni, aranyvizet hozatott, de az utolsó pillanatban mást 
határozott." (463.) 

Különösen ez az utóbbi idézet válna funkciótlanná, kissé élthetetlenné, ha nem 
vennénk észre a benne rejtőző arany-motívumot. Miért fontos azt tudnunk, hogy 
Hilda szőkére akarta festeni a haját? Miért csodálkozik a fekete hajú Hilda a tükörbe 
pillantva azon, hogy nem szőke? Nehezen megválaszolható kérdések lennének 
ezek, ha nem segítenének az arany-motívum jelentéséről már eddig feltáitak. így 
viszont ez az idézet is azt mondja nekünk, mint a másik három: Hilda és anyja 
számára az anyaság csupán külsőség - keret, rács, ami bezár, vagy por, festék, ami 
hamar lepereg. 

Az arany-motívumhoz kapcsolható másik fogalmi kör pontos megnevezése elég 
nehéz: a „felsőbb hatalom" ez, az Isten, az örökkévalóság s a halál legyőzése, a 
halálon való fölülemelkedés. Voltaképpen nem választható el élesen az eddig 
tárgyaltaktól, hiszen az édesanya s az orvos is a halál felett arat győzelmet, amikor 
életet ad és életet ment. 

A „felsőbb hatalom" az Isten, Kisded, Jézus képében jelenik meg a kisvárosi 
témájú művekben: a Szegény kisgyermek panaszaiban és a Pacsirtában. 

1 Az Aranysárkányban (a PacsirtóvA ellentétben) a keresztény hit nyújtotta vigasz nem játszik 
fontos szerepet: az egyház képviselője, Vécsey Jeromos is csak érettségi elnökként bukkan fel, ruháján 
aranyláncon lógó aranykereszttel, egy másik „felsőbb hatalom", a „tanügyi" követeként. 
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„És látom őt, a Kisdedet, 
aki fehérlő ingbe lépdel. [...] 

Arany gyertyácskát tart keze 
és este félve ül le mellém." 

Szegény kisgyermek panaszai. I. 137-138. 

„Az istenük már várja őket 
szagosan és aranyba fogva -
öreg, naiv, vidéki Isten -
úgy ül, mint egy pipere-boltba." 

Szegény kisgyermek panaszai. I. 168-169. 

„A fekete fa-alapon csüngött a drága elsanyargatott test, olcsó gipszből mintázva, 
aranyfüsttől befuttatva, úgyhogy a sovány bordák, a kíntól kifelé roskadó mellkas, a 
halálos verejtéktől csapzott, dús férfihaj is aranyosan csillogott." (Pacsirta. 139.) 

Az utolsó Kosztolányi-versekben mintha háttérbe lépne az „Isten, akiben gyer-
mekkoromban hittem", s itt az ember fölötti és emberen túli világ már a fák vagy a 
nap képében jelenik meg. 

J o b b volna élni. Ámde túl a fák mái-
ara nykezükkelintenek nekem." 

Őszi reggeli. I. 534. 

„Szeptemberi reggel, fogj glóriádba, 
ne hagyj, ne hagyj el, szeptemberi nap, [...] 

Én nem dadogtam halvány istenekhez 
hideglelős és reszkető imát, 
mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, 
pogány igazság, roppant napvilág. [...] 

Uralkodásra a karom erős még, 
adj kortyaidból nékem, végtelen 
s te aranyozd, aki vagy a dicsőség, 
még most se rút, nem-őszülő fejem." 

Szeptemberi áhítat. II. 201-202. 

S a Szeptemberi áhítat című versben összetalálkozik az arany-motívummal kap-
csolatba hozható két fogalmi kör, hiszen a másik nagy téma, a gyerekkor is 
felbukkan a versben: 
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„Húgom virágokat kötöz a kertbe, 
aranytálban mosakszik reggelente 
s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, 
a csillagokról ráhull az aranypor." 

Kosztolányinak Arany János nevéről írt hosszas fejtegetéséiből kiderül, hogy a költő 
számára az arany-motívum az írói tehetséghez, az alkotáshoz, a szóhoz is kötődik. 
A költő-író szerint tökéletes egységet alkot az Arany János név viselőjével, a „legna-
gyobbat", hiszen „remekírónak eddig még sohasem akadt oly neve, mely belső mivoltát 
és művészetét annyira hiánytalanul kifejezte volna, mint az övé..." (AranyJános. 152— 
154.) Az arany talán ezért is lesz a valódi tehetség jele Kosztolányinál: 

„A császári kertben a nap leáldozott. Néhány sugár áttört a lombon és varázslatos 
fénnyel keretezte Britannicus fejét, aki túlvilági fölséggel emelkedett ki a homályos 
teremből. Homlokán letéphetetlen aranyból koszorú volt." (Nero, a véres költő. 75.) 

S ugyanott később ez olvasható Britannicus lantjáról: 

„A húr aranylármája végigzengett a kihalt termeken, a hallgatás napján talán ez volt 
az egyetlen hang, mely a gyászoló városon átzengett, dallamosan és erősen." (117.) 

De a szó, a költői szó is „arany" jelzőt kap Kosztolányinál: 

„.. .a kincseim csomagold be, 
régi szavam, az aranyt, kevélyen 
csengő rímeim, melyekkel magasan 
röpültem a többi fölött s ékes igéim. 

Csomagold be mind... 1.443. 

„Én önmagamat önmagammal 
mérem. 
Szavam, ha hull, tömör aranyból 
érem." 

Költő a huszadik században. I. 516. 

Alkotás, írás, szó azért tárgyalható a „felsőbb hatalom" témakör keretében, mert 
az írás „oka" Kosztolányinál éppen a halál; az igény a halál megértésére, a vágy a 
legyőzésére. Kosztolányi több ízben is megfogalmazza (esszékben, naplójegyzetek-
ben és szépirodalmi művekben egyaránt), hogy minden betűje a „halál mélységéből 
fakad". (Napló. 36.) A Nero, a véres költőben a következőt olvashatjuk erről: 

„ - A költők mind szörnyűek - szólt Epaphroditus. - Belőlük nő a szépség és a virág. 
De a virág gyökere lenn van a nyirkos, gilisztás földben." (254.) 
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Az Aranysárkányban az arany előfordulásai közül mindenképpen ki kell emel-
nünk még azokat, amikor a motívum Arany János nevében kerül elő. Az eddigiek 
alapján talán érthető, miért nem tekintjük véletlennek, hogy Glück Laci éppen egy, 
az Arany János-szobrot ábrázoló képeslapot küld Nováknak Budapestről." A halálra 
készülő tanár örömmel nézegeti a lapot, s a megveretés után önmagába, befelé 
figyelve, intenzív lelki életet élve elkezdi olvasgatni Aranynak a halál árnyékában 
született versciklusát, az Őszikéket. A „meghalás" (Kosztolányi kifejezése) feladatá-
nak teljesítésére készítik fel az Arany-versek Novákot, s így paradox módon az 
örökkévalóságba vezetik át őt: a mulandó életből a megváltoztathatatlan halálba. 
A regénybeli jelentések közül újabbat találunk meg tehát: az arany, Arany János 
nevén keresztül, az öröklétet s az örök halált jelenti egyszerre. 

Az arany lehetséges jelentéseit keresve a Kosztolányi-életműben nem hívtunk 
segítségül külső forrást, nem vontuk be más írók asszociációit, esetleg népi, mitoló-
giai képzeteket az arany színről vagy szóról. Most, az arany-motívum elemzésének 
végére érve mégis megemlítünk két olyan munkát, amelyben az aranyról írottak 
„rímelnek" a Kosztolányi-művek alapján feltártakra. Erdélyi Zsuzsánna a magyar 
népköltészet színszimbolikájáról szóló írásaiban az aranyat „csodálatos, mágikus" 
erejű színként tárgyalja.9 P. Dombi Erzsébet pedig, aki a magyar impresszionista 
költők és írók színvilágát vizsgálja, azt állapítja meg, hogy „az arany mindig pozitív 
értékek hordozója, s feltűnően gyakran társul elvont fogalmakhoz".1" Kosztolányi 
tehát nem rugaszkodott el az aranyhoz fűződő asszociációktól, képzetektől (sőt, 
alighanem tisztában volt azok belső összefüggéseivel), mégis egyedi, teljes és 
megismételhetetlen rendszert tudott építeni az arany szó köré. 

I 
A sár szó nem olyan gyakori motívuma a Kosztolányi-életműnek, mint az arany, 
mégis jól körülhatárolható, milyen fogalmakhoz, értékekhez kötődik. Arany és sár 
nemcsak az Aranysárkány címben és szóban kerül egymás mellé, hanem a Nero, a 
véres költő című regényben is, ahol Seneca ezt mondja: 

„A költőben minden megfér egymás mellett, jó és rossz, arany és sár." 
( 2 2 8 . ) 

s A regény szövegébe az Arany János-szobrot ábrázoló képeslap Kosztolányi javítása nyomán került 
be: a kéziratból kibetűzhető, hogy az első változatban Glück Laci Párizsból küld Nováknak egy képesla-
pot, amelyen A Pantheon látható. A kézirat leírását lásd: SÁFRÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. 
Kosztolányi Dezsőné Hannos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye. Ms 46l2-Ms 4649. Bp., 1978. 24. 

9 ERDÉLYI Zsuzsanna: Adatok a magyar népköltészet színszimbolikájához. Ethnographia LXXII. 
(1961) 197. 

1 0 P . DOMBI Erzsébet: Színhatások a századforduló prózájában. In: Tanulmányok az impresszionista 
stílusról. Szerk.: SZABÓ Zoltán. Bukarest, 1 9 7 6 . 13-
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S ahogy Seneca szavaiban az arany a „jó", s a sár a „rossz", úgy a Kosztolányi-
művek elemzése alapján is valami hasonlót állapíthatunk meg: ha az arany az égi, 
az örökkévaló, a fenséges, akkor a sár a földi, a mulandó, az alantas. Kosztolányinál 
(elsősorban a versekben) szerepel sárként az élet, sárgolyóként a föld, sárként és 
sáranyagként az ember. Menny és fény áll szemben a gennyel, szennyel és a sárral 
a Negyven pillanatkép tizenharmadik darabjában: 

„Mint régi, szent apáca úgy vágyja már a mennyet, 
hogy csak bélpoklost ápol s mert a sebet utálja, 
magát megbüntetendő felszürcsöli a gennyet: 
úgy én dühös rajongó, aki e korba senyved 
s homályban, állatok közt a tiszta fényt csudálja 
dacból sarat zabálok és kortyolom a szennyet." 

Negyven pillanatkép. 1. 542. 

Az arany-motívumhoz, amint ezt már említettük, szinte kivétel nélkül pozitív 
értékek kötődnek. A kevés kivételnek azokat az eseteket kell tekintenünk, amikor 
az aranyról kiderül, hogy csak talmi csillogást jelent, nem felülről jövő fényt, s az 
Isten hatalma helyett az emberét hirdeti. Ilyen eset Néróé is, aki a fényt nem kapja, 
hanem megszerzi magának, s a fején nem „letéphetetlen aranyból" való, hanem 
ember készítette koszorú ragyog. S a hamis arany a regény végére sárrá válik: a 
hajdan aranyruhás, aranykoszorús Nérót menekülése közben, kevéssel halála előtt 
sáros szájjal látjuk aludni egy pocsolya mellett.11 

Sárga 

Az aranysárkány és a Sárszeg szavakban fölfedezhető sár szócska rejtőzik a sárga 
színnévben is. Az aranysárkány szó kapcsolatrendszerének feltárásához elengedhe-
tetlen a sárga szó vizsgálata, hiszen motivikus jelentésében a .várhoz és az aranyhoz. 
egyaránt kötődik. A sárga színről az aranyra, a sárga szóról pedig a sárra asszociál-
hatunk. Valószínűleg ez a kettős kötődés okozza azt az ambivalenciát, hogy a sárga 
egyaránt kapcsolódhat pozitív és negatív értékekhez. Pozitív jelentést kap a szó a 
„Mostan színes tintákról álmodom" kezdetű versben, amelyben a tinták közül 
„legszebb a sárga". Sok ilyen előfordulást azonban nehezen találnánk: a szóhoz 

11 Aranyés a .vár-fordított sorrendben is összekapcsolódhat egyetlen szóvá: a sárarannyá - ezt a címet 
viseli Móricz 1910-ben megjelent regénye. Bár ez a kifejezés voltaképpen sárga, azaz szép, fénylő aranyat 
jelöl, a Móricz-regényben mégis a sárés az arany válik motívummá. Móricz — ellentétben Kosztolányival 
- a regény végén explikálja a motívumok Sárarany-beli jelentését: „Mi az élet? / Sár. / És az ember benne? 
/ Arany a sárban. / Ki hát a bűnös, ha ebből semmi se lett? / - Ki? / Az Isten, tiki nem csinált belőle 
semmit." (Sárarany. 267.) Kosztolányi és Móricz motívumkezelési technikája eltérő: a Kosztolányi-motí-
vumok jelentése jóval szerteágazóbb, nehezebben megfejthető. Mégis feltételezhető az, hogy Kosztolányi 
gondolataira, asszociációira az arany és sár szavakról a Móricz-regény is hatott. 
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alapvetően negatív fogalmak kötődnek. A sárga jelzőt kapják a vének, az aggok, sőt 
a gyermekek számára nagyon öregnek tűnő, a halál küszöbén álló felnőttek is, ezek 
a „sárga, dohányszagú puffadt zsarnokok". {Esti Kornél. 11.) S a vénség talán azért 
is „sárga", mert utána rögtön a „sárga halál" következik. A sárga szó nagyon gyakran 
a halál jelzője a Kosztolányi-művekben. 

„Én öngyilkos leszek... [...] 

Akkor aztán sírhatnak miattam, 
leragadt szemmel, sárgán, mélyen alszom..." 

Szegény kisgyermek panaszai. I. 158. 

„Künn a sárgára pörkölt nyári kertben 
a nap tűzzáporától összeverten 
haldoklanak a sápadt rózsafák." 

Szegény kisgyermek panaszai. I. 169-

„Nézd: vityillókban a temető alján 
sárga halottra sárga mécs lobog, 
s a viaszfiguránál 
zokognak a jajgató asszonyok." 

Panoptikum. I. 245. 

„Halálba hívó délután. Alélt 
keblén pihenteti a néma délt. 
Kénsárga légbe forróság inog, 
őrjöngenek a buja jázminok." 

Bús férfi panaszai. I. 382. 

„...fölötte a halál és élet 
a sárga és piros." 

Negyven pillanatkép. I. 544. 

„Paganini hegedűje feküdhetett így, mikor a mester ujjait a halál sárga dermedtsége 
fagyasztotta meg..." (A vörös szék. 241.) 

Az Aranysárkányban is negatív konnotációt kap a sárga: amikor a fény színeként 
jelenik meg, akkor a fény nem aranyló, melengető, hanem piszkossárga lámpafény 
vagy sárgán csurgó, mint a genny. A sárga napfény a regényben egyszerre hívja elő 
az „életkedvet és a halálkedvet", s szinte a halálba fordulásig hevíti az életet. 

A sárga szín Kosztolányi-művekből kiolvasható jelentése közel áll a magyar 
néphitben, folklórban felbukkanó képzetekhez. Erdélyi Zsuzsánna akár az Arany-
sárkányról is írhatta volna a következő mondatát: „Az élet és halál, a fokozott 
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szenzualitás és a tűnő erők nagy ellentétei találkoznak egyazon szimbolikus kifejező 
eszközben, a sárga színben.'12 A sárga színhez fűződő rossz képzetek alapja a 
természet-megfigyelés és a sárga szó magyar nyelvi alakja egyaránt lehet. A termé-
szetben előforduló sárga már a túlérettséget, romlottságot, hervadást jelzi: ezért is 
válhatott a megbélyegzés, megvetés, kiközösítés szimbolikus színévé. A magyar 
„sárga szó néha még a sár fogalmával is összekapcsolódik,"13 így a sárgánál is 
felidéződnek a sárhoz fűződő negatív kontextusok. A Kosztolányi művészi pálya-
kezdését csak pár évvel megelőző impresszionista íróknál a sárga „már egyenesen a 
halált jelképező érték".14 

Fekete 

A fekete szín az emberi kultúra legelemibb jelképei közé tartozik: jelenthet éjszakát, 
bánatot, halált, gyászt. Hasonló jelentésben szerepel számos Kosztolányi-versben, 
így a következőkben is: 

„.. .fekete álarc -
sötét halálarc - " 

Síppal, dohhal, nádi hegedűvel. I. 250. 

„Ma láttam én a holtakat, 
a régen-régen voltakat, 
mezítlenúl és feketén, 
a hullakamra fenekén." 

Együgyű ének.. I. 338. 

Bár ezek a jelentések nem egészülnek ki újabbakkal az Aranysárkányban, a 
regényben a fekete mégis igen fontos és gyakran előforduló motívum - jelzőként áll 
szereplők, tárgyak, jelenségek előtt, és az arany, sárga, szőke motívumokkal is 
kapcsolatba lép. Az életműben a fekete (hasonlóan a sárgához) ambivalens értéktar-
talmú szín, hiszen Kosztolányi nem gondolkozik kibékíthetetlen ellentétekben, jó és 
rossz örök szembenállásában, „fekete-fehér" jellemekben, így a fekete sem lesz nála 
egyértelműen negatív. A fekete jelző az Aranysárkányban többnyire azokhoz a 
szereplőkhöz kapcsolódik, akiket az eddigi regényértelmezések a negatív figurák 
közé sorolnak: Fórishoz, Hildához, Liszner Vilihez. Liszner Vili az elbeszélő szerint 
a négerekhez hasonlít „fekete, lesült" bőre miatt. К fekete jelző itt sejthetően túlzó, s 
nem pusztán színjelölőként szerepel, hanem Vili jellemzésére is szolgál. A regény-

1 2 ERDÉLYI Zsuzsanna: i. m. 191. 
1 3 HOPPAL Mihály-jANKovics Marcell-NAGY A n d r á s - S Z E M A D Á M György: Jelképtár. Bp., 1990. 206. 
1 4 P . DOMBI Erzsébet: i. m. 1 2 . - A magyar hiedelemvilágban egyébként ismeretes a sárga gyász is, 

valószínűleg közép-ázsiai vagy balkáni hatásra. Vö. ERDÉLYI Zsuzsanna: i. m. 189. 
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nek az a részlete pedig, amelyben Nóvák valamennyi fiút - de különösen a 
többieknél idősebb, magasabb, már láthatóan nem az iskolába való Lisznert -
„kormos, fekete" kamasznak látja, egyértelműen Nóvák mélyebb megismerésében 
segít az olvasónak. Fóris elképzelhetetlen a fekete ruha és az állandóan, még 
sötétben is viselt fekete szemüveg nélkül. Hildáról szólva külön kiemeli az elbe-
szélő, hogy nagyon jól illik hozzá a gyászruha. 

Ezeket a „fekete" szereplőket joggal láthatja negatív figuráknak az olvasó, hiszen 
meghatározó szerepet játszanak abban a folyamatban, amelynek során Nóvák eljut 
az öngyilkosságig. Hilda szökése, a megveretés, és végül a pisztoly, melyet először 
Fóris ad kollégája kezébe, mind a halál felé irányítják Novákot. Ezeknél a sze-
replőknél is találunk azonban olyan jeleket, amely viselkedésüket indokolja, és 
enyhítheti, módosíthatja róluk alkotott egyoldalú ítéletünket. Lisznert, aki tanára 
megverésére szánja el magát, az utolsó órán, társai előtt alázza meg Nóvák. A félárva 
Hilda, aki tiltott szerelembe sodródik, teherbe esik, majd megszökik, meglehetősen 
magára hagyva nevelkedik elfoglalt apja mellett. Fórisból, a tanári kar legagresszí-
vebb tagjából, aki vasököllel jár az utcán és pisztolyvásárlásra beszéli rá Novákot is, 
vak kosárfonó lesz egy felvidéki faluban. Negatív hősből Kosztolányinál könnyen 
válhat tragikussá bármely szereplő, hiszen „minden ember tragikus hős, mert meg-
hal".1'1 Liszner, Fóris, Hilda „feketébbnek" tűnik, mint a többiek, de a rajtuk megje-
lenő fekete szín arra is emlékezteti az olvasót, hogy ezek a „rosszabb" emberek 
ugyanúgy meghalnak majd, mint a jók. A regénynek még egy szereplője van, akitől 
elválaszthatatlan a fekete szín: Pepike az, aki mindig feketében jár, és „baljós 
tündérnek" látszik, „ki akarata ellenére is a rosszat hozza". (334.) A halált jelző 
feketébe öltözött Pepike soha nem feledkezik meg arról, hogy minden ember 
meghal: a halál azonban számára nem misztikum, hanem munka, hiszen azért 
hívják, hogy a temetés gyakorlati lebonyolításában segédkezzék, vagyis „felöltöztes-
se a halottakat, vigasztalja a családot, temetés alatt otthon maradjon, ügyeljen a 
ravatal szétbontásánál a gyászhuszárokra, és később kiszellőztesse a lakást". (331) 

Fekete-sárga 

A feketének a sárgával, szőkével, arannyal alkotott motívumkapcsolatai önálló 
jelentést is kapnak Kosztolányinál. Ez a három motívumpár voltaképpen az arany-
sár motívumkapcsolat megvalósulásainak tekinthető. Kosztolányinál a sár egyszerre 
kötődik a feketéhez és a sárgához: а fekete а sár színeként is megjelenhet, a sár-sárga 
szavakat pedig részleges hangalaki azonosság köti össze. A szőke-sárga-arany jelen-
téstani egységei egymás változatai: az arany a sárga nemesebb, a szőke pedig az 
emberre, emberi hajszínre alkalmazható formája. A két baljós, halált jelentő színből 
álló fekete-sárga azonban más jelentésárnyalatokat kap, mint az „égit és földit" 

15 Kosztolányit idézi ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Bp., 1 9 9 0 . 2 1 - 2 2 . 
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egyesítő arany-sár. A Szegény kisgyermek panaszai stilizált „arany-anyája" mellett 
jelenik meg az ugyancsak stilizált, szigorú apa, akit a fekete és sárga színek jellemez-
nek, és aki a kisgyermek szemében folyton öngyilkosságra készül. 

„Úgy szeretem s félek vacogva tőle 
és félek, hogy egyszer a fegyverével 
ennen koponyáját loccsantja széjjel, [...] 

.. .Az udvar alján 
kel az újhold - oly vézna, furcsa, halvány -
olyan, mint egy arcél. Oly hallgatag. 
Akár apám kemény és sárga arca 
egy fekete keménykalap alatt." 

Szegény kisgyermek panaszai. I. 155. 

A fekete és a sárga szín két jelentésében annyira összetartozik a Kosztolányi-
művekben, hogy összetett szóként („feketesárga") vagy kötőjeles alakban szerepel: 
ilyenkor vagy a sakk jelzője, vagy a „svarcgelb" jelentést kapja meg, s így a 
Habsburg-házra vonatkozik. A sakk Kosztolányinál következetesen, már a Szegény 
kisgyermek panaszaiban is „fekete-sárga","' ahol az apa sakkozik, partner nélkül, 
magányosan, ahogy majd Nóvák Antal is. A sakk így egyrészt a befelé figyelés, a 
belső párbeszéd, másrészt (a két szín ambivalens jelentése miatt) az életre-halálra 
lefolytatott játszma szimbóluma lesz. Ez utóbbi értelemben szerepel az Édes Anná-
ban - amikor Patikárius Jancsi először lopózik át Annához, eldöntve ezzel a lány 
további sorsát, a padlót sakktáblához hasonlítja az elbeszélő. 

Azt, hogy Kosztolányinál a feketesárgáról a Habsburg-házra is asszociálhatunk, a 
Pacsirtából tudhatjuk meg, ahol a napraforgót azért tartják „rondának", mert színei-
vel a Habsburg-házat idézi, hiszen „svarcgelb", vagyis „feketesárga". A magyar népi 
színszimbolikában is jelképessé válhat e két szín együttese, ami „a Habsburg-uralom 
alatt élő nemzet sorsát érzékelteti".1 Az Aranysárkányban nincs hasonló közvetlen 
utalás a Habsburg uralomra, mégis felvonul az Osztrák-Magyar Monarchia „nemze-
tiségi körképe", ahogy ezt Szörényi László felismerte: 

„Nóvák Antal vezetékneve nemzetkarakterológiailag meghatározott. Szláv-ma-
gyar név, emlékeztet Kosztolányi büszkeségére, aki mindig emlegette ősei szlávval 
kevert magyar vérét. A panoptikumszerű tanári kar tagjai is többnyire beszélő nevet 
hordanak: Fóris föltehetőleg szlovák, Nyerge Lázár föltehetőleg román, Liszner Vili 
sváb nevet visel, a rokonszenves diákok közül pedig Glück Laci a zsidó polgároso-
dás típusát csatlakoztatja ehhez a nemzetiségi körképhez."18 

16 Nem „fekete-fehér", s még csak nem is „sötét-világos", mint a sakk-szakirodalomban. 
1 7 ERDÉLYI Zsuzsanna: i. m. 5 9 1 . 
1 8 SZÖRÉNYI László: Kosztolányi regényeinek motiváló tényezői. In: Sz. L.: „Multaddal valamit kez-

deni". Tanulmányok. Bp., 1989. 247. 
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A címben felbukkanó arany és sár, s a regényben gyakori sárga és fekete 
motívumok így a regény korát is idézik, végső soron „szimbolikus" társadalomrajzzá 
is változtatva a „sárszegi főgimnáziumot". 

Fekete-szőke 

A fekete-szőke motívumpár a Kosztolányi-művekben két nagyon különböző ember 
egymás iránti vonzalmát jelzi. A szőke hajszínhez Kosztolányinál általában a szelíd-
ség, jóság társul.19 A költő-író - érdekes módon - szinte mindig szőke és fekete 
hajszínben gondolkodik (és nem a talán leggyakoribb barnában), az Aranysárkány 
szereplői is mind szőkék vagy feketék. Köztük pedig leküzdhetetlen vonzás van 
(Hilda-Tibor), amelybe azért némi idegenkedés is vegyülhet, például Nóvák és 
Glück Laci viszonyában: 

„Úgy szereti, mint szőkeség a feketeséget, a kék szem a fekete szemet, az egyik árvaság 
a másik árvaságot, mely eggyé akar olvadni." (259 ) 

„És ebben a pillanatban más is eszébe jutott, az ami nyolc évig nem jutott eszébe 
öntudatosan, hogy ez a fiú, ki itt ül előtte fekete dróthajával, szemében a szeretet 
megnyilatkozni nem merő vigaszával, zsidó-. [...] És mást is érzett: azt, hogy a 
tanárja, kit mindegyik közt legjobban kedvelt, gyámoltalan jóságában, szőke, vékony 
hajával, óriási koponyájával, melyben fény van, akár az övében, testvéri megértés 
minden elvont probléma iránt, keresztény." (377.) 

Fekete-arany 

A Kosztolányi-szakirodalomban már több szempontból vizsgálták az Aranysárkány-
nak a következő, a regényegész megértéséhez nélkülözhetetlen dialógusát: 

„A tanárok a diákokkal jöttek. Ebeczky Dezső a temető sövényén letépett egy 
virágot. Nyerge Lázárnak vitte: 
- Solanum nigrum - mondta neki. 
Nyerge Lázár bólintott, hogy az." (461.) 

Hima Gabriella szerint Nyerge és Ebeczky jellemének, felfogásának hasonlóságát 
világítja meg ez a részlet, Juhász Erzsébet véleménye az, hogy ez a kulcsfontosságú 
jelenet a regény katarzisnélküliségére mutat rá.2'1 Ezek a megállapítások sokban segítik 

19 Ezzel szemben Kosztolányi „egészen természetellenes", sárga hajú hősnői, a Nero Poppeája és az 
Édes Anna Vizynéje meglehetősen ellentmondásos, inkább negatív figurák. 

20 Vö. HIMA Gabriella: i. m. 1 3 . és JUHÁSZ Erzsébet: Az Aranysárkány képrendszere. Üzenet (Szabadka) 
XV. 1 9 8 5 . 2 - 3 . 1 4 0 . 
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ugyan a mű értelmezését, de nem térnek ki arra az egyetlen kifejezésre, amely elhang-
zik a beszélgetőpartnerek között: a Solanum, nigrum szókapcsolatra, amelynek jelen-
tettje л fekete csucsor nevű növény.21 A fekete tehát nigrum formájában ott rejtőzik a 
párbeszédben, az arany motívumot pedig akkor találjuk meg, ha a solatium szó je-
lentőjére figyelünk, amely az arannyal szoros kapcsolatban álló, nap jelentésű sol tövet 
tartalmazza. így a solanum-solaris, és a nigrum-néger asszociációkon keresztül eljutha-
tunk a regény kulcsmotívumaihoz. A Solanum nigrum22 kifejezés a főszereplő tragédiá-
jának megértésében segíthet, ha a regényt a motívumok szintjén is olvassuk, hiszen a 
regény első, Nóvák temetésével záruló egysége fejeződik be ezzel a párbeszéddel. 
Nóvák öngyilkosságának okát a regény szereplői hosszan kutatják (vádolják a diákokat, 
Hildát, Nóvák megboldogult feleségét), az elbeszélő azonban nem mondja meg az 
olvasónak, kinek adjon igazat. A solatium nigrum kifejezés természetesen más módon 
ad magyarázatot Nóvák halálára, mint a szereplők találgatásai: Nyerge és Ebeczky 
párbeszédének jelentése eltérő a regény cselekmény- és motivikus szintjén. Az Arany-
sárkány moúvnmai az olvasónak segítenek a műértelmezésben, és természetesen kívül 
esnek a szereplői kompetencián, hiszen nincs arról szó, hogy a párbeszédben részt-
vevők felismerték volna Nóvák öngyilkosságának okát. S az arany-sár-sárga-szőke fe-
kete motívumkör lehetséges jelentéseinek feltárása nem is Nóvák egyszeri és egyedi 
tragédiájának megértésében segít, hanem abban, hogy más összefüggésbe állíthassuk a 
történteket, és a negyvennégy éves főgimnáziumi tanár esete az ember sorsának példá-
zatává váljék. Nóvák Antal története azt a „legfőbb igazságot" mutatja föl, hogy bárki 
meghalhat, mindenki meghal egyszer - még az a Nóvák is, aki olyan egészséges volt, 
hogy akár száz évig élhetett volna, s akiről azt hitték, nem is ember, hanem „tanár". 

S az örökkévalót, az égit, a halál legyőzését jelentő arany mind az aranysárkány 
szóban, mind a solatium nigrum rendszertani névben a földit, mulandóságot, halált 
jelentős sár, sárga, fekete motívumokkal fonódik össze, ugyanúgy, ahogy az ember 
sorsában követi az életet a halál: az aranysárkány és a solatium nigrum kifejezések így 
egyaránt sorsmetaforáknak tekinthetők. Címfejtésünkkel éppen arra szerettünk volna 
rámutatni, hogy a motívumok elemzésével ugyanúgy eljuthatunk a regényjelentésig, 
mint a cselekmény vagy a szüzsé vizsgálatával. A túlságosan aprólékos, részletekbe 
menő szövegelemzés vádja alól pedig Kosztolányi szavaival szeretnénk felmenteni 
magunkat, hiszen a Kosztolányi-művek magas szintű nyelvi megalkotottsága talán le-
hetővé teszi, hogy a következőket a prózai művekre is alkalmazhatónak érezzük: 

„...a fontosabb eszköz a szövegmagyarázat, mégpedig magából a szövegből, a 
szöveg elemeinek fölbontása, a szöveg legkisebb egységeinek, a szöveg molekulái-
nak és atomjainak, a szöveg nyelvtani kapcsolatainak, szórendjének, betűinek 
tüzetes elemzése." (Versekszövegmagyarázata. 550.) 

21 Lásd FINÁLY Henrik: A latin nyelv szótára. Bp., 1884/1991. (Reprint) 1306.; 1840. 
22 A Solanum nigrum kifejezés itt visszautal a regénynek arra a részletére, ahol az elbeszélő a 

négerekhez hasonlítja Vilit. 



Szegedy-Maszák Mihály 

RADNÓTI MIKLÓS ÉS A HOLOCAUST IRODALMA 

1974-ben Pilinszky János a következő megállapítást tette egy rövid cikkében: „Amit 
Radnóti Miklós életében egyedülállónak érzek, azt szánalmas elvontsággal 'szituáci-
ós zsenialitásnak' nevezném. Tehetségét - amely minden úgynevezett alkotóban alig 
több néhány százaléknál - egy kiszámíthatatlan helyzet, s méghozzá egy olyan 
tragikum növesztette fel, melyre indulásakor aligha számított. Fiatalkori költészetét 
néhány szürrealisztikus elem beszivárgása jellemezte, majd egy váratlan és tökéletes 
hangvételű bukolikus líra. Látszatra erre született: az idillre, az elveszett latinos 
paradicsom visszaszerzésére."1 

Lehet némi költői túlzás ebben a kijelentésben, de nem volna szerencsés figyel-
men kívül hagyni. Mennyiben alakította Radnóti sorsának ismerete műveinek értel-
mezését és mi is a viszony avant-garde és újklasszicizmus között a költészetében? 
Csakis e két kérdés megválaszolásával lehet megvilágítani a viszonyt Radnóti 
életműve és a holocaust irodalma között. 

1. A költő tragikus életének, hatása műveinek befogadására 

Noha egyetlen olvasó sem felejtheti el Radnóti életének szomorú végét, a végzet-
szerű halál aligha az egyedül lehetséges kiindulópont a művek magyarázatához. 
Való igaz, hogy a versek időrendben vannak elrendezve a költő halála után megje-
lent kötetben és az egyes darabok után olvasható keltezés mintegy képaláíráshoz 
hasonló hitelesítő jellé vált az olvasók számára, melyet a beszédhelyzetnek és a 
költő életében végbement eseményeknek metonímiájaként foghatunk föl, az élet-
rajzi megközelítés mégsem lehet elégséges az egyes költemények sajátos beszéd-
módjának azonosításához, hiszen a lírai én mindig valamely szövegnek a része. 
Radnóti költeményeit éppúgy nem igazán tanácsos kizárólag életrajzi dokumentum-
ként olvasni, mint Petőfi verseit. Az 1943- május 26-án kelt Tétova óda mintha 
egyenesen arra figyelmeztetné az olvasóját, hogy ne szenteljen túlzottan sok figyel-
met a költő személyes sorsának, 

„mert annyit érek én, amennyit ér a szó 
versemben". 

1 PILINSZKY János: Radnóti Miklós. In: Tanulmányok, esszék, cikkek. I. Századvég, lip., 1 9 9 3 . 2 6 5 - 2 6 6 . 
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Röviddel azután, hogy Radnóti életműve az antifasiszta irodalom részeként vált 
széles körben megbecsültté, néhány irodalmár máris érezte az efféle kánonhoz 
tartozásból eredő hátrányt. Sőtér István 1964-ben arra emlékeztetett egy Párizsban 
elhangzott előadásában, hogy „a mégoly megrázó egyéni tragédia sem szolgálhat 
piedesztálul a műnek",2 a következő nemzedék némely tagjai - így Szabolcsi Miklós 
vagy Németh G. Béla - pedig a költemények immanens vizsgálatára tettek kísérletet. 

Arra a kérdésre, miként is értékelik Radnóti költészetét jelenleg Magyarországon, 
nem könnyű egyértelműen válaszolni. Joggal szögezte le Németh G. Béla, hogy a 
vele foglalkozó írások nagy része az „irodalompublicisztika, a sorstársi emlékezés, 
vagy kisebb hányadban a személyes hangvételű és vonatkozású esszé körébe 
tartozik".3 Mi több, az efféle megnyilatkozások többsége is régebbi keletű. Nehéz 
volna elhallgatni, hogy alighanem tüzetesebben foglalkoznak műveivel Nyugat-Eu-
rópában és Észak-Amerikában, mint szülőhazájában. A legutóbbi évtizedekben más 
magyar szerzőkhöz képest többen fordították - 1972 óta csak angol nyelven leg-
alább hatféle változatban adták ki verseit és prózáját4 miközben nem olyan 
könnyű olyan Magyarországon élő irodalmárokat megnevezni, akik elsősorban 
Radnóti életművét tanulmányozzák. Nevét alig említették annak az ülésszaknak a 
résztvevői, melyet a két háború közötti magyar költészetről 1991-ben a pécsi Janus 
Pannonius Egyetemen rendeztek,5 s ebből óhatatlanul is arra lehet következtetnünk, 
hogy a legtöbb irodalmár nem sorolja Radnótit a korszak kezdeményező erejű költői 
közé - ellentétben József Attilával vagy Szabó Lőrinccel. Míg az 1950-es években 
munkássága azok számára lehetett hivatkozási alap, akik szembeszegültek a hivata-
los kánonnal, a kilencvenes évek fiataljai szemlátomást keveset foglalkoznak vele. 
Sem Németh G. Béla egykori tanítványai, sem a húszas-harmincas éveiben járó 
nemzedék jeles tagjai nem készítettek kiemelkedő jelentőségű tanulmányokat róla. 
Nemcsak egyes költemények értelmezése hiányzik, de alig írtak műveiről a legutób-
bi évtizedek tudományos irányzatainak szellemében, a strukturalizmus, a hermeneu-
tika vagy a dekonstaikció nyelvén. Mindez különösen azért feltűnő, mert ugyaneb-
ben az időszakban részletesebb tudományos igényű feldolgozás jelent meg 
Nyugaton Radnóti tevékenységéről, mint bármely más magyar szerzőéről. Emery 
George könyve, melynek terjedelme a mutatókkal együtt a nyolcszáz lapot is 

2 SŐTÉR István: Külföldieknek - Radnóti Miklósról. In: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról. 
Szépirodalmi, Bp., 1980. 333. 

3 NÉMETH G . Béla: Tragikus hittei>és a költészet mellett. Hangnem és magatartás Radnóti költészeté-
ben. In: Kérdések és kétségek. Irodalomtörténeti tanulmányok. Balassi, Bp., 1995. 165. 

4 Clouded Sky. Translated from the Hungarian by Stephen POLGAR, Stephen BERG, S.J. MARKS. Harper 
and Row, New York, 1 9 7 2 . ; The Witness. Selected Poems by Miklós Radnóti. Translated from the 
Hungarian by Thomas ORSZAU-LAND. Tern Press, 1 9 7 7 . ; Forced March. Selected Poems. Translated by Clive 
WII.MER and George GÖMÖRI. Carcanet, Manchester, 1 9 7 9 . ; The Complete Poetry. Edited and translated by 
Emery GEORGE. Ardis, Ann Árbor, Michigan, 1 9 8 0 . ; Under Gemini. A Prose Memoir and Selected Poetry. 
Translated by Kenneth and Rita MCROBBIE and Jascha KESSLER. Introduction by Marianna D. BIRNBAUM. 

Corvina, Bp., 1 9 8 5 . ; Foamy Sky. The Major Poems of Miklós Radnóti. Selected antl translated by 
Zsuzsanna OzsvÁni and Frederick TURNER. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1992. 

5 KABDEBÓ Lőrán t -KI ILCSÁR SZABÓ Ernő (szerk.): „de nem felelnek, úgy felelnek ". A magyar líra a 
húszas-harmincas évekfordulóján. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992. 



218 Szegedy-Maszák Mihály 

meghaladja, még akkor is nagy elismerést érdemel, ha inkább a világirodalmi 
ösztönzésekről ad rendkívül alapos elemzést, és nem magukat az eredeti szövegeket 
értelmezi és minősíti.6 Az is jellemző, hogy a költő halálának félévszázados évfordu-
lóján az angliai Cambridge egyetemén rendeztek ülésszakot. 

Természetesen lehetne arra hivatkozni, hogy az ellentmondások nemcsak Radnó-
ti műveinek mérlegelésére jellemzők, hanem magában az életműben rejlenek. Az 
olvasók többségének az a véleménye, hogy legjobb költeményeit élete végén, a 
munkatáborban irta, amikor egyáltalán nem lehetett bizonyos abban, hogy sorai 
valaha is eljutnak a közönséghez. Mi több, e versek egy részében a hangvétel 
inkább az elégikus idillel, mintsem a tragikummal hozható kapcsolatba. Ezért nem 
lehet magától értetődőnek venni, hogy az utolsó verseskötet egy közösség sorsának 
a kifejeződéseként értelmezendő. Még ennél is nehezebb volna bizonyítani a holo-
caust előérzetének jelenlétét a legkorábbi kötetekben. A külföldi elismertséget 
könnyen lehetne azzal indokolnunk, hogy az utóbbi évtizedekben a holocaust 
irodalmának nemzetközi kánonja alakult ki s Radnóti munkássága ennek részeként 
magyarázandó, ám az efféle megközelítés könnyen járhat azzal a veszéllyel, hogy 
mellőzi a költemények tekintélyes részét. 

Azok az ellenvetések, amelyeket a holocaust irodalmának a fogalmával szemben 
hoznak föl, Radnóti munkásságára nem érvényesek. „Nincs és nem is lehet a 
holocaustnak irodalma. Maga a kifejezés önellentmondásos. [...] Az a mű, mely 
Auschwitz regénye kíván lenni, vagy nem regény, vagy nem Auschwitzről szól.'" 
Elie Wiesel kijelentése vagy az ismeretes tétel, mely szerint „nach Auschwitz [...] 
unmöglich ward, [...] Gedichte zu schreiben",8 csakis olyan írásművekre vonatkoz-
hat, amelyekből hiányzik Radnóti utolsó verseinek hitelessége, mert nem az üldöz-
tetés alatt fogalmazta meg őket az áldozat. Az utólagos megnyilatkozások közül 
csakis a nagy művészi értékű alkotásoknak lehet másféle hitelessége; e művek az 
utánzás és az élménykifejtés hagyományával szemben az emlékezés poétikáját 
teremtik meg. Celanra éppúgy lehet gondolni, mint Pilinszkyre. 

Nincs kizárva, azok a költemények, amelyeket Radnóti a kényszermunka tábor-
ban írt, kevésbé gazdagok mellékjelentésben, többértelműségben, hirtelen síkváltá-
sokban, rejtvényszerű szakadozottságban, mint az Engführung vagy az Apokrif de 
különleges értékkel ruházza föl őket az a tény, hogy a halottak váratlan öröksége-
ként tarthatók számon. Ez a vonatkozás nemcsak kiegészíti, de talán meg is haladja, 
felülmúlja annak a súlyát, amivel Radnóti hozzájárult a magyar költészethez. 

Mielőtt kísérletet tennék arra, hogy verseit a holocaust irodalmának széle-
sebb összefüggésébe helyezzem, néhány igen egyszerű megkülönböztetést kell 
bevezetni. E nemzetközi kánonhoz sorolható szövegek némelyike héber vagy jiddis 

6 Emery GEORGE: The Poetry of Miklós Radnóti. A Comparative Study. Karz-СоЫ, New York, 1986. 
7 Elie WIESEL: For Some Measure of Humility. Sh'ma 5 / 1 0 0 (October 3 1 , 1 9 7 5 ) 3 1 4 . Értelmezéséről 

lásd Alvin ROSENFELD: A Double Dying. Reflections on Holocaust Literature. Indiana University Press, 
Bloomington—Indianapolis, 1988. 14. 

K Theodor W . A D O R N O : Kulturkritik und Gesellschaft. (1949) In: Prismen - Kulturkritik und Gesell-
schaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1955. 31. 
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nyelvű, más részük viszont az asszimilált zsidóság valamely más nyelvén készült. 
Celan költészete mintegy harmadik csoportot képvisel. Legtöbbször Hölderlin, 
Nietzsche és Heidegger nyelvét használta, kiknek művei döntően hatottak beszéd-
módjára, mintegy bebizonyítván, hogy a német örökség nem romlott meg jóvátehe-
tetlenül Hitler uralma idején, néha azonban héber és/vagy jiddis betétekkel szakítot-
ta léibe a szöveget - mint például a Die Niemandsrose (1963) kötetnek Die Schleuse 
vagy Benedicta című darabjában. 

Radnóti nyelvének tömörsége nem hasonlítható Celanéhoz. Munkásságuk nem 
ugyanahhoz a történeti paradigmához tartozik. A magyar költő pályaíutása az 
avant-garde és az újklasszicizmus küzdelmével egyidőben bontakozott ki, későbbi 
pályatársa viszont már abban a korszakban lejtette ki tevékenységét, amikor a 
neoavant-garde és a posztmodernizmus számított meghatározó erejű irányzatnak. Ez 
a különbség mindazonáltal nem íeledtetheti, hogy az egyik esetben mintegy tucatnyi 
kiemelkedően szép vers szerzőjéről, a másikban olyan alkotóról van szó, kinek 
nyelvi eredetisége fordulatot hozott a huszadik századi lírában. Nem kevésbé fontos 
eltérés, hogy Radnóti előszeretettel nyúlt vissza a klasszikus verselés hagyományá-
hoz, Celan ezzel szemben az olyan zsidó költészet örökségétől merített ösztönzést, 
amelynek a panasz, a siralom a meghatározó hangneme. E kettősségnek nyelvszem-
léleti vonatkozása is van. Míg Radnóti a nyelv fölmagasztosítására törekedett, amikor 
olyan régi műfajokat elevenített föl, mint az ekloga, episztola vagy a himnusz, Celan 
a nyelvnek és a szerkesztés szentesített módjainak szétrombolását, megszüntetését 
tűzte ki célul. Egyikük meg akarta tisztítani a beszédet olyan sallangoktól, amelyek-
nek elterjedésééit némely elődeit tette felelőssé, a másikuk a bevett használatot 
olyan fátyolnak tekintette, amelyet szét kell tépni, hogy lelepleződjék mögötte a 
semmi. Az előbbi fölfogás szerint a kifejezés a múlt újraalkotását jelenti, az utóbbi 
az örökölt retorika kiiktatásával azonosította a teremtést. 

E két lehetőség másokat is foglalkoztatott a huszadik század középső harmadá-
ban. 1937-ben Samuel Beckett az „eine Apotheose des Wortes" kifejezéssel illette az 
elsőt, a másodikat pedig így jellemezte: „Nyelvtan és stílus. Éppolyan érvénytelenné 
(hinfällig) váltak számomra, mint egy biedermeier fürdőruha vagy egy úriember 
rendíthetetlensége. Afféle álarccá (Eine Larve). Remélhetőleg eljön az idő - hála 
Istennek, némely körökben már be is következett - , midőn a nyelvet azáltal 
használják a legjobban, hogy a legderekasabban élnek vissza vele. Mivel egy 
csapásra nem tudjuk kikapcsolni a nyelvet, legalább semmit ne mulasszunk el, hogy 
minél rosszabb hírbe keverjük. Addig fúrjunk lyukakat belé, míg a mögötte lappan-
gó valami vagy semmi (sei etwas oder nichts) át nem kezd szüremkedni. Nem tudok 
ennél magasabb célt elképzelni a mai iró számára."9 

Ez a leírás megelőzte azt a paradigmát, amely fejlődéstörténeti értelemben 
későbbi a Radnótiéhoz képest. A holocaust is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az írók 
egy része arra a következtetésre jutott: az addig használt nyelv érvényét veszítette. 

9 Samuel ВЕСКЕТГ: Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. Grove, New York, 
1 9 8 4 . 5 2 . 
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Az ekkor keletkezett legjobb művek egy része a „furor poeticus"-t a nyelvi rendezet-
lenséggel kapcsolta össze, sőt egyenesen a csönd, az elhallgatás poétikáját terem-
tette meg. Az Atemwende (1967) következő címtelen darabja jól szemlélteti, meny-
nyire szorosan összefügghet az utalás a holocaustra a kimondatlannal: 

„STEHEN, im Schatten 
des Wundenmals in der Luft. 

Für-niemand-und-nichts-Stehn. 
Unerkannt, 
für dich 
allein. 

Mit allem, was darin Raum hat, 
auch ohne 
Sprache." 

Radnóti alighanem az egyetlen jelentős költője a holocaustnak, aki viszonylag 
távol tartotta magát a zsidó kultúra hagyományaitól. Yitzak Katznelson hexameter-
lien írta A lemészárolt zsidó nép énekét, de a jiddis nyelvet használta e hosszú 
költeményben. Radnóti munkásságában szinte sehol nem lehet érezni azt az elége-
detlenséget a nem zsidó kultúrával szemben, mely a holocaust irodalmára gyakran 
jellemző. Nem idegenedett el azoktól a latin auctoroktól, akiknek szövegeit a 
gimnáziumban tanulta, sőt azután is hozzájuk fordult ösztönzésért, hogy a tragédia 
árnyékában megszabadította nyelvét attól a divatos eklekticizmustól, amely nemze-
dékének több tagját mindvégig jellemezte. 

A Harmadik Birodalom okozta fenyegetettség legalábbis kétféle hatást váltott ki a 
magyarországi kultúrában. Némely írók és művészek azért elevenítettek föl régen 
szentesített formákat, hogy szélesebb közönségre találjanak, mások azért fordultak 
vissza a régi hagyományokhoz, mert az emberi személyiség védelmi eszközeit 
próbálták megtalálni bennük. Mindkét tájékozódási irány erősítette az újklassziciz-
mus elterjedését, melynek fő képviselőiként Radnóti mellett Nadányi Zoltánt, Dsida 
Jenőt, Weöres Sándort és Jékely Zoltánt szokás számon tartani. !10 Anépiírókisa 
múlthoz vonzódtak, ám ők főleg Petőfi rövid dalait és életképszerű verseit tekintet-
ték példamutatónak, szemben Radnótival, aki a latin idillek romantikus átértelmezé-
seit tanulmányozta és alighanem még a biedermeier művészetben is kereste a 
különböző történeti örökségekből válogató eszmény igazolását, abban a kultúrában, 
melyről a szegedi Ferenc József Egyetemen Zolnai Béla előadásait hallgatta. 

A költő korai verseit általában nem szokás igazán jelentősnek tartani. Az idősebb 
nemzedéknek egyik érzékeny éitekezője a következőképpen íita le saját vélemé-

1 0 NÉMETH G. Béla: A halálhívás és az életremény vitája. In: Századelőről- századutóről. Irodalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok. Magvető, Bp., 1985. 383. 
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nyét: „Radnóti első versfüzeteit éppenséggel nem szerettem, s legszűkebb baráti 
körén kívül, azt hiszen, kevesen is becsülték. Keresettséget, eredetieskedést és 
modorosságot láttam benne. [...] Idegesített erőltetett népieskedése, mely a szabad 
versben fokozottan rikítóan hatott. Idegesített a folytonos idill póza, a csók folytonos 
harsány csattogtatása s még jobban a szerepjátszásé: az, hogy pásztor, illetve paraszt 
jelmezét öltötte magára. Ki hitte volna, hogy erről a fokról el lehet jutni a nagy 
költészetig?"11 

Maga Radnóti is tudatában volt saját költészetének a hiányosságaival. Még 1939-
ben is a következő szavakat adta elképzelt hasonmásának, Jean Citadin-nek a 
szájába: „Nem, még nem vagyok költő [...]. Még nagyon foglalkoztat a nyelv, 
akadályokat gördít elém, rosszindulatú és makacs. Még érezni a versen, hogy írták. 
Még sok benne a mutatvány, a bűvészet. Mondom, nem szeretem a bűvészkedést. 
Úgy fejezze ki az érzelmeket a vers, mint egy fütty, egy jajszó, vagy egy csuklás 
borozás után! Ne érződjék, hogy anyagból épül! Érzed a követ a strasbourgi 
katedrálison?"12 

2. Az eklektikától az önállóságig 

Valamely költő életművét nemcsak időben előre, de visszafelé haladva is lehet 
olvasni. Ha ezt tesszük, kissé módosítani kell némely irodalomtörténészeknek az 
ítéletét. Radnóti első kötete, a Pogány köszöntő(1930) nem mondható jelentéktelen-
nek, akár a szürrealisztikus képekre, akár a bibliai jövendőmondás fölidézésére, 
akár a közösségi hangnemre összpontosítjuk a figyelmünket. Való igaz, hogy a 
pásztorköltészet modalitása - mely a Radnóti által is fordított Francis Jammes 
neoprimitiv hangvételének utánzásával jár együtt - olykor ellentmondásba kerül 
Káin történetének önéletrajzi vonatkozású megidézésével, a gyűjtemény egésze 
mégis figelemreméltó, amennyiben a változatosság hatását kelti. Az eklektikából 
származó fogyatékosságok inkább nyilvánvalóak a következő kötetekben. Az antik 
elégia s a bibliai utalások lényegi továbblépés nélkül ismétlődnek az Újmódi 
pásztorok énekében (1931). Legföljebb helyenként érezhető holmi társadalombírálat, 
némileg előre vetítvén a munkásosztály sorsára vonatkozó eszmeiségnek az árnyát, 
mely azután a Lábadozó szél (1933) verseit oly célzatossá teszi. E harmadik, a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadásában megjelent kötet alighanem a 
költő pályafutásának mélypontját jelenti, nem szólva a belőle kihagyott politikai 
versekről, amelyeket Gömöri György „zavarbaejtően szegényesnek" nevezett.13 Bár-
mi legyen is Brecht balladáinak vagy krónikaszerű verseinek értéke, Radnótira tett 
hatásuk művészileg nem mondható üdvösnek. Az újságcikkből vett betéteket szere-

1 1 KOMLÓS Aladár: Radnóti olvasása közben. In: Kritikus számadás. Szépirodalmi, Bp., 1 9 7 7 . 1 6 1 . 
12 Ikrek hava. In: Radnóti Miklós müvei. Szépirodalmi, Bp., 1982. 520. 
13 George GÖMÖRI: Miklós Radnóti. The Complete Poetry. World Literature Today 55. no. 4. (Autumn 

1981) 706. 
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peltető Férfinapló (1931. április 19- és 1932. október 6. között) vagy az Ének a 
négerről, aki a városba ment )1932. március 20.-április 3.) inkább csak történeti 
értékű szöveg. Egyáltalán nem megmagyarázhatatlan, hogy Babits Mihály a Lábado-
zó szél példáját is fölhasználta abban a meglehetősen éles hangú cikkében, amely az 
„új népiesség" létjogosultságát vitatta.14 

Radnóti érdeklődését a szóbeli kultúra iránt Ortutay Gyula keltette föl, aki tagja 
volt a hivatalosan nem létező magyar kommunista pártnak. A baloldali eszmék 
hirdetői olykor arra is ösztönözték híveiket, hogy Európán túli kultúrákhoz fordulja-
nak ösztönzésért. Sem Ortutaynak, sem Radnótinak nem voltak közvetlen ismeretei 
fekete Afrika népköltészetéről. Radnóti Blaise Cendrars és Yvan Göll gyűjteményeit 
olvasta, amelyek az úgynevezett „primitív" művészet avant-garde kultuszának a 
szellemét képviselték. E két költő munkásságára Kassák Lajos hívta föl Radnóti 
figyelmét. Az afrikai szövegek francia fordítását Radnóti szabadon alakította tovább. 
Újhold (1935) című negyedik kötetének ezek a többszörös átköltéssel készített 
szövegek adtak némi eredetiséget. 

A harmincas években a magyarországi zsidóság nem vagyonos rétegében, a 
közép- vagy kispolgárság némely tagjaiban, sőt egy-egy nagypolgári származású 
értelmiségben is újra éledt a vonzódás a kommunizmus iránt, mely szabadulást ígért 
nemzetektől és vallásoktól, miközben olyanok számára kínált alkalmat a politikai 
cselekvésre, akiket kizártak a közéletből. Radnóti csak rövid ideig rokonszenvezhe-
tett ezzel a törekvéssel, hiszen kései költészete már inkább értékőrző hazafisággal 
hozható összefüggésbe. Ismeretes, hogy 1934-ben törvényes engedélyt kért arra, 
hogy a Glatter nevet Radnótira magyarosítsa, 1943. május 2-án pedig feleségével 
római katolikus hitre tért át. A keresztséget a Budapesti Szent István Bazilikában 
korábbi oktatójának, Sík Sándornak a kezéből vette föl, aki maga is zsidó származá-
sú volt. Mindkét lépésnek mélyebb jelentőség tulajdonítható. Fölkért keresztapjához, 
Zolnai Bélához 1943- április 23-án kelt levelében a következőképpen világította meg 
indítékát: „Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy harmincne-
gyedik évem betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendős 
múlt és még nem volt harmincnégy, mikor megfeszítették - ezért gondoltam így."15 

Radnóti a magyar közösséghez kívánt tartozni. Lapszéli jegyzet Habak.uk. prófétához 
címmel 1938-ban írott versét leszámítva nem sok nyomát látom annak, hogy a 
látomásos zsidó költészet lényeges hatást tett volna írásmódjára. Talán ezért nem 
vett föl Jerome Rothenberg egyetlen szöveget sem tőle mintegy hatszáz lapos zsidó 
költészeti gyűjteményébe, mely avant-garde szerzők - Gertrude Stein, Max Jacob, 
Yvan Göll, Tristan Tzara és Edmond Jabes - műveit is tartalmazza.16 

Radnótihoz nem állt közel a judaizmus hagyománya. A klasszikus ókor, valamint 
a kereszténység örökségéhez fordult ösztönzésért. Az anyanyelv iránt érzett erős 

1 4 BABITS Mihály: Népiesség. In: Esszék, tanulmányok. II. Szépirodalmi, Bp., 1978. 382-384. 
15 Napló. Magvető, Bp., 1989. 381. 
16 Jerome ROTHENBERG (szerk.): A Big Jewish Book. Poems and Other Visions of the Jews from Tribal 

Times to Present. Anchor Press/Doubleday, Garden City, NY, 1978. 
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vonzódásának ékes példája az írás közben (1937. március 17.), afféle hódolat 
Kazinczy Ferencnek, a korai tizenkilencedik században kibontakozott nyelvújítás és 
irodalmi élet szervezőjének, valamint számos értekező műve és naplójának olyan 
bejegyzései, melyekben átveszi Kosztolányi magyarításait, így például következete-
sen ragaszkodik a nagy előd által népszerűsített „társaskocsi" szóhoz,17 a jelentő 
hangalak fontosságát hangsúlyozza,1" Gyöngyösi István, Arany János és Tompa 
Mihály szójátékait,19 az élő nyelv leleményes újításait dicséri,20 megszólja Mécs 
Lászlót, amiért nem tartja tiszteletben az ikes ragozást,21 vagy arról számol be, hogy 
rabtársait hiába próbálja leszoktatni arról, hogy az ,,-e" szócskát közvetlenül a „nem" 
után használják.22 A magyar múlt föltétlen tisztelete készteti arra, hogy üdvözölje 
Erdély északi részének visszakerülését21 vagy elítélje Móriczot, amiért átdolgozta 
Kemény Zsigmond A rajongók című regényét.2 ' Észak-Erdélyre vonatkozó kijelenté-
sének az ad különös nyomatékot, hogy az első világháború után Romániához került 
területet végső soron a Harmadik Birodalom segítsége juttatta vissza Magyarország-
nak, Móricz Zsigmonddal szemben megfogalmazott ellenvéleménye pedig elárulja, 
hogy Radnóti a negyvenes évek elején már a korábban teremtett éltékek megőrzését 
tekintette elsődleges föladatnak és egyértelműen helytelenítette, ha a múltat a jelen 
szükségleteinek és igényeinek megfelelően próbálták átértelmezni. Míg expresszio-
nista kortársa, Gottfried Benn, határozottan elválasztotta egymástól a kultúrát a 
művészettől, az újklasszicista Radnóti az előbbit az utóbbinak szükségszerű és 
nélkülözhetetlen előföltételeként fogta föl. Az 1944. augusztus 8-án, a heidenaui 
táborban írt Gyökér című költemény egyenesen azt sugallja, hogy a szellemi értelem-
ben vett talajtalanság kizárja az alkotást. Ez a föltevés némi rokonságot mutat 
Simone Weil 1943-ban befejezett L'EnracinementCBegyökerezettség) című könyvé-
nek alapgondolatával. A szellem munkását hidegen hagyják a külvilág változásai. 
Számára a kultúra a gyökérhez hasonlítható, amely alulról táplálja a növényt. Ennek 
a sorsnak a vállalása következtében jelenik meg a tragikum Radnóti kései költésze-
tében, mely egészen új minőség a korai versek könnyed hangvételéhez képest. 

„Wozu Dichter in dürftiger Zeit?" A kérdés Hölderlin Brot und Wein című 
versének hetedik szakaszában Radnótit és Celant egyaránt a költészet szerepköré-
nek fölülvizsgálatára ösztönözte. Egyikük fordította, másikuk gyakran idézte a 
tizennyolcadik-tizenkilencedik század fordulójának nagy költőjét. Míg a Wie wenn 
am Feiertage... szerzője a nyugati kultúra legmagasabb hagyományos értékeit tette 
kérdésessé a klasszikus és keresztény világ viszonyának többértelműségét hangsú-

n Napló. 34., 116., 117., 121. 
18 Napló. 21., 117. 
19 Napló. 17., IIS., 175. 
2,1 Napló. 19. 
21 Napló. 146-147. 
22 Napló. 120. 
23 Napló. 95. 
24 Napló. 129. 

157., 165., 167., 168. 
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lyozván, Celan tagadólagosabb következtetésre jutott. A Zürich, zum Storchen című, 
Nelly Sachsszal folytatott elképzelt párbeszéd kegyetlen támadás Isten ellen: 

„Vom Zuviel war die Rede, vom 
Zuwenig. Von Du 
und Aber-Du, von 
der Trübung durch Helles, von 
Jüdischem, von 
Deinem Gott. [...] 

Von Deinem Gott war die Rede, ich sprach 
gegen ihn, [...] 
Wir 
wissen ja nicht, weißt du, 
wir 
wissen ja nicht, 
was 
gilt." 

A Teremtővel szemben megnyilvánuló indulatot azután a Psalm című versben 
egyenesen a Genezis kifordítása váltja föl: az Isten megnevezhetetlenné és azonosít-
hatatlanná válik: 

„Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, 
niemand bespricht unsern Staub. 
Niemand." 

A semmivé váltaknak senkihez intézett szavai nagyon távol állnak a Krisztus iránt 
érzett növekvő vonzódástól, mely Radnóti későbbi műveire - például a Lapszéli 
jegyzet Lukácshoz című, 1937. október 20-án irt versre - jellemző. A túlélő haragjával 
szemben az áldozat mintegy megkönnyebbülést talált a vallásban. Arra a következ-
tetésre jutott, hogy Isten távlatából mélyebb értelme lehet annak, ami emberi 
nézőpontból képtelenségnek látszik. Ez az ellentmondás biztosít különös helyet 
Radnóti költészetének a holocaust irodalmában és egyúttal érthetővé teszi azt a 
döntő hatást, melyet a következő nemzedék legnagyobb magyar költőjének, Pi-
linszkynek írásmódjára tett. Némi túlzással azt is lehetne mondani, Radnóti magatar-
tásának igazolását abban is kereshetjük, hogy a katolikus Pilinszky utólag azonosí-
totta magát a zsidóüldözés áldozataival. 

A fölismerés, hogy a hegyi beszéd megállapításai csak a nem keresztény számára 
ellentmondásosak, körülbelül abban az időben fogalmazódott meg Radnótinál, 
amikor a nyelvi tömörség megjelent költészetében. Az írásmódnak a megváltozását 
először a Járkálj csak, halálraítélt (1936) verseiben lehet érzékelni. Nagyon is 
érthető, hogy a korai versek szigorú bírálója, Babits ezt az ötödik kötetet Baumgar-
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ten-díjjal jutalmazta. Egyfelől mind nyilvánvalóbbá vált a költői hagyományok meg-
tartására tett törekvés, másrészt eredetibbé vált a metaforikus nyelv. Az 1936. január 
27-én írt Dicséret már címével is a református énekeskönyveknek a zsoltárokat 
kiegészítő részére utal, a két négysoros szakaszból álló vers zárlata viszont megle-
hetősen eltér a protestáns énekek régies hangvételétől: 

„Ha meghalsz, meghalok; porainkból 
egyszerre sodor majd forgó tornyot a szél." 

Jellemző, hogy e vers idegen fordítása általában kevéssé sikerült Példaként 
Emery George átköltését idézném: 

„When you die, I'll die; out of our dust the wind 
will twirl a single spinning tower." 

A kétértelműségek elvesznek az angol változatban: a fordító kénytelen egy 
jelentést választani, amikor az eredeti szöveg többre ad lehetőséget. Ha az angolt 
visszafordítjuk magyarra, közhelyes állítást kapunk - „Ha meghalsz, akkor én is meg 
fogok halni" - , és időbeliségnek és modalitásnak az a kettőssége is elsikkad, amely 
az „egyszerre" szóban rejlik. 

Az a gazdaságosság, mely Radnóti kései verseinek a sajátja, különösen akkor 
tűnik ki, ha a fordításokkal szembesítjük a magyar szövegeket. A Meredek üt (1938) 
a szövegközöttiséggel és a képalkotással kísérletezés fölerősödését mutatja. Jól 
szemléltethető ez az Első ecloga (1938) legfontosabb soraiban: 

„írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint 
ott az a tölgy él; tudja kivágják, s rajta fehérlik 
bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap 
már a favágó, - várja, de addig is új levelet hajt." 

A „kerge" és a „fehérlik" megfelelőjét egyetlen fordításban sem találtam meg. 
A jelző arra emlékeztet, hogy a szavak értéke Radnótinál gyakran a magyar nyelv 
összefüggésrendszerének a függvénye - a „kerge" még a mai beszédben is a „birka" 
szóval kapcsolódik össze, a nyelvi emlékezet pedig a forgó mozgás képzetét idézi 
föl. Radnóti költészetének sajátos jellegét az adja, hogy miközben sorsa egyre 
inkább a zsidósághoz kapcsolta, költőként mind jobban azonosította magát a nyelvi 
és kulturális közösségként felfogott magyarsággal. Utolsó kötetére az otthonkeresés 
nyelve nyomja rá a bélyegét. 

Az írásmód döntő átalakulása mindazonáltal nem jelenti, hogy nincs lényegi 
folytonosság a költő életművében. Az Újhold első verse hasonlattal kezdődik, a 
második és a harmadik ugyanígy ér véget, a Tajtékos ég 1941. november 16-án 
keletkezett darabjának pedig ez a címe: Hasonlatok.. Egy 1951-ben tartott előadásá-
ban Gottfried Benn azt állította, hogy a „mint" szó használata összeegyeztethetetlen 
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a modern költészettel, mert az elbeszélésnek, a tárcaszerűségnek a beszüremkedé-
sét, a beszéd teremtő átalakításának visszamaradt gyengeségét jelenti, „immer ein 
Einbruch des Erzählerischen, Feulletonischen in die Lyrik ist, ein Nachlassen der 
sprachlichen Spannung, eine Schwäche der schöpferischen Transformation".25 Anél-
kül, hogy általános érvényűnek kívánnám föltüntetni ezt a nagy hatású észrevételt, 
megkockáztatnám a föltevést, hogy olyan nyelveszménynek a kifejezése, amelyet 
összefüggésbe lehet hozni a világértelmezés változásával. Az olyan kételemű, tehát 
megmagyarázott metaforák, mint a hasonlat vagy az appozíció, a vallásos nyelvhez 
szorosan kötődő költői beszédmód elemeinek is tekinthetők. Ha valóban létezik 
ilyen kapcsolat, igazat adhatunk azoknak, akik a vallástalanságot a modern költészet 
egyik megkülönböztető jegyének tekintik. „Könnyű az istenek között költőnek 
lenni" - mondja Yves Bonnefoy. „Csakhogy mi (Mais nous autre) az istenek után 
jövünk. Nincs módunk az éghez folyamodni, hogy biztosítsa a költői átlényegülést, 
és föl kell tennünk a kérdést, mi is adhat ennek komolyságot (il faut bien que nous 
demandions quel en est le sérieux de celle-ci)."26 

Ha elfogadjuk ezt az érvelést, Radnóti a két háború között döntő hatású és a 
történeti éltelemben vett modernséghez képest ellenhatást hozó újklasszicizmus 
költőjeként jellemezhető, kinek munkásságát a szövegközöttiség különböző módja-
inak földerítése irányította. Emery George nagy terjedelmű könyvének egyik érdeme 
éppen az, hogy fölhívja a figyelmet a költő úgynevezett fordításainak és eredeti 
verseinek szoros összefüggésére. Radnóti nyelvek közötti tevékenységként értel-
mezte saját tevékenységét. Legjobb műveinek egy része „Nachdichtungen", ami 
egyáltalán nem kivételes a huszadik században - talán elég Ezra Pound, Yves 
Bonnefoy vagy Weöres Sándor munkásságára utalni. Szabolcsi Miklós Petőfi, Ver-
haeren, Ady, Kosztolányi és József Attila, illetve Tibullus, Vergilius, Hölderlin, Babits 
és Kosztolányi költeményeinek „nyomát" vélte megtalálni a Nyugtalan őszül (1941. 
október 10.), illetve az Októbervégi hexameterek(\9A2. szeptember 28. és november 
14. között) szövegében.2' Melczer Tibor Petőfi Föltámadott a tenger és Arany János 
Juliskához című költeményének szófordulatait mutatta ki az 1943. március 15-én 
keletkezett Negyedik ecloga négysoros zárlatában.28 A Babits halálakor írt Csak csont 
ós bőr és fájdalom (1941. augusztus-szeptember) a Halotti beszéd kezdetét idézi, 
majd magának Babitsnak Balázsolás című versére utal, az A la recherche... (1944. 
augusztus 17.) a Proust fő művét utánzó címet a Zalán Jutása hangvételével 
párosítja, s a honfoglaló magyarság romantikus ünneplésére emlékeztetés és a 
szerbiai munkatábor körülményeire utalás, az idézett és az idéző szöveg feszültsége 
rendkívüli erővel juttatja kifejezésre a beszélő ragaszkodását a szülőhazájához. 

25 Gottfried BENN: Probleme der Lyrik. In: Gesammelte Werke. IV. Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München, 1975. 1068. 

2Й Yves BONNEFOY: Lade et le lieu de la poésie. ( 1 9 5 9 ) In: L'improbable suivi de Un révefait ä Mantoue. 
Mercure de France, Paris, 1980. 107. 

2 7 SZABOLCSI Miklós: Radnóti Miklós halálos tájai. In: B . CSÁKY Edit (szerk.): Radnóti tanulmányok. 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bp., 1 9 8 5 . 1 0 5 - 1 0 7 . 

2 8 MELCZER Tibor: A költő naplói. In: Napló. 384. 
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A műfaji és verselési minták követése nagyon gyakori Radnóti utolsó kötetében: a 
közismert példák közé tartozik a Nyugtalan órán (1939. január 1.) című, Berzsenyi 
alkaioszi szakaszait utánzó óda, a szapphói szakaszokban írt Mint a halál (1940. 
február 27.), a nibelungi sort az alexandrinnal párosító Második ecloga (1941. április 
27.) vagy az Erőltetett menet (1944. szeptember 15.), mely Walter von der Vogelwei-
de Oweh, ivar sint verschivunden című elégiája nyomán készült. 

Az ekloga eredeti jelentésének mélyebb értelme volt Radnóti számára; inkább 
korábbi szövegekből készített „válogatás"-ra, mintsem új szövegek előállítására 
törekedett. Ez a felfogás megfelelt Babits szemléletének, hiszen a Jónás könyve az 
átírásnak rendeli alá a teremtést. Radnóti eklogái közelebb állnak Babits költészet-
szemléletéhez, mint József Attiláéhoz. Természetesen nem okvetlenül ezeket a belső 
párbeszédhez hasonló elmélkedő verseket kell az életmű csúcsainak tekinteni. Az 
utolsó kötetben olyan rövid versek is találhatók, amelyek a német romantika s az 
expresszionizmus kezdeményezéseihez kapcsolódnak. A Mécsvirág kinyílik (1943. 
augusztus 26.), a jellemző módon Clemens von Brentano emlékének ajánlott Álomi 
táj(1943. október 27. és 1944. május 16. között), a Majáiisi 1944. május 10.) vagy a 
már említett Gyökér(l944. augusztus 9.) sorolható ebbe a csoportba. Elődeik a kései 
Kosztolányinál és József Attilánál találhatók meg, Pilinszky ezekhői a rövid költemé-
nyekből tanulhatta meg, hogyan lehet a fogalmi jelentést maradéktalanul elrejteni 
természeti jelenségek leírása mögé. 

З. Radnóti verseinek fordíthatósága 

A magyar nyelvű irodalomban alig lehet olyan szerzőt találni, akinek erős esélye 
lehet arra, hogy bekerüljön a nemzetközi köztudatba. Radnóti e kevesek közé 
tartozik. Az átköltéseken múlik, részévé válik-e néhány költeménye a nemzetközi 
kánonnak. „Fordítható-e Radnóti Miklós, vagy sem? Sajnos, az egyetlen, aki szerin-
tem valóban fordíthatta volna, az öngyilkos Sylvia Plath, esztendők óta halott."29 

Miért gondolta Pilinszky, hogy az A riel szerzője lehetett volna a Tajtékos ég eszményi 
fordítója? Mint ismeretes, Pilinszkyt Sylvia Plath férje, Ted Hughes szólaltatta meg 
angolul, tehát nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy az idézett kijelentést 
olyan beszélgetés előzte meg, amelyet Pilinszky az angol költővel folytatott Radnóti 
fordíthatóságáról. Pilinszky mellett az amerikai születésű költőnő volt a legje-
lentősebb nem zsidó származású művész, aki utólag azonosította magát a holocaust 
áldozataival. Legalább két versre lehet hivatkozni az említett gyűjteményből. A kö-
vetkező sorok az öngyilkosságról írt I.ady Lazarus című költeményből valók: 

„Két lábon járó csoda: a bőröm 
Fénylő náci-lámpaernyő, 

2 9 PILINSZKY János: Radnóti Miklós. In: Tanulmányok, esszék, cikkek. II. 266. 
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Jobb lábfejem 

Levélnehezék, 
Arcom vonástalan, finom 
Zsidóvászon." 
(Tandori Dezső fordítása) 

A Daddy című másik költemény halott apához szól, aki német volt. Ez ad külön 
hangsúlyt a beszélő fölvett énjének: 

„Mozdony-löket, 
Mint egy zsidót, zötyöget. 
Jön Dachau, Auschwitz, Belsen. 
Már zsidósan beszélek. 
Akár zsidó lehetek." 

Mennyiben sikerült a fordítóknak átmenteni azt, amiről Pilinszky úgy vélte, csak 
Sylvia Plath lett volna képes újrateremteni a szó mélyebb értelmében? Clive Wilmer 
angol költő a vele folytatott beszélgetéseim során többször is visszatért annak 
hangsúlyozására, hogy számára a klasszikus időmérték okozta a legnagyobb nehéz-
séget, mivel nem ismer más olyan jelentős huszadik századi költőt, aki görög-latin 
versformákat használt volna. Emery George, aki a teljes költői életművet lefordította 
és végigelemezte, nagyon sok figyelmet szentelt a szövegközöttiség megnyilvánulá-
sainak, mindazonáltal elismerte vállalkozásának korlátait, például nem hallgatta el, 
hogy „az 'A la recherche...' többszótagos belső rímei szinte lefordíthatatlanok."31' Az 
igazat megvallva, az utolsó kötet értékei jelentékeny mértékben elvesztek az eddigi 
fordításokban. Már magával a címmel kezdődtek a nehézségek. A „Clouded Sky" és 
„Sky with Clouds" betű szerinti, míg a „Tajtékos ég" metaforikus. Csak Zsuzsanna 
Ozsváth és Frederick Turner változata, a „Foamy Sky" áll közelebb az eredetihez. 
Stephen Polgar és Emery George fordításában nem érzékelhető a másodlagos 
jelentés, az a fenyegetés, amely nyilvánvaló az 1940. június 8-án írt címadó vers 
utolsó szakaszában: 

„A holdra tajték zúdúl, az égen 
sötétzöld sávot von a méreg." 

Az átköltések zömében „felhőről" esik szó és sokkal kevésbé érezhető az utalás 
az erőszakra. Akár úgy is fogalmazhatok, miközben egyre szaporodnak a minden 
tiszteletet megérdemlő törekvések arra, hogy nemzetközi érdeklődést keltsenek 
Radnóti költészete iránt, kései verseiből éppen azok az összetevők sikkadnak el, 

311 Emery GEORGE: The Poetry qf Miklós Radnóti. 4 8 7 . 
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amelyek a szenvedés átlényegítéseként értelmezhetők. Egyetlen példaként a Nem 
tudhatom... végét idézném, ahol a négyszeres betűrím, a vele kiemelt félig halott 
metafora (fojtott szavunkra) és a végszó régiessége (felleg) ad különös élt a zárlat-
nak: 

„Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, 
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép, 
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, 
és csecsszopók, akikben megnő az értelem, 
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, 
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, 
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. 

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg." 

Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy Radnóti versei közül a legkésőbbi-
ek a legnehezebben fordíthatók. Ez gátolja, hogy költészete bekerüljön a holocaust 
nemzetközi irodalmába. Az Erőltetett menet esetében például a fordításokban szinte 
semmi nem vehető észre abból, amire Németh G. Béla a költemény művészi értékét 
visszavezette 1982-ben kiadott elemzésében.31 A belső vita már a kezdő szavaknál 
erősen a magyar nyelvhez kötött. Az első sor csonka mondat: 

„Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked." 

Az angol nyelvű összes versekben ez olvasható: 

„The man who, having collapsed, rises, takes steps, is insane;" 

Ennél Markus Bieler német változata is megfelelőbb: 

„Narr, der, zu Boden sinkende, aufsteht sich neu entlangbringt."32 

A kulcsszó a „bolond". A magyarban a jelző létige nélkül is állhat állítmányként, 
az angolban nincs mód az ilyen „kihagyásra". Ezért nem jöhet létre angol fordításban 
a feszültség az első tíz sor töredezettsége és a második tíz kidolgozottsága között, 
pedig ebben rejlik a vers fölépítésének eredetisége. A szembeállítás egyik oldalán 
olyan tragikus létforma szürrealisztikus látomása áll, melyhez képest a halál csakis 
fölszabadulás, megváltás lehet, a másik oldalon a visszatérés az ősi egységhez a 
természettel, amelyet archetípusokkal stilizál a költemény. Az a tény, hogy az első 
és az utolsó szó, a „Bolond" és a „fölkelek" ellentétét csak a német fordítónak 

3 1 NÉMETH G . Béla: A halálhívás és az életremény vitája. 
32 Gewaltmarsch. Ausgewühlte Gedichte. Corvina, Bp., 1979. 
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sikerült megtartani, fölveti a kérdést, vajon nem könnyebb-e németre, mint angolra 
fordítani Radnótit. Az első rész nyitó és zárósorában található régies igei és jelzői 
szóalakoknak („fölkél", „honni") egyetlen átköltésben sincs nyoma, pedig ezek a 
már-már együgyű ismétlődéssel párosulva emelik ki a verselés szándékolt ódonsá-
gát, mely feszültségbe kerül a metaforák újszerűségével: 

„[...] ott az otthonok 
fölött régóta már csak a perzselt szél forog, 
hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa, 
és félelemtől bolyhos a honni éjszaka." 

A fordítók általában a képek átmentésére törekedtek, így elsikkadt a régiesség és 
kezdeményezés ellentéte, mely pedig Radnóti nyelvének leglényegesebb jellemző 
vonása. 

A tekintélyes külföldi szakirodalom arra ösztönözheti a magyar irodalmárokat, 
hogy vizsgálják felül Radnóti műveinek eddigi értékelését. Tevékenységének súlyát 
végső soron mégis a magyar olvasóknak kell mérlegelniük, mert művészi fejlődése 
elválaszthatatlan az anyanyelvi kultúra iránt megnyilvánuló vonzódásának növeke-
désétől. A Tajtékos ég verseiben nagyon fontos szerepet játszanak a szövegközötti 
összefüggések; a magyar irodalmi örökség tekintélyes részének hatása érezhető a 
nyelvükön. E lírának értése jelentős mértékben azon múlik, fülünkben vannak-e 
korábban írt versek. Azért nem szolgáltathatnak a fordítások igazságot a szövegkö-
zöttiségnek, mert a költeményekben fölidézett korábbi szövegek a magyar nyelvű 
közösség emlékezetéhez tartoznak. 

Radnóti költészete tehát egyrészt a magyar kultúrának, másfelől a holocaust 
irodalmának is része. Nehezebb válaszolni arra a kérdésre, milyen értelemben 
kapcsolódik a zsidó irodalomhoz. Amikor Komlós Aladár kéziratért folyamodott 
hozzá az Ararát című „magyar zsidó évkönyv" számára, a még nem keresztény 
vallású Radnóti a következő indokkal utasította el kérését 1942. május 7-én kelt 
levelében: „nem érzem zsidónak magam, a vallásra nem neveltek, nem szükségle-
tem, nem gyakorlom, a vérrögöt, a talajgyökért, az idegekben remegő ősi bánatot 
baromságnak tartom és nem 'szellemiségem' és 'lelkiségem' és 'költőiségem' megha-
tározójának. Még szociálisan is csupán botcsinálta közösségnek ismerem a zsidósá-
got. Ilyenek a tapasztalataim. Lehet, hogy nincs így, én így érzem, és nem tudnék 
hazugságban élni. A zsidóságom 'életproblémám', mert azzá tették a körülmények, 
a törvények, a világ. Kényszerből probléma. Különben magyar költő vagyok [...]. 
így érzem ezt ma is, 1942-ben is, három hónapi munkaszolgálat és tizennégy napi 
büntetőtábor után is - (ne nevess ki, tudom, hogy megjártad a háborút, de az más 
volt, nem volt megalázó), kiszorítva az irodalomból, ahol sarkamig nem érő 
költőcskék futkosnak, használhatatlan és használatlan tanári oklevéllel a zsebem-
ben, az elkövetkező napok, hónapok, évek tudatában is. S ha megölnek? Ezen ez 
sem változtat. (...] hogyha valláshoz egyáltalán közöm van, akkor a katolicizmushoz 
van közöm. [...] Nem hiszek hát a 'zsidó író'-ban, de a 'zsidó irodalom'-ban sem. [...] 
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S az olyan író, aki azelőtt nem vett részt zsidó alkalmi megmozdulásokban - de 
most, a zsidótörvények óta felfedezte magában a zsidót - , kicsit olybá tűnik nekem, 
mint a nevét visszanémetesítő sváb származék, kicsit disszimiláns nekem. Ezért nem 
adtam írást felekezeti kiadványnak."33 

Azon lehet vitatkozni, mennyire mélyen hatotta át a kereszténység Radnóti 
életművét. Nem tartom kizártnak, hogy a jövőben több olyan tényezőre fény derül, 
mely költészetét a zsidóság kultúrájához közelíti. Lényegében mégsem gondolom 
módosíthatónak azt a vélekedést, hogy versbeszédét sokkal nagyobb távolság 
választja el a zsidó költészet hagyományától, mint például Füst Milánét. Radnóti sem 
héberül, sem jiddisül nem tudott. Az avant-garde kitörést, pontosabban fölülemelke-
dést jelenthetett volna számára a nemzeti közösségekhez képest. Nehéz volna 
eldönteni, mennyiben alkata s milyen mértékig a történeti összefüggésrendszer és 
egyéni elhatározása okolható azért, hogy végül is nem ezt az utat járta. A munkatá-
borba a Bibliának Károli nevéhez fűződő magyar szövegét és Arany János műveit 
vitte magával,33 s így érvelt: „Mi az a rokon. Ki az? Akit én nevezek annak."35 Az 
anyanyelvi közösséghez ragaszkodott, s ezért művei a magyar költészethez tartoz-
nak, abban az értelemben, ahogy Mendelssohn vagy Mahler alkotásai a német zenei 
hagyománynak a részei. Másfelől viszont legjelentősebb versei és naplója a holocaust 
irodalmához is kapcsolódnak, s ezért érvényük meghaladja a magyar irodalom 
kereteit. E kettősségben rejlik életművének sajátossága. 

33 Napló. 210-212.; Radnóti Miklós kiadatlan levele a zsidóságról. Beszélő, Összkiadás. II. 14-20. 
1984-1987. 401-402. 

34 Napló. 99. 
35 Napló. 92. 



Bengi László 

IN MEMÓRIÁM CORNELII ESTI 

- Az Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetéről -

Az Esti Koméi utolsó novellája, a Tizennyolcadik fejezet könnyen beilleszthető a 
kötet kontextusába: halálnovellát olvasunk, ahol a halállal szembesülő Esti sztoikus 
rezignációval fogadja el a megsemmisülés tényét. Bár ezen álláspont lehetőségét 
nem kívánom kétségbe vonni, értelmezésemben mégis szeretném máshova helyezni 
a hangsúlyokat, feltárva egy - az eltérő befogadói kérdésfeltevésből fakadó - másik 
lehetséges értelmezői horizontot. Az elbeszélés megformáltságának vizsgálatából 
kiindulva próbálom interpretálni a művet, az újraolvasások korábban konkretizált 
kérdéshorizontokat módosító tendenciáit is jelezve. Talán sikerülhet így rámutatnom 
a novella világát jellemző többrétegűségre. 

(Narráció és metaforizálódás) Az elbeszélői pozíciót vizsgálva megállapítható, 
hogy a novellában szereplő elsődleges elbeszélőnek tulajdonképpen csak egyetlen 
rövid megnyilatkozása van, mely nem tekinthető idézetnek: „szólt Esti Kornél".1 

E három szón kívül a novella teljes egésze Esti Kornél - ő a másodlagos elbeszélő -
egyes szám első személyű narrációja. A megnevezetlen elsődleges elbeszélő szere-
pét elsősorban abban a funkcióban látom, hogy beiktatja ezen írást az Esti Koméi 
kötetbe.2 Azon keresztül tudja ezt elérni, hogy megnevezi az így másodlagos 
elbeszélővé váló Esti Kornélt, aki maga igen bajosan tudna csak bemutatkozni 
elbeszélése közben anélkül, hogy megszakítaná a történetmondást vagy meg ne 
változtatná annak hangnemét. A továbbiakban az elsődleges elbeszélővel nem 
szeretnék foglalkozni, így az egyszerűség kedvéért Esti Kornélt fogom elbeszélőnek 
nevezni. 

Ezek után tehát a novella egy egyes szám első személyű, múlt idejű, azaz 
retrospektív elbeszélésnek tekinthető. Mivel az elbeszélt történetnek Esti Kornél a 
szereplője is (nem csupán elbeszélője), így a történet, a novella egyben az önrefle-
xió kettős lehetőségét is magában rejti: Esti egyrészt reflektálhat önmagára mint 
szereplő - hiszen tudatába természetesen belelátunk - , illetve mint elbeszélő a 
történetmondás gesztusával saját korábbi énjét is értékelheti (lásd később is). A nar-

1 Kosztolányi Dezső összes novellája. [Bp., 1994.1 982-986. 
2 Alátámasztja ezt az is, hogy a novella első megjelenésekor a „szólt Esti Kornél" fordulat még nem 

szerepelt a műben, vagyis az elsődleges (imperszonális) elbeszélő valóban csak a novella kötetbe való 
felvételével vált szükségessé. RÉZ Pálnak tartozom feltétlenül köszönettel az első megjelenés helyének 
közléséért: Pesti Hírlap Vasárnapja, 1932. február 21. 
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ráció ki is használja az önreflexivitás lehetőségét, vagyis Esti Kornél nem elsősorban 
leírja, hanem értelmezi az utazást, illetve önmagát az utazás szituációjában. Ez 
szorosan összefügg a villamosút történetének, terének metaforizálódásával: Esti 
maga értelmezi het)i metaforikusán utazását. Mivel ez Esti Kornél tudatában mehet 
végbe, így itt elsősorban a főszereplő-elbeszélő tudatát, gondolatait, közvetlenebb 
értékeléseit feltáró, megfogalmazó (mintegy utólagosan verbalizáló?) mondatok és 
elbeszélői kommentárok kívánnak több figyelmet, nem pedig az utazást és körülmé-
nyeit leíró kijelentések. Mindez persze nem azt jelenti, hogy az utóbbiak hangne-
mükkel, stílusukkal ne vennének részt, ne illeszkednének - az előbb említett 
kifejezésekkel egységben, azoktól végeredményben elválaszthatatlanul - a metafo-
rizálódás felé mozgó szöveg - fentebb jelzett horizontból - feltárható struktúrájába. 
Ugyanis a narrátor domináns szerepe következtében nem annyira a tárgyszerűség 
illúziója jellemzi ezeket a leírásokat, mint inkább az elbeszélő nézőpontjából történő 
megfogalmazás hangsúlyozhatósága, és ebből következőleg a mindig nyomatékos -
ezen részek modalitásából fakadó - (főként negatív) értékelő jelleg. Az erős érzelmi 
töltés mellett például az emberekre vonatkozó, eldologiasodást jelző „fürtök lógtak", 
„eleven testek" kifejezések, a „körös-körül fekete sikátorok ásítoztak" mondat mind-
mind általánosabb jelentést sejtetnek. Viszont a több oldalról sematizálásra kény-
szerülő (mindig parciális) interpretáció szempontjából a tudat belső terére vonatko-
zó - de nem az érzékelt tények leírásának látszatát keltő - megnyilatkozások ilyen 
irányú értelmezése jobban explikálható. 

A kifejezések e fentebb említett csoportját, tehát Esti utazásra, illetve általában 
önmagára vonatkozó (elbeszélői) kommentárjait szemügyre véve a villamosút első 
szinten mint szocializációs folyamatok metaforikus tere szerveződik újra.1 A villa-
mosban elfoglalt hely és a társadalmi ranglétra párhuzamára utal „az ülők kiváltsá-
gos társadalma", illetve a „szerzett jogaik" frázis. Egyedüllét és együttlét kérdéseit 
vizsgálva a közösség felszínen (néha) mutatkozó látszata („közös gyűlöletben forr-
tak össze ellenem", „miután összekozmásodtak velem, ügyet se vetettek rám") 
mögött az ember lényegi magánya húzódik meg („a megkönnyebbülés sóhajával 
köszöntötték volna, ha lezuhanok", „a szenvedők mégse legyenek egészen egye-
dül"). Az egyre jobb „pozíciók" - véletlen szerencse és szándékos „helyezkedés" 
váltakozása, egymást erősítő volta következtében való - elérése a valódi emberi 
kapcsolatok kivételesen adódó lehetőségét (s „csak neki köszönhetem, hogy nem 
vesztettem el végleg harci kedvemet"!) sem engedi beteljesülni, megvalósulni („nyil-
ván leszállt valahol [...] elvesztettem mindörökre"). A szociális dinamizmusok egy 
pontján pedig kifejezetten taktikává is avatódik az ember személyességének, ember 
voltának megtagadása, elrejtése. („Úgy viselkedtem, mint egy zsák. Tudtam, hogy az 
emberek ösztönösen gyűlölik az embereket és sokkal hamarabb megbocsátanak egy 
zsáknak, mint egy embernek.") Ez utóbbi idézethez hasonló - persze erőteljesen 
ellenpontozott - szentenciák, axiomatikus bölcsességek („egy bölcs higgadt tapasz-

3 Vö. Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp., 1979. 467. 
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talatával") főleg az ablakülés megszerzése után jelennek meg. Például: „küzdöttem 
és győztem", „Mindenkire rákerül a sor, csak meg kell várni. A jutalmat a földön nem 
adják könnyen, mégis megkapjuk". 

A gyűlölet (kirekesztés) és megszokás (elviselés) érzelmi reakcióit mutató csopor-
tok folytonos váltakozásával jellemezhető szociális/szocializációs folyamatnak, illet-
ve az ebbe helyezett szubjektum viselkedésének, helyének egyik alapvető metafo-
rája a harc, küzdelem: „legfrissebb ellenség", „de nem adtam föl a harcot", „első 
roham" stb. Innen származik az a kép, amelyik legjobban összefog(lal)ja a szociali-
zációs mechanizmusok tereként konstituálódó metaforikus szint elemeit: „az élet 
vad viadalát vívtam". Felvethető lenne, hogy ez az egyik pont a novellában, ahol a 
metaforikus tér tovább tágul, s már az élet egészének tereként szerveződik újra. Ez 
ellen szól viszont a szocializációs dinamizmusok öncélúságát állító, sematikus — 
közhelyszerűségbe hajló - konvencionalitása, mely az életnek épp azért leszűkítő 
értelmezése, mert azt nem olyan életútként képzeli el, amelynek végpontja is van 
(vagyis épp, hogy nem vesz tudomást a halálról). 

Márpedig a műben megjelenő világkonstrukció azért rendeződik újra mint az 
életút metaforikus tere, mert a novella nem fejeződik be az ablakülés megszerzésé-
vel, illetve az ezután következő összefoglaló fejtegetésekkel és „örök érvényű 
bölcsességgel" („A jutalmat a földön nem adják könnyen, de végül mégis megkap-
juk."), hanem - látszólagos lekerekítettsége ellenére - folytatódik: az egész eddigi 
küzdelmet - hangsúlyosan - ellenpontozva és újraértelmezve a kényszerű leszállás-
sal ér véget. Ez metaforikus szinten - ahogy a kötet kontextusa, sőt az Esti Kornél 
kalandjai is megerősíti4 - a halált jelenti. Természetesen ennek korábbi nyomai is 
találhatók a szövegben: a külső sötétség; „mintha sírnék vagy megolvadt volna 
bennem az élet, mely még nem fagyott jégkupaccá"; „nagy út várt rám"; „életemmel 
játszottam"; „dögletes levegő" [saját kiemelésem]; „s én úgy néztem kék szemébe, 
mint a beteg abba a kék villanymécsesbe, amelyet éjszaka gyújtanak meg a kórter-
mekben, hogy a szenvedők mégse legyenek egészen egyedül". Fontos itt megemlí-
teni, hogy ezek a mozzanatok nem első olvasásra tűnnek fel - különösen igaz ez a 
harmadik és negyedik idézetre, melyek szó szerint is érthetők - , hanem csak a 
többszöri, novella vége felől történő olvasatokban. A metaforizációs tér ilyenfajta 
átrendeződését persze valójában már kezdettől fogva előkészítette a - címben is 
kiemelt - út archetipikus konnotációja: az életút metaforájául, allegóriájául szolgál. 

(Narráció és modalitás) Mielőtt a novellát az életút, a halál metaforikus megjele-
nése felől részletesebben vizsgálnám, talán nem árt néhány rövid megjegyzést tenni 
a hangnemre vonatkozóan/ véleményem szerint az itt elemzett művet alapvetően 
ambivalens modalitás jellemzi. Fontos viszont megjegyezni, hogy e modalitás igazá-

4 Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az Esti Kornél jelentésrétegei. In: Sz.-M. M.: ..A regény, amint írja 
önmagát". Bp., 1980. 103-151. 

3 Lásd NÉMETH G. Béla: Az önhitt ismeret ellenében. Az Esti Koméi szemléleti és műfajiproblémái. In: 
N. G. В.: Kérdések és kétségek. Bp., 1995. 124. (Vö. In: KULCSÁR SZABÓ Ernő: Törvény és szabály között. In: 
Szintézis nélküli évek. Szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő és KABDEBÓ Lóránt. Pécs, 1993. 46-47.) 
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ból csak a második olvasás (az újraolvasások) horizontjából bontakozik ki, észlel-
hető a maga teljességében (bár bizonyos mozzanatok első olvasáskor is egyér-
telműen ambivalens - ironikus - hangnemet mutatnak). Oka ennek egyrészt maga 
a hanghordozás ambivalenciája, azaz összetettsége. Másrészt pedig az, hogy a 
modalitás kialakításában szerepet játszó (egyik) legfontosabb elem - Esti halála - a 
novella legvégén helyezkedik el, márpedig éppen e halál és a mű teljes korábbi 
részleteiben megmutatkozó élet/életfelfogás (ironikus) kontrasztja az, ami majd 
minden eddigi motívumot és mozzanatot új fénybe állít, új értelmezési lehetőségek 
indexeivel gazdagít. A modalitásnak éppen e jellege, vagyis csak az olvasott szöveg 
vége felől történő kiteljesülése, s így csak a befogadás második fázisában való 
feltárulkozása (ami persze nem jelenti befejezett megismerését) jelzi, hogy a hang-
nemi vonatkozások értelmezésre szorulnak, az interpretáció nem kiiktatható részét 
jelentik. 

A szocializációs folyamatok, a társadalmat jellemző szociális dinamizmusok ke-
gyetlenségétől, ezek emberséget, emberiességet degradáló mivoltától, majd végül a 
legrosszabbkor érkező halál eseményétől (hiszen azon kevés örömöt is elveszi, ami 
még megmaradt az „élet vad viadalát" vívó ember számára) nem lenne éppen 
idegen a tragikus modalitás. Azonban „a tragikumot tematizáló Kosztolányi-művek-
ben [...] az elbeszélésből rendszerint magának a tragikumnak a hangnemi nyomaté-
ka hiányzik. Kosztolányi írásmódja így a lét kérdéseiről való nem-tragikus beszéd 
kánonjának távlatait nyithatja meg".6 Tehát ha tragikus modalitás nincs is jelen, 
természetesen ez nem jelenti azt, hogy a novellában megjelenő kérdések elveszte-
nék súlyukat, „komolyságukat". Éppen ellenkezőleg: Esti Kornél elbeszélését egy-
szerre jellemzi az életre (létezésre) vonatkozó alapkérdések felvetése és az ezekkel 
való releváns szembesülés, illetve bizonyos adható válaszok, előálló helyzetek 
ironizálása (ami nem jelenti egyben maguknak a kérdéseknek az ironizálását is). 

A fentiek során már többször említett irónia fogalmát alkalmasnak találom arra, 
hogy leírja, kifejezze a mű hangnemi kettősségét. Elsősorban az iróniának abban az 
értelmében, amikor a denotatum és a konnotátum feszültségét, ellentétét értjük e 
szón. E novella szavait szó szerint értve éltékként jelenik meg a tülekedés „küzdel-
meibe" belefeledkező ember „győzelme", a végső általánosítás szintjén pedig ezen 
harc szükségszerű megjutalmazásának eszméjével gazdagodhat az olvasó világta-
pasztalata. Ezeket a felszíni értékképzeteket viszont - mint fentebb már utaltam rá -
devalválja, értékteleníti a „váratlanul halandó" ember halála, melynek fényében a 
tülekedés küzdelmeinek értékessége - enyhén fogalmazva - kérdésessé válik. Ez 
tehát a mű egészét átható irónia, ambivalens modalitás elsődleges forrása. És ebben 
a novellában ezen irónia (tragikus modalitást nem kizáró létkérdéseknek ezen 
irónián keresztül való artikulációja) az a tényező, mely által lehetővé válik a lét, a 
halál problematikájának oly módon való vizsgálata, „hogy az elbeszélésből magának 
a tragikumnak a hangnemi nyomatéka hiányzik". 

6 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hatástörténet és metahistória. Literatura 1995/1. 79-80. (K. Sz. E. kiemelései.) 
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Az iróniát tehát az elbeszélői szólam modalitását egységesítőnek tekintem. A rész-
letekre is figyelő elemzés vonatkozásában mégsem mutatkozik homogénnek. A ko-
moly, súlyosabb hangvételű - néhol szinte patetikus vagy rezignált hangnembe 
hajló - stiláris rétegtől (például az első két bekezdés, de bizonyos szinten itt 
említhető a szöveg első negyede is) az erősen ironikus leírásig, kommentárig 
(például az ablakülést megszerző Esti „egy bölcs higgadt tapasztalatával" előadott 
gondolatai) a hanghorclozás széles skáláját fedezhetjük fel a novellában. Tulajdon-
képpen az ironikus gesztusok a fejezet vége felé haladva egyre nagyobb számban, 
(a befogadói folyamat - aiszthészisz - szempontjából is) egyre erősebb nyomatékkal 
vannak jelen (kivételt képez a leszállás gondolatának, illetve ehhez kapcsolódóan 
Esti kékszemű nővel való kapcsolatának rezignált hangvétele), hogy majd az ablak-
ülés megszerzése után kulmináljanak, az utolsó sorok szemszögéből nézve pedig az 
olvasói várakozások tekintetében - további értelmezési lehetőségekkel gazdagod-
va - mintegy beigazolódjanak. Ezzel párhuzamosan az is állítható, hogy míg az 
irónia kezdetben inkább az utazók, illetve az utazási körülmények kapcsán érez-
hető, addig később egyre jobban Estivel szemben kezd dominálni. így a modalitás 
maga is része a novellát jellemző komplexitásnak, s e hangnemi összetettség, 
többszólamúság biztosítja a - modalitásbeli ambivalenciát még nem feltétlenül 
fölismerő - első olvasás során nélhol talán közhelyesnek tűnő megállapítások, 
részletek megszólaltathatóságát, s így jelentésképzésben való releváns részvételét. 

Ha e mű megformáltságának azon jellemzőit vizsgáljuk, melyek már az első 
olvasás során is az ironikus hangnem létrejöttét segítik, egyrészt meg kell említeni 
azt a novellában végig jelenlévő - egész szöveget átható - kontrasztot, ami a 
tömegjelenetek kisszerűsége, embertelensége és közönségessége, valamint Esti - és 
a többi utas - ezt véresen komolyan vevő magatartása, metaforikusán az élet 
küzdelmeiként (sikeres vagy sikertelen karrierként) való felfogása, megélése között 
feszül. Ehhez szorosan kapcsolódik a kocsi groteszknek ható, hihetetlennek tűnő 
zsúfoltsága, végeredményben tehát a leírás hiperbolikus jellege (nem kizárólag a 
zsúfoltság, hanem például a „vad sebesség", „életemmel játszottam" kifejezések 
kapcsán is). Másrészt természetesen nem csupán a szöveg egészének szintjén 
jellemző, ezt végigkísérő ironikus gesztusokról kell szólni, hanem azokról az -
úgymond kisebb hatótávolságú - nyelvi elemekről is, melyek szűkebb (nem teljes 
szöveget érintő) kontextusuk viszonyában is ambivalens modalitásúak, azaz ironiku-
san érthetők. Ezek teljes felsorolására nyilván itt nincs lehetőség (illetve nem is 
lenne lehetséges"), csak kiragadott példákat említhetek. Ellenpontozhatja egymást 
tény és értékelése: például „oly szerencsésen buktam előre", „micsoda öröm volt 
legalább fizetnem"; de ironikus hatást válthat ki egyazon helyzet pozitív, majd 
negatív oldalának együttes említése: „Minden oldalról szorítottak, melengettek. 
Néha a szorítás olyan erős volt, hogy elakadt a lélegzetem." A „kékszemű nő" 

7 A hiperbolikus ábrázolás egyben a metaforizációra utaló fontos sajátosság is. 
8 Az irónia felismerése - éppúgy mint például a metaforáé - elválaszthatatlan az olvasótól, illetve a 

befogadó előismereteitől, előfeltevéseitől (tehát változhat az, hogy ki mit tart ironikusnak). 
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elvesztésének, a külvilágot borító „sötét-rideg" éjszakának a felismerését, meglátását 
követő metakommunikativ gesztusok: „sóhajtottam", illetve „ásítottam" - főleg ez 
utóbbi inadekvát az adott szituációban - szintén ironizálják Esti viselkedését. 

S végül az irónia - fent említett két szint közé helyezhető - domináns forrása a 
metaforizációra utaló, ezt jelző nyelvi elemek konvencionalitása, közhelyszerűsége.9 

Már magának a harc, küzdelem szókincsének, metaforikus területének szerepelteté-
se is említhető lenne itt, de ez kimondottan ironikussá az el nem kendőzhetően 
közhelyes - már többször említett - szentenciák, axiomatikus életbölcsességek 
esetében válik. A szöveg első feléből is hozhatók - bár kevésbé egyértelmű, inkább 
újraolvasások során feltűnő - példák („De nem adtam föl a harcot. Csak kitartani -
biztatgattam magam. - Állni a sarat, azért sem engedni".), igazán jellemzővé a 
novella vége felé válnak (ezeket ismételten már nem idézem). Az ablakülés meg-
szerzése utáni összefoglalás során különösen ironikussá teszi a szentenciákat az ezt 
bevezető, ezután következőket - az emberi kapcsolatoktól való megfosztottságra, 
külvilág idegenségére történő visszautalással - ellenpontozó mondat: „Úgy vigaszta-
lódtam, ahogy tudtam." 

A szöveg ismeretében a Tizennyolcadik fejezet ambivalens modalitását - az ezt 
létrehozó két pólus rendkívüli kiegyensúlyozottságával - már a cím jelezheti: 
„amelyben egy közönséges villamosúiról ad megrázó leírást". Ugyanis a „közönsé-
ges" az iróniára, a „megrázó" a (felvetett kérdésektől nem idegen, tematizált) 
tragikumra utalhat. Míg a „közönséges" ironizálja a szöveg egészét (novellát nem 
köznapi dolgokról, vagy legalábbis nem köznapi érvényességgel szokás írni), addig 
a „megrázó" jelzi, hogy itt - metaforikus szinten - mégis alapvető létkérdésekről lesz 
szó. 

(Metaforizáció és ironizálás) Mint említettem, az irónia forrása a szöveg két 
szintje közötti kontraszt (ezzel kapcsolatban elsősorban a végállomásra érkezés 
tényét emeltem ki). Könnyen azt lehetne mondani, hogy ez az ironikus hatású 
ellenpontozás a szöveg szó szerinti és metaforikus szintje között húzódik. Nem is 
lenne ez különösebb tévedés, hiszen a leszállás/halál szerepe a novella metaforikus 
szintjének megteremtésében is központi jelentőségű. De a metaforizáció folyamatát 
jobban megfigyelve valójában a szöveg metaforikus szintje is két, egymásra épülő 
rétegként, ezen rétegek interakciójaként mutatkozott leírhatónak. A szocializációs 
folyamatok tereként megjelenő első szint konstituálódásában a sematizáló, konven-
cionális és közhelyszerűen szentenciózus nyelvi formulák fontosságát emeltem ki. 
S az irónia éppen az ezen elemekből konstruálható létértelmezés, gondolkodásmód, 
világnézet kapcsán, ezzel szemben válik dominánssá. így tehát a lényeges választó-
vonal (mintegy a mű fordulópontjaként) nem a denotativ jelentés és a metaforikus 
szint között húzható meg, hanem a novella metaforikus jelentésszintjén belül. Ebből 
következőleg - most már pontosabban fogalmazva - az irónia elsődleges forrása 
úgy is értelmezhető, mint ami a metaforizáció síkján megtörténő átstrukturálódás-

9 A közhelyesség a mindennapi nyelvhasználat (és kulturális konvenciók) tág kontextusában válik 
érzékelhetővé, s így természetesen szintén erősen függ a befogadód tapasztaladtól. 
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nak, újraszerveződésnek, illetve az ezekben - metaforikusán - megjelenő két 
világértelmezés kontrasztjának következménye. 

Szó szerinti és metaforikus - természetesen - máshogy is definiálható, mint azt 
eddig tettem. Rorty szerint amikor valamelyik metaforát megismétlik, felkapják, 
akkor az „fokozatosan szokványos használatot, a nyelvi játékban meghonosodott 
helyet fog magának követelni. Ezáltal megszűnik metafora lenni - vagy ha jobban 
tetszik, halott metaforává válik, mint nyelvünk legtöbb mondata".10 Rorty szótárának 
fogalmait használva az irónia már valóban a szöveg betű szerinti értelme és metafo-
rikus vonatkozásai között, ezek konfrontálódása során születik meg, hiszen a 
szocializáció konvencionális felfogása kapcsán elemzett szó szerinti és metaforikus 
szintet Rorty együtt nevezi betű szerintinek. S ezzel kapcsolatban - főleg a halott 
metafora fogalmán keresztül - talán az az eddig nem említett olvasói tapasztalat is 
jobban átlátható, mely szerint az előbbi két szint nehezen választható el egymástól, 
vagy legalábbis igen szoros kapcsolat érezhető e kettő között. Azt pedig azért 
állíthatjuk mégis, hogy e „halott metaforák" (a köznapi diskurzusok szókincse és 
ennek - hagyományos értelemben vett - metaforizációs mezeje) jelentős mértékben 
részt vesznek a metaforizáció folyamatában (vagyis erősödik fel metaforikus jelle-
gük!), mert a - Rorty szerint is - metaforikussá váló beszédmódban immár (ironizál-
va) relativizálódtak, „élővé" váltak, és így a közhelyesség veszélye nélkül léphetnek 
interakcióba a szöveg - e dolgozat elején elemzett - metaforikus szintet megteremtő 
struktúráival, egyben szorosan bele is illeszkedve ezekbe. Ha pedig arra gondolunk, 
hogy Nietzsche az igazság(ok)ról úgy ír, mint ami(k) „metaforák, metonímiák, 
antropomorfizmusok át- meg átrendeződő serege [...] metaforák, amelyek megkop-
ván elveszítették érzéki erejüket"," akkor ez (tehát amikor a „halott" metaforák 
„élővé" válnak, metaforikus jellegük ismét felerősödik) végeredményben azt jelenti, 
hogy az igazság felfogása is elveszti metafizikai jellegét, - a köznapi létértelmezéssel 
együtt - relativizálódik. (Igaz, - poetológiai szempontból - a konvencionalizálódott 
metaforák szerves beilleszkedése a metaforizáció folyamatába úgy értelmezhető, 
mint ami az adott műben még az irodalmi, „szakrális" és köznapi, „profán" nyelv 
oppozíciójának horizontján belül történik.12) 

(Narráció és nyelviség) Mind a metaforizációval, mind az ironizálással kapcsolat-
ban említettem már a szentenciózus-axiomatikus megállapításokat, illetve a harc 
képeinek metaforikus használatát. Érdemesnek látszik ezért egy kitérőben jobban 
megvizsgálni ezeket. Röviden összefoglalva az eddig elmondottakat: konvencionali-
tás, erős sematizmus jellemzi ezeket a kifejezéseket, mely néha szinte parodisztikus 
hatású közhelyességig fokozódik. Mindez elsősorban azzal áll összefüggésben, hogy 

10 Richard RORTY: Esetlegesség, irónia, szolidaritás. Pécs, 1994. 34. Rorty, Nietzsche, majd Heidegger 
összes gondolata korántsem feleltethető meg mechanikusan Kosztolányi gondolkodásával, mégis szá-
momra az adott novella ebből a horizontból (is) megszólaltathatónak bizonyult. A dialógusképes 
kapcsolódási pontok felmutatásával pedig az idézetek Kosztolányi történeti helyének artikuláltabb meg-
közelítését is segíthetik. 

11 Friedrich NIETZSCI IE: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. Athenaeum 1992/3. 7. 
1 2 V Ö . KULCSÁR SZABÓ Ernő: A nyelv mint alkotótárs. Alföld 1 9 9 5 / 7 . 6 8 . 
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a szocializációs folyamatokat öncélúan szemlélik, nem vesznek tudomást az ezen 
kívül eső tényekről (a novellában a halálról). így olyan automatizált nyelvhasználat 
megtestesítői, melyek a hétköznapok létértelmezését jellemző emberi diszkurzusok-
nak való kiszolgáltatottságot, pontosabban ezeknek tudatosságot, (ön)reflexiót nél-
külöző elfogadását jelzik. 

Talán nem terméketlen ezt kapcsolatba hozni a nyelvi megelőzöttség tapasz-
talatával.13 Persze itt nem elsősorban ennek - nyelvnek való megfelelést, illetve 
nyelvvel való kommunikatív egyiittalkotást hangsúlyozó - heideggeri, illetve gada-
meri koncepciójával.14 De Heidegger gondolkodásának az a tapasztalata, amikor a 
nyelv megvonja magát a beszélőtől, talán összefüggésbe hozható a nyelvi feltétele -
zettség dolgozatomban használt fogalmával. Igaz, a mindennapok világában, nyelv-
használatában ez még természetesnek, sőt szükségesnek tekinthető, hiszen a közna-
pi kommunikációt teszi lehetővé. Viszont - ezzel összefüggésben, de más 
szempontból - Heidegger a nyelvet „legveszélyesebb javunknak"" tekinti: „A nyelv 
még megtagadja tőlünk létezését: azt, hogy a lét igazságának a háza. Sőt a nyelv 
átengedi magát puszta akaratunknak és igyekezetünknek a létező feletti uralom 
instrumentumaként. 

A novellát jobban szem előtt tartva azt mondhatjuk tehát, hogy ha különbséget 
kell is tenni az élő nyelv, nyelvben/nyelvből létező hagyomány és az - ettől nem 
független, de konvencionalitásuk, sematizmusuk miatt tudatosságot meg nem en-
gedő - köznapi diszkurzusok között, akkor sem csak az előbbi „előz meg" minket, 
hanem - az elfedés/elrejtés értelmében - az utóbbi is.1 Márpedig nyelvi határaink 
megtapasztalása nélkül, az azokra való rádöbbenés hiányában - legyen ez a mű 
szerzője esetén tudatos vagy sem" - nem igazán lehetséges a nyelvhez új módon 
viszonyulni, a nyelvvel új módon alkotni. S annak tapasztalata, hogy a nyelv 
megvonja magát tőlünk, azért válhat a nyelvi (és ebből következőleg a gondolko-
dásmód egészét is érintő) megelőzöttség, feltételezettség releváns tapasztalatává, 

1 3 V Ö . SZITÁR Katalin: Szintézis nélküli évek. Literatura 1 9 9 5 / 2 . 2 2 3 - 2 2 4 . 
14 Lásd KULCSÁR SZABÓ Ernő idézett tanulmányát egyrészt a Szintézis nélküli évek kötetből, másrészt az 

Alföld 1995/7. számából, illetve FEHÉR M. István: Martin Heidegger. Bp., 1992." 
15 Vö. Egzisztencializmus .tip., 1965. 192-193. 
16 Martin HEIDEGGER: költőien lakozik az ember..." Bp.-Szeged, 1 9 9 4 . 1 2 2 . 
17 Egy távoli, de talán lehetséges analógia is megemlíthető: a „fordulat utáni" Heidegger szerint a 

létkérdés elfelejtése a lét lényegéhez tartozik, a tradíció tehát egyszerre fed fel és rejt el. (Meg kell 
említeni, hogy itt Gadamer ettől eltérően értékeli a tradíció jelentőségét.) így az ontológiatörténeti 
destrukció is bizonyos szinten ennek az elfedésnek a tudatosítását, a felejtésre való emlékezést jelenti. 
(Vö. FEHÉR M. István: i. m. elsősorban 2 6 9 - , 2 7 4 - 2 7 5 . ) 

18 Egy irodalmi mű megformáltságának poétikai implikációi és szerzőjének művészetszemlélete, 
esztétikai gondolatai között - tudjuk - akár igen jelentős eltérések, ellentmondások is mutatkozhatnak (s 
persze a szerzői interpretáció korántsem az autentikus interpretáció). Talán részben ebből fakadhat, hogy 
Szegedy-Maszák Mihály egy korábbi dolgozata - Kosztolányi elméleti jellegű írásaira utalva - Kosztolányi 
és Gadamer nyelvfelfogásának különbségét is erősen hangsúlyozza. (SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az irodalmi 
mű alaktani hatáselmélete. In: Sz.-M. M.: „Minta a szőnyegen". Bp., 1995. 26-27.) A szerző egy újabb 
dolgozatában viszont - a művészi alkotásokat is figyelembe véve - már sokkal több rokon vonást lát 
Kosztolányi és a modern nyelvfilozófiák között (elsősorban Humboldt és Wittgenstein említtetik). (Uő.: 
Kosztolányi nyelvszemlélete. In: i. m. 162-175.) 
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mert - a halál ténye és ezzel szoros kapcsolatban a novella modalitása miatt - az 
újraértelmeződés viszonylatában tudatosul.19 (Nem tekinthető véletlennek az sem, 
hogy mindez egy olyan novellával kapcsolatban mondható el, amelyben - a kon-
vencionális értelmezés metaforikus jellegének ismételt felerősödése, relatív voltá-
nak előtérbe kerülése okán - az igazság nem metafizikus elgondolásának horizontja 
is megnyílhat.) 

Minden ember benne áll egy tradícióban, akár tudatosítja ezt, akár nem. Nincs 
lehetőségünk kivonni, „kireflektálni" magunkat történetiségünkből. Ugyanez állítha-
tó a nyelvről is. így a húszas évek vége nyelvi tapasztalatának kontextusában a 
sematikus megnyilatkozások egy a novellában megjelenő gondolkodásmóddal való 
szoros összekapcsolódását, illetve ezek ironizálását (ami egyfajta reflexióként is 
felfogható) talán elfogadható a fent kifejtett módon (is) megközelíteni. 

(Lassan leszálltam.) Ideje visszatérni szorosabb gondolatmenetemhez. A további-
akban már nem térhetek ki dolgozatom legfontosabb kérdései elől: egyrészt hogyan 
értelmezhető az a - halállal szemközt - megjelenő metaforikus tér, mely a novellá-
ban mint az életút megfelelője konstruálódik (hiszen már eddig is kikerülhetetlenek 
voltak az erre való utalások), illetve hogy függ mindez össze a nézőponttal és az 
ambivalens modalitással. 

A halál mozzanatának közvetlen elemzése helyett egy látszólagos kerülőúton is 
el lehet indulni: a „megérkezés" motívumait szeretném sorra venni. Az első megjele-
nés közvetlenül a felszállással kapcsolatos: „Aztán siettem is, nagy út várt rám: 
okvetlenül meg kellett érkeznem." Az első olvasás során a cél mibenléte termé-
szetesen még nem konkretizálható, de az utazás fontosságát jelző szavak miatt 
(„siettem, nagy, okvetlenül, kellett") a „hová?" kérdése magától értetődően merül fel 
és válik fontossá a befogadó horizontján. A történet elsődleges szintjén mindeneset-
re Esti a villamost e cél elérése érdekében veszi igénybe. Ez a későbbiekben 
megváltozik, ugyanis a főhős tülekedésének hosszabb leírása után a következő rész 
áll: „[...] én is benn voltam, benn a kocsi belsejében: «megérkeztem». [...] Büszkeség 
dagasztott, hogy idáig jutottam." A vizsgált motívum szó szerinti ismétlődése jelzi, 
hogy a inegérkezés kezdeti szándéka módosul, a cél már nem az utazás végpontjá-
val függ össze (bár ezt nem feltétlenül tagadja), hanem az utazás során végrehajtott 
cselekvések körére szűkül, konkrétan az egyre kényelmesebb helyek (jobb pozíci-
ók) szerzésére, kiküzdésére. Ezt támasztja alá a megérkezéssel, azaz a cél elérésé-
vel/beteljesüléssel kapcsolatba hozható későbbi helyek nagyrésze is: például „a 
célhoz és beteljesüléshez közel" (ti. ez utóbbi idézet a küzdelemmel kapcsolódik 
össze), „küzdöttem és győztem", illetve „elértem azt, amit lehetett". (Korábban 
ezeket már mint a szocializációs törekvések öncélúságának kifejezőit említettem.) 
A novella végén, Esti „megérkezésekor" így már éppen a megérkezés szándéka 
nincs jelen. 

19 „Mivel az elmondottat mindenekelőtt mindig mint olyan valamit értik meg, ami «mond is valamit«, 
azaz mint felfedőt, eszerint a fecsegés eleve, a beszéd tárgyának alapjaihoz való visszacsatolás elmulasz-
tása folytán, elfed." (Martin HEIDEGGER: Lét és idő. Bp., 1 9 8 9 . 3 1 7 . ) 
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A leszállás gondolatának, lehetőségének első felmerülését (Esti „megundorodása-
kor") úgy is fel lehetne fogni, mint ami az életből való kilépés jelentésén keresztül a 
novella metaforikus szintjét az életút tereként tételezi. A metaforizáció azonban - az 
olvasás első fázisában - mégis csak a tényleges leszállás mozzanata felől nézve 
teljesedik ki (vagyis az olvasói horizontok váltásakor). S ez nem csupán azért 
állítható, mert végül az utazás befejezése nem most történik meg, illetve Esti pár 
bekezdéssel később már újra a többi utassal való viadalát tartja közvetlen céljának, 
hanem azért is, mert az utazás megszakítását motiváló (körülmények, helyzet elől 
történő) menekülés nem adhatna releváns megoldást, amennyiben továbbra is a 
kezdeti - megérkezésre vonatkozó - szándékról való lemondást, ennek elfelejtését 
jelentené. így Esti e gondolatai - a szocializációs mechanizmusok tagadása ellenére 
(vagy épp e merev szembenállás okán) - nem távolodnak el radikálisan az utazás 
során egyre inkább dominánssá váló felfogástól (amint ezt e jelenet későbbi (fel)idé-
zése is alátámasztja), a metaforikus tér átstrukturálódása valójában itt nem történhet-
nék/történik meg. 

A „végállomás" Estivel együtt az olvasót is kizökkenti az élet értelmezésének ezt 
megelőző koncepciójából. A metaforizációs tendenciák egymást erősítő találkozása-
kor a leszállás, a megérkezés (s ehhez kapcsolódóan az utazás célja), illetve a halál, 
a meghalás azonosítódik, pontosabban egymásra vetül. Vagyis a novella metaforikus 
szintjén a főhős a halálhoz érkezik nteg/el, és az újraolvasások során (ekkor) 
bekövetkező horizontváltás miatt a megérkezés korábbi motívumai is átértelmez-
hetők. Az „okvetlenül meg kellett érkeznem" tehát már a novella elején a halálra 
vonatkozhat, az élet célját vagy értelmét az ehhez való eljutásban jelölve meg. 
A (sokat idézett) Vendég című novella ezt nem metaforikusán fogalmazza meg: 
„Közelebb érkeztem a célhoz. - Mi a cél? - A megsemmisülés. [ . . . ] - Eszerint a halál 
a föladatod? - Nem a halál - arról nem tudom, hogy micsoda és így nem is törődöm 
vele - , hanem a meghalás. Ez már rám tartozik."2" 

Ebből a nézőpontból lehetségesnek, illetve termékenynek látszik a novellát 
Heidegger filozófiájával összefüggésbe hozva megszólaltatni: „Az ittlét önmagában 
hordozza azt a lehetőséget, hogy a halállal mint önmaga legvégső lehetőségével 
összezáruljon." „Az ittlétnek még az a lehetősége is megvan, hogy kitérjen halála 
elől." „Az ittlét többnyire a mindennapiságban van; az utóbbi azonban - mint az a 
meghatározott időbeliség, amely a jövőiség elől menekül - akkor válik csak ért-
hetővé, ha az elmúlás jövőiségének autentikus idejével állítjuk szembe."21 A novel-
lában megjelenő két életszemlélet több rokon vonást mutat a heideggeri elgondolás-
sal. Nem elsősorban a halál ténye kerül középpontba, hanem a halálhoz való 
viszony, tehát az élet, amely az elmúláshoz mérve válik autentikussá, az élet a halál 
felé halad. A mű ebből az állapotból indul ki: Esti meg akar érkezni céljához, vagyis 
élete nyitott a halállal való szembenézésre. E kezdeti állapot mibenléte többfélekép-

2 , 1 KOSZTOLÁNYI D.: i. m. 1019-1020. 
21 Martin HEIDEGGER: AZ idő fugaima. Bp., 1992. 38., 39-, 47. (Vö. Uő.: Lét és idő. főleg 409-454.) Lásd 

még HIMA Gabriella: Szövegek párbeszéde. Bp., 1994. különösen 39-59-
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pen közelíthető meg. Ugyan azonosítható a gyerekkor azon szakaszával, amikor a 
gyermek lehetőségeinek teljességét még nem darabolta szét, kényszerítette korlátok 
közé a társadalomba való beilleszkedés kényszere (persze a szocializáció kezdete 
akár a születésig - a „felszállásig"? - is kitolható), de az ezt jellemző örömnek vagy 
boldogságnak nyomát sem lehet találni. így az a vélemény a valószínűbb, amely 
nem kívánja a novella történéseit egy kronologikus eseménysor leképezésének 
tartani. Ugyanis ez nem feltétlenül tagadja az életút tereként létrejövő metaforikus 
szint létét, csupán elvontabb módon állítja: ebben az esetben is kezdő- és végpont 
közé zárt emberi létről kell beszélni (melyet a külső sötétség - végeredményben a 
Semmi - vesz körül, a létező létbe-vetettségének lehetséges jelképeként), csak ezek 
legfeljebb nem azonosíthatók allegótiaszerűen a születéssel és a halállal. 

A novella előrehaladtával a főhős figyelme a haláltól, halálától egyre jobban 
elfordulva mindinkább a szocializációra irányul. (Ezzel párhuzamosan, mintegy 
ennek következményeként - ahogy azt korábban említettem - az ironikus mozza-
natok száma is egyre nő.) A halálról való megfeledkezés immár az inautentikus 
életet jellemzi. A közhelyes nyelvi formulákon keresztül az individuum sajátszerűsé-
gének feladása, az átlagos, mindennapi inautentikus léthez való igazodása érezhető. 
(Ha most egy pillanatra visszatekintünk a novella címére, akkor a villamosút „közön-
ségessége" akár a lét inautentikus megélésére, felfogására is vonatkoztatható, amely 
annyiban „megrázó", amennyiben az inautenticitás az autentikus léttel, a halállal 
szembesül.) 

A leszállás leírása (az eddigiekhez képest) rövid, minden verbális kommentár 
nélküli. Három - a cselekvésre utaló - szót olvashatunk; s ezt is két mondatban. Esti 
eseményekhez való viszonyát pedig csupán két metakommunikativ gesztus jelzi: az 
elmosolyodás, illetve a leszállás lassúsága. Mindez a novella korábbi részeinél is 
erőteljesebben valósítja meg a jelentésképzés - olvasói horizont felől mindenkép-
pen mutatkozó - nyitottságát. Az eddig kifejtetteknek megfelelően hangsúlyozható 
a halál eseménye felől megkülönböztethető kétféle létmód eltérő mivolta és értékel-
hetősége. Az autentikus életet - önmaga sajátlagosságával együtt - (meg)élő indivi-
duummal szemben az inautentikus létmóddal jellemezhető (az-)ember számára -
aki csak mások halálának lehetőségét tudja igazából elképzelni - magától ér-
tetődően érkezik váratlanul a halál, mely szembesíti egymással e két (lét)lehetőséget 
(egyszerre ironikusan és tragikusan - tehát ambivalensen - láttatva az utóbbit). 

(Elmosolyodtam.) Térjünk vissza egy pillanatra a nézőpont, a látószög kérdésé-
hez (és ennek szerepéhez), konkrétan az elbeszélt én és az elbeszélő én viszonyá-
hoz. Itt könnyen felmerülhetne két kérdés: ki értelmezi metaforikusán az utazást, 
illetve - általánosabban - mi az, ami utazása közben valóban megfordult Esti fejében 
és mi az, amit csak az elbeszélő tesz hozzá ehhez? Ilyen formában viszont e 
kérdések elég meddőnek tűnnek. Hiszen feltételezik, hogy (még ha csak a fikció 
szintjén is, de) létezett az elbeszélt eseménysornak egy olyan percepciója, korábbi 
- történésekkel szinkrón módon - interpretált változata, amely rekonstruálható a 
novellából, a jelen - retrospektív - elbeszélésből („visszatisztítva"). Ez természetesen 
nem lehetséges (ha másért nem, hát azért, mert minden elbeszélés már önmagában 



In memóriám Cornelii Esti 2 4 3 

is interpretáció), más kiindulási pontot kell választani. Ezért - mivel a priori nem 
tételezhető az utazás ténysora - azt kell állítanom, hogy a szöveg, a mű fiktív világa 
az olvasás során oly módon konstruálódik, hogy egy az elbeszéléshez képest 
korábban játszódó eseménysor (s hogy a helyzet bonyolultabb legyen: ennek egy 
meghatározott tudaton keresztül való megjelenítése) ezen konstrukcióba illeszkedve 
szintén konstruálódik, és nem rekonstruálódik. így csupán az tehető kérdésessé, 
hogy a befogadás során kibontakoztatott világkonstrukció mit mond a közte és az 
általa konstruált események/ezek főhős általi érzékelése közti viszonyról.22 Ha pedig 
a mű nagyobb részét - az idézőjeles mondatokkal kontrasztban - szabad idézetnek 
(vagy netán a főhősben felmerülő, de nem konkretizált érzések narrátor általi 
verbalizációinak) tekintjük, akkor máris nem dönthető el, hogy mi a szereplő, s mi 
az elbeszélő tapasztalata, álláspontja. 

Ebből a nézőpontból a metaforizáció kérdésére már csak igen bizonytalan válasz-
kísérletek fogalmazhatók meg. Csupán az állítható, hogy a főhős már értelmezhette 
metaforikusán - vagy ahogy korábban neveztem: a metaforizáció első szintjén! -
utazását. (Megerősíti ezt valamennyire az események másodszori elbeszélése, 
amennyiben mind a „harc" metaforikus mezejébe tartozó szavak, mind e visszaem-
lékezés szűkebb - tőle elválaszthatatlan - kontextusát alkotó közhelyek a narráció 
alapján felfoghatók úgy (is), mint amelyek megfelelnek az utazásra visszatekintő Esti 
Kornél gondolatainak.) Ha nem mond is tehát semmi ellent a fenti lehetőségnek, 
kétségek és bizonytalanságok azért nem elhanyagolható módon és mennyiségben 
adódnak: tulajdonképpen sehol sincs (szerencsére) egyértelműsítve, hogy az utazást 
metaforikusán kell értelmezni. Csak olyan jelek találhatók a szövegben, amelyek 
erre utalnak, s ezek alapján nem csupán annak nincs kötelező érvénye, hogy Esti 
mint szereplő vagy elbeszélő metaforizálja utazását, de annak sem, hogy ezt egyál-
talán az olvasónak meg kellene tennie. A befogadás folyamán ugyanis a mű 
metaforikus tere igen különböző módokon jöhet létre. A szocializáció szintjén akár 
észrevétlen is maradhat, amennyiben a szereplő gondolkodására utaló jelek több-
nyire olyan halott metaforák, amelyeknek nem feltétlenül érezhető metaforikus 
jellegük, s csak a novella vége felől válnak/válhatnak (hiszen ez sem lehet feltétlen 
érvényű) élővé. És éppen ez már jelzi is az egyik legbonyolultabb kérdést, nehézsé-
get. Mind a metaforizáció, mind a modalitás, mind a nyelviség kérdése,23 mind az 
életszemlélet, létfelfogás szintje csak az első és a második olvasás horizontváltásá-
ban mutatkozott igazán megragadhatónak. Mindig voltak ugyan olyan mozzanatok, 
amelyek első olvasásra feltűnhettek, de igazi jelentőségüket csak a novella vége 
felől (a novella végét is szem előtt tartó, nem lineáris olvasásban) tapasztalhatta meg 
az általam képviselt befogadó (aki abban reménykedik, hogy a szöveggel végzett 

22 Vö. mindezt azon modern neurobiológiai kutatásokkal, melyek a memória/emlékezés konstruktív 
voltát hangsúlyozzák. 

23 Érdemes felfigyelni arra, hogy a nyelviség kérdése a jelen kontextusban nem fog különösebb 
súllyal megjelenni. Ez jelzi, hogy a szubjektum nyelvi feltételezettsége annak ellenére nem központi 
problémája a novellának, hogy a műben megjelenő létfelfogásnak természetesen nem kikerülhető nyelvi 
vetületei, vonatkozásai vannak. 
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műveletek nem mindegyike fakadt csupán önkényéből). A metaforizáció itt mégis 
annyiban jelent kivételt, hogy magán a metaforikus szinten belül történik meg egy 
átstrukturálódás, ami nem teszi kizárhatóvá azt, hogy a metafrikus konstrukció már 
a főhős, illetve a befogadó első olvasás során kialakított interpretációs horizontján 
megjelenjen. 

Mármost jelen esetben - Íriszen a kérdés fenti iránya, illetve formája nem látszott 
túl termékenynek - azzal kellene figyelmesebben „bíbelődni", hogy a „végállomás" 
elérkezése miatt bekövetkező horizontváltás/átstrukturálódás érintette tényezők 
mennyiben és milyen módon függenek össze (ez az első olvasás során termé-
szetesen nem merül fel kérdésként24). Ezen összefüggésre (elválaszthatatlanságra) 
pedig a nézőpont, az elbeszélő és a főhős/szereplő viszonya adhat magyarázatot, 
pontosabb megközelítési lehetőséget; hiszen az, hogy egy a novella legvégén levő 
esemény változtatja meg az egész addigi rész értékelését, arra utal, hogy az elbe-
szélő nézőpontja jelentősen eltér az elbeszélt én nézőpontjától. Vagyis az olvasás 
horizontváltásával párhuzamosan az elbeszélő (és így nézőpontja) is máshogy, 
differenciáltabban látható. Ugyanis ami az olvasás második fázisában lényegesként 
tűnik fel, az könnyen tekinthető már a narrátor értelmező/értékelő gesztusának, 
hiszen ő már átélte azt az eseményt, amit az olvasó csak a novella végén tud meg. 

Ismét Heidegger nyomán nyílhat út a továbblépésre: „Mit is jelent az: mindenkor 
a saját halálomat halni? Nem mást, mint hogy az ittlét előrefut saját elmúlásához 
[Vorbei]- elmúlásához, mint önmaga teljes bizonyosságban és tökéletes meghatáro-
zatlanságban küszöbönálló legvégső lehetőségéhez. [...] Amennyiben az előrefutás az 
ittléttel az ő legvégső lehetőségét szegezi szembe, úgy az ittlét-értelmezés alapvető 
végbemenését alkotja."25 A korábban elmondottak alapján a novellában az autenti-
kus és az inautentikus lét, élet szembesül egymással. Ez indokolja a metaforikus tér 
két szintre oszthatóságát, illetve az irónia jelenlétét, mely az előbbi nézőpontjából 
vonatkozik az utóbbira. Mindez persze idáig rendben is lenne, csak éppen arra a 
kérdésre nem kap az olvasó így választ, hogy például ez a mű miért épp egyes szám 
első személyben íródott, vagy miért metaforikusán jelenik meg a halál. Az előbbi 
szoros összefüggését a metaforizációval talán nem szükséges hosszasan magyarázni, 
hiszen az elég nyilvánló, hogy ha Esti valóban meghalna, akkor nem mondhatná el 
saját halálát (vagyis csak ezen a módon válik feloldhatóvá az önmaga elmúlására 
reflektáló elbeszélő paradoxona). Márpedig éppen a saját halál megélése válik 
igazán érdekessé e műben. 

A novella cselekményével egy irányba mozgó első, lineáris olvasás horizontjában 
Esti - amikor utazását metaforikusán értelmezve önmaga halálával, végességével 
szembesül, akkor - az előrejutási tapasztalja meg (azonban — a halál megélésének 

24 Annak állítása, hogy az olvasás első fázisában bizonyos kérdések még nem merülnek fel, illetve 
bizonyos problémák és összefüggések nem láthatók, elsősorban az explikáció lehetőségének hiányára 
próbál utalni, nem pedig azt kétségbe vonni, hogy nem tematizálható olyan jelentés, amely az esztétikai 
észlelő (első) olvasás horizontjában nem látszódott lehetségesnek. 

2 3 M . HEIDEGGER: AZ időfogalma. 3 9 - . 4 0 . (Az eredeti szöveg kiemelései.) 
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felismerés jellege ellenére - a narráció így még felfogható lenne az előrefutásban 
megtapasztalt két létmód múltba távolított, tehát bizonyos értelemben statikus szem-
besítésének). Ugyanakkor ez az a nézőpont (itt történik meg a nézőpont olyan 
irányú megváltozása), melyből minden eddigi mozzanat újraértékelődik: az elbe-
szélő - már a mű elejétől kezdve - visszavonatkoztatta megváltozott felfogását a 
narráció menetére.26 Vagyis például az ironikusan értelmezhető gesztusok (függetle-
nül attól, hogy a szereplő Esti ezeket esetleg komolyan gondolta) már kezdettől 
fogva a narrátor interpretációjának, reflexiójának mozzanatait képezik/képezhetik. 
Ezért állítható, hogy az elbeszélői nézőpont - pontosabban a végig jelenlévő irónia 
és önreflexió kezdete - valójában ebben a kijelentésben ragadható meg: „Elmoso-
lyodtam." így - a második olvasás horizontján - maga az elbeszélés (retrospektív) 
aktusa is az előrefutás létmódja szerint artikulálódik, mely ezáltal „az ittlét-értelme-
zés [jelenben, elbeszélésben/olvasásban is történő] alapvető végbemenését alkotja". 
Tehát a novella egy olyan dinamikus folyamatként fogható fel, amelyben - a 
metaforikusán megélt - halál, vég egy új (autentikus) élet kezdetévé, kezdetté 
válik:27 „Mert jegyezd meg, hogy csak az élhet, aki teljesen el van készülve a halálra, 
s mi, ostobák, azért halunk meg, mert csak az életre készültünk el [...]. A világ vége 
pedig a világ kezdete." (Világ vége)2* 

Kosztolányi novellája megformáltságát, modalitását tekintve igen rétegzett. A mű 
poétikai artikuláltságának e többrétegűségét az újraolvasások - valóban szükséges 
sora - által átszituálódó nézőpont konstituálta új interpretációs horizont teremti meg. 
És ezért feltehető a kérdés: vajon a nézőpont ezen újraértékelődése nem nyithat-e 
fel egy olyan új, termékeny horizontot, amelyben az egész ciklus (illetve akár az 
egész életmű) értelmezhetősége is bővül, megváltozik? 

2Í' Vö. az elbeszélő én és elbeszélt én kapcsolatának kérdésességével, illetve az emlékezet ennek 
kapcsán említett konstruktív jellegével. 

27 A mű egymásra épülő jelentésrétegei olvasatomban - sematizálva — tehát nagyjából így alakulnak: 
egy villamosutazás; a szociális dinamizmusok szituációjába helyezett szubjektum; a köznapi szocializációs 
minták inadekvátsága; a halál mint nem-lét/megsemmisülés; az autentikus lét; az előrefutásban feltáruló 
autentikus létmód. E lehetséges jelentésszintek - interakciójuk során egymást is módosítva — szervesen 
(sőt hierarchikusan) kapcsolódnak. 

2 S KOSZTOLÁNYI D . : i. m . 1 1 0 4 - 1 1 0 5 . ( V ö . U o . 1 0 1 0 . ) 



Molnár Gábor Tamás 

A FELEJTÉS VISSZAFORDÍTÁSA 

- Lengyel Péter: Mellékszereplők -

„ Ott vannak a ki nem mondott 
összefüggések, a hézagok" 

Lengyel Péter 

Az emlékezést én-formában tematizáló fikcionális narratívák esetében az értelmező 
egyik alapkérdése mindig az lehet, hogy a fiktív én kijelentései és a hozzájuk 
társítható jelentések közötti feszültség milyen diszkurzív különbségekből táplálko-
zik. Azaz: a fiktív világ „reprezentált" időbelisége megfeleltethető-e valamely közvet-
len olvasói tapasztalatként adott extratextuális idő dimenzióinak. Ha ugyanis a 
fikciót olyasvalamiként fogja föl az olvasó, ami nem pusztán ábrázol egy már létező 
világot, hanem - magával az olvasóval együttműködve - létrehoz egy jelentésekkel, 
funkciókkal ellátható narratíva-együttest, akkor az ő dolga nyilván nem a kijelenté-
sek visszahelyettesítése lesz a már adott kontextusába. Sokkal inkább intratextuális 
időrétegek föltérképezése a feladat, mely időrétegek egymásba alakulása az elbeszé-
lés jelenében megnyilatkozó identitás aláásásán munkálkodik. 

Lengyel Péter regényének, a Mellékszereplőknek esetében az extratextuális jelen-
ségvilág az 1955-1970 közötti „magyar valóság". Hogy ezen tényvilág reprezentáció-
jaként olvasható a regény, azt egy „meghatározó" olvasat erősen alátámasztja. 
Természetesen azon cenzoriális rendszer olvasási módjaként említem ezt a stratégiát, 
amely a művet tíz évre kiszorította az irodalmi nyilvánosságból. 

A mű narratív fölépítése azonban afelé mutat, hogy a társadalomkritikai olvasás-
mód másodlagos jelentőségűvé válhat. A mimetikus komponensnél ugyanis - első 
látásra - sokkal komolyabb poétikai relevanciával jeleníti meg a szöveg az emléke-
zet működését, esetenként olyan módon, hogy az az olvasót dezorientáló eljárások-
ban (főként igeidő- és igei személyrag-változásokban) aktualizálódik. Ezek az 
eljárások néhány alkalommal nehezen minősíthetők másként, mint stiláris gyönge-
ségként, kompozicionális hibaként, az esetek más részében viszont a mű narratív 
megszerkesztettsége visszaigazolni látszik ezen elsőre pusztán dezintegráló mozza-
natokat. Az igeidőhasználat és a személyragozás ugyanis a szöveg azon „performa-
tív"' aspektusai közé sorolandó, amelyek a szöveg játékterét jelzik azáltal, hogy 

1 Wolfgang ISEU: The Play of the Text. In: Sanford BuDiCK-Wolfgang ISER (szerk.): Languages of the 
Unsayable. The Play of Negativity in Literature and Literary Theory. Columbia University Press, New York, 
1 9 8 5 . ' 3 2 5 . 
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érzékeltetik a különbséget a fiktív világ időrétegei, szerző és narrátor, intratextuális 
világ és „előre adott valóság" között. A „szöveg játéka" persze nem tét nélküli (bár 
tétje szövegről szövegre, olvasásról olvasásra változhat), hiszen jelentéssel csak az a 
szöveg látható el, amelynek olvasója sikerrel töröl el bizonyos különbségeket 
szöveg és szövegen kívüli között. Vagyis „ez nem annak tagadása, hogy a szerző-
szöveg-olvasó viszony nagyszámú extratextuális elemet tartalmaz [...], de ezek 
csupán anyagi komponensei annak, ami a szövegben történik, és a szöveg nem 
reprezentálja ezeket egy az egyben."2 

Az emlékezet működésének nyomon követése mindezek fényében az én szituálásá-
nak és tropológiai kapcsolódásainak föltérképezését jelenti, mely kapcsolódások egya-
ránt észlelhetők a szöveg intratextuális, extratextuális és intertextuális narratíváiban. 
Emlékezeti regények implikálta olvasói műveleteknek tehát nem annyira a beszélő 
identitás integritásának föltételezéséből kell kiindulniuk, legalábbis nem abban az élte-
lemben, hogy ezen öntudat identitásán keresztül közvetlenül megjelennek a felemléke-
zett tények, események és tudati tartalmak. Az emlékezet működése ugyanis mindunta-
lan retorikai eljárások - megakasztások, ismétlések, metaforikus megfeleltetések, 
nagyítások, kifordítások stb. - segítségével idézi föl a történeteket, s a történet így 
elveszíti saját idődimenzióját, oksági-lineáris viszonylataival együtt. Az emlékezet ilyen 
fölfogása az időrétegnek összemosódásaként, egymásba alakulásaként jelenik meg ma-
gának az emlékezőnek is: „Tudja, hogy emlékezete megcsalhatja. [...] Bizonyos tehát, 
hogy emlékezete egymásra másol mondatokat, amelyeket más és más időben hallott, 
képeket, amelyeket különböző években látott."3 A történeteket fölidéző én emlékezési 
manőverei ezek szerint bizonyosan nem az időbeli együttállások metonimikus rekonst-
rukciójára irányulnak; az egyes emlékfoszlányok, események az emlékezés retrospek-
tív mozgásában másféle figurális komponensek révén kerülnek át az írás linearitásába. 
De milyen modell kínálkozik az életösszefüggések és a megírt emlékezet nyelvi konst-
rukciói közötti átjárások poétikai leírására? Paul de Man Proust-írásában az olvasás, 
pontosabban az újraolvasás modelljét ajánlja. Eszerint „az élet-bői az írásba történő 
átjutást jelző pillanat1 egy olvasási aktusnak felel meg, mely aktus válogat a tények és 
események differenciálatlan tömegéből".5 Ha azonban az elbeszélés jelenében érzékelt 
elbeszélői én olvasóként értelmezhető, nem válik érdektelenné az sem, hogy ő maga 
hogyan olvas, azaz milyen retorikai stratégiák vezérlik az élettörténet újraolvasását. Az 
erre irányuló kérdés megválaszolásában segítségünkre lehet az, hogy (Marcelhez, az 
Eltűnt idő nyomában elbeszélőjéhez hasonlóan) a Mellékszereplők elbeszélője is temati-
zálja néhányszor saját konkrét olvasásait, legyen szó Verne-regényről (SándorMátyás), 
vagy tanult szakterületéhez tartozó tudományos munkáról (egy Auberon Randall nevű 
szerző Mátrix című könyvéről). Az olvasási módok ilyen öntematizációi persze csak 

2 ISER: i. m . 3 2 6 . 
3 LENGYEL Péter: Mellékszereplőké továbbiakban M ) . Jelenkor, Pécs, 1 9 9 3 . 1 1 . 
4 Az eredeti kiemeléseket minden esetben kurzívval, illetve (ahol az eredetiben az szerepel) kis 

kapitálissal jelzem. Saját idézeten belüli kiemeléseimet mindenkor félkövér karakter mutatja. 
5 George POULET nyomán („Proust prospectif", illetve L'espace Proustien) Paul de MAN: Reading 

(Proust). In: De MAN: The Allegories of Reading. Yale University Press, New Haven & London, 1979- 57. 
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akkor kapcsolódnak közvetlenül az élettörténet újraolvasásához, ha „akár egy ideális 
olvasás végtelen távlatából, az olvasott jelentés arra ítéltetik, hogy egybeessék az állított 
jelentéssel".6 Minden egyéb esetben - az elbeszélő megbízhatóságára irányuló kérdés-
sel egyidejűleg - a szövegnek az olvasásról felállított teóriáját alááshatják a szöveg saját 
retorikai műveletei. Ugyanakkor a de Man jelezte pillanat időtlensége maga is trópusa 
az emlékezet tevékenységének - az emlékezés jelen idejű pillanata feloldódik az írás 
folyamatosságában, viszonylagos atemporalitását csupán az adja, hogy - a 1Melléksze-
replők metaforájával élve - megállítja a „most filmszalagját". (M, 193.) 

A pillanatszerűség a szöveg jelen idejű perspektívájában tehát az írás folyamata-
ként artikulálódik. S bár legföljebb az egyes kijelentésegységek szintjén eshet szó 
tényleges időtlenségről, maga a visszaemlékezés ideje valóban - ahogy Proustnál -
„felszívódik"7 az elbeszélés jelen idejében, az olvasó mentális tevékenységének 
időbeliségében. Mindezek az elbeszélt én-elbeszélői én kettősséggel együtt érvé-
nyesek: az elbeszélt énnek a történettel párhuzamos, abban bennfoglalt transzfor-
mációi és az elbeszélői énnek az írás folyamatával egyidejű alakváltásai állnak 
szemben egymással. Utóbbi - igyekezzék akár bármilyen pontosan körülírni saját 
jelen idejének tárgyi kontextusát - az emlékezés pillanatában megszűnik regény-
alakként jelen lenni a szövegben, csak nyelvi potenciálként érhető tetten, azaz nem 
figurája, hanem figurája a regénynek (lásd még: „a grammatikai tér én vagyok"). 
A jelen idejű elbeszélő transzformációi tehát mindig nyelvi természetűek (aspektus-
és nézőpontváltások, önkommentárok, (de)figurációk stb.). 

Kiindulhatunk tehát abból a föltételezésből, hogy a szöveg olvasási modelleket 
kínál az olvasónak. Ezen olvasási modellek - az első személyű elbeszélésből 
kifolyólag - csak a narrátor perspektívájában jelennek meg, ezen narrátor személyé-
hez kötve az „implicit olvasói" szerepek kialakítási lehetőségeit is, az olvasó azono-
sulásainak terét.8 Az olvasási modellek tehát jórészt annak fényében tudnak érvé-
nyessé válni, hogy az elbeszélő hogyan artikulálja ezeket, a regény összetettsége, 
jelentésessége többek között attól is függ, hogy mennyire tudja a narrátor horizontját 
(például a megbízhatatlan elbeszélő eljárásmódjaival) kiszélesíteni. 

Ezek mentén visszatérve a Mellékszereplők igei személyrag használatára: az első és 
hannadik személyű igealakok azt jelzik, hogy a regény egyszerre két jelen időt (két 
közvetlen beszédhelyzetet) kínál az olvasónak. Az egyik egy ezerkilencszázhatvanegyes 
nap, amikor Madaras István - negyedéves akadémiai9 hallgatóként - egy körúti presz-
szóban ülve fölidézi az akadémián korábban vele és barátaival történteket. A másik 

6 De MAN: Reading (Proust). Uo. 
7 Lásd BÓNUS Tibor: A korlátozott viszonylagosság. Lengyel Péter epikájáról. In: KERESZTURY Tibor—MÉSZÁ-

R<)S Sándor-SZIRÁK Péter (szerk.): Az újraértett hagyomány. Az Alföld Stúdió antológiája. Debrecen, 1996. 182, 
8 IsiíR: The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. The Johns Hopkins University Press, 

Baltimore & London, 1980. 36. 
9 Az „akadémia" viszonylagos meghatározatlansága az egyik olyan szegmentum, amely a regényt 

OTI'LIK Iskola a határon-jához köti, főként annak „példázatos", parabolikus értelmezései mentén. Lásd 
például SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Ottlik Géza. Kalligram, Pozsony, 1 9 9 4 . 8 0 - 1 0 3 . (Példázat a belső 
függetlenségről) 
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jelen majdnem tíz évvel későbbi lieszédhelyzetet jelöl - a közvetlenül megnevezetlen 
elbeszélő azon kijelentéseinek jelene ez, amelyekben Madarasra hannadik személyben 
utal.1" Ebből a beszédhelyzetből írja le ez az elbeszélő a körúti presszó keretszcénéjét is, 
ami Madaras számára - mivel a presszó a saját emlékezési folyamatának helyszíne -
nem írható le kívülről, főleg múltként (már a regény elején föltűnik azonban a jelen és 
múlt idejű igealakok következetlen váltakozása, mely következetlenséget nem magya-
rázza semmilyen fölérendelt narratív struktúra): „Ült tehát. Nem csinált semmit. 
Pillantása az asztalra hull, majd átrebben a csésze nyoma: a kávékarika és a 
párhuzamos kávésávok fölött. Az eszpresszóablakon túl: a Nagykörút." (M, 6.) 

A keretjelenet tehát az emlékezeti tevékenység kiindulópontja (jelölője), egyszer-
smind azonban egy másik - a mű fiktív idejében későbbi helyzetet elfoglaló 
emlékezet jelöltje is (vagy a mű fiktív világán kívül emlékezeté - ezt elsőre nehéz 
eldönteni, hiszen ez a két beszélő életrajzi azonosságának vagy különbségének, 
azaz a harmadik szentélyű elbeszélő „homodiegetikus" vagy „heterodiegetikus"11 

voltának eldöntését előföltételezi). Ez a hierarchikus rend a közvetlen emlékfoszlá-
nyok, a fölidézett történet kétszeres eltávolítottságát jelzi, párhuzamosan azzal, 
ahogy a beszélő alanyok is megkettőződnek. Az olvasói figyelem így megosztott: 
egyszerre kell a történet (cselekmény) mimetikus és a beszélők alakulásainak 
performatív mozzanataira figyelnie, ami egy könnyen észlelhető kifordítást eredmé-
nyez, hiszen a cselekménymozzanatok mindenkori grammatikai meghatározása (az 
éppen beszélő személyragbeli jelölése) a történet performatív (emblematikus, alle-
gorikus) és az én alakváltozásainak mimetikus dimenzióit erősíti. A regényre nézve 
ez az értelmezés persze implicit előzetes értékítéletet tartalmaz, minthogy ennek a 
kifordításnak a szemügyrevétele azt föltételezi, hogy a regény tulajdonképpeni 
cselekménye nem Madaras, Szász Erik, Dán Dóra és a többiek élet- és karriertörté-
nete az ötvenek évek végének és a hatvanas éveknek sivár kontextusában, hanem 
éppen ennek a történetnek az újra- és újraolvasása.12 Ami azt implikálná, hogy a 
regény a társadalomkritikánál sokkal „mélyebb" dolgokról is beszél: szövegekről, 
írásról, megértésről, emlékezetről, nyelvről.11 Hiszen az elbeszélői helyzetekhez 

„Lengyel Péter mindvégig a főhős gondolatait pergeti, az ő szemszögéből láttatja a dolgokat, 
eseményeket, néha - fölöttébb modorosan - egyes szám első személyre váltva." K Ő H Á T I Zsolt: Mellék-
utakon. Lengyel Péter: Mellékszereplők, Sziládi János: A megnyitó. Új írás 1981/8. 116. 

11 Lásd Gérard GENETTE: Acts of Fiction. In: GENETTE: Fiction & Diction. Angolra ford. Catherine POTEII . 

Cornell University Press, Ithaca London, 1993. 30-53. 
12 Imre László kritikájában az időszerkezet delinearizációjából azt a következtetést vonja le, hogy 

a regény megszerkesztettségében is az újraolvasás modelljét sugallja: „A MellékszereplőЬл éppen 
ezért kétszer kellene elolvasni, egyhuzamban." IMRE László: Lengyel Péter: Mellékszereplők. Alföld 1981/5. 72. 

13 Persze mindig kérdéses, hogy az értelmező preferenciái hogyan módosítják egy szöveg referenciá-
it, vagyis hogy az az olvasó, aki szeret minden szöveget önkommentáló, önmagát olvasó szövegként 
befogadni, meddig megy el a referenciák eltüntetésében, és mikor mondja egyáltalán - kellően alapos 
olvasás után - azt egy regényre, hogy az túlzottan transzparens, nem létezik más, csak referenciális 
(történelmi, dokumentáris hitelességet fölmutató) olvasata. Úgy vélem - Bónus Tibor következtetéseivel 
egyetértve (BÓNUS: i. m. 179-180.) hogy a Mellékszereplők átmenete képvisel a „nemzedéki közér-
zetregény" és a „beomló", önreferens szövegiség között, magam azonban nem tudok különbséget tenni 
aközött, hogy mit mond a szöveg, és aközött, hogy én mit olvasok belőle. 
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kötött emlékezeti (olvasási) tevékenységek egymásba csúszása az elbeszélt történet 
funkcióváltását is eredményezi: elsődleges jelöltből a cselekmény referenciális ösz-
szetevői a beszélők alakváltásainak - és így az önkommentáló visszaemlékezés 
indokoltságának - allegóriáivá tehetők. 

Ezen allegóriák elsősorban annak következtében válnak érdekessé, hogy a szö-
veg számos olyan szövegen belüli diszkurzusra oszlik, amelyek Madaras írás- és 
olvasástevékenységének eltérő időbeli összetevőihez köthetők. így az említett olva-
sás-tematizációkon túl több olyan szövegen belüli szövegről történik említés, ame-
lyeknek Madaras a szerzője. Hogy ezen szövegek hogyan kapcsolódnak az élettör-
ténethez, azt a szövegek közötti diszkurzív-tropológiai kapcsolatok döntik el. 
Mindezek azonban annak kérdését is fölvetik, hogy a Madaras írta szövegek és a 
harmadik személyű elbeszélő újraolvasta narratívák között vajon van-e közvetlen 
megfelelés. 

Madaras szövegei közül kettőt kell elsőre kiemelni. Az egyik természetesen 
szakdolgozata. Ezt a szöveget Madaras ezerkilencszázhatvanegyben írja, nem sokkal 
a keretjelenet megjelenítette, visszaemlékezési manővereit elindító pillanat után: 

„Címet nem talált sokáig. Az utolsó reggel, az álom és az ébrenlét határán, eszébe 
jut egy szó. Feltápászkodik, és ráírja egy szokatlan alakú kék füzet csukott fedelére: 
Mellékszereplők. Utána bekarikázva, egy felkiáltójellel: cím! 

Egy ideig néz le a kék füzetre, aztán lassan összegyűri azt a papírlapot, amelyen 
eddigi címváltozatai sorakoztak két oszlopban, és a szemétkosárba dobja. Sikerült 
időre leíratnia és beadnia az egészet. Behúnyt szemmel teszi. 

Rendhagyó monográfiát készít, személyes tapasztalaton alapuló felmérést: kiskör-
nyezet-rajzot, beszámolót a saját négyéves tanulmányi és emberi környezetéről, a 
lehetőség szerint teljes háttérrel és oknyomozással. Fogadtak már el ilyet diploma-
munkának." (M, 191-192.) 

Első olvasásra sem nehéz fölismerni a szakdolgozat témamegjelölése és a Mellék-
szereplők (a regény) tematikája közötti megfeleléseket („saját négyéves tanulmányi 
és emberi környezetéről"). Mindezek és a két cím azonossága teremtette metonimi-
kus kapcsolat a visszamenőleges olvasatban minduntalan Madaras szakdol-
gozatának és Lengyel Péter regényének elkülöníthetőségét kérdőjelezik meg. A fő 
kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy a szöveg ilyen önreferenciáját hogyan értelmez-
zük, hiszen az önmagába forduló, „öntükröző", „beomló" szöveg egyszerre olvasha-
tó a saját zártságát és a saját végtelen tükrözhetőségét (nyitottságát) implikáló (a rá 
adott olvasói válaszokat is magában foglaló)14 konstrukcióként. Másfelől ez az 

14 Lásd Jonathan CULLER: On Decunstruction. Theory and Criticism After Structuralism. Cornell 
University Press, Ithaca & New York, 1992. 203-205. A szöveg „beomlásáról" Ottlik kapcsán, számos 
irodalom- és művészettörténeti párhuzamot fölmutatva, Szegedy-Maszák Mihály értekezett. SZEGEDY-MA-

SZÁK M.: i. m. 122-126. 
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öntiikrözés a jelenidőben beszélő harmadik személyű narrátor, az „implicit szerző" 
és Madaras egymáshoz való viszonyát is kérdésessé teszi. 

Ha észrevesszük azt, hogy az eddig csak „harmadik személyű" elbeszélőként 
megnevezett elbeszélő nem is mindig beszél harmadik személyben, az utóbbi 
kérdés egyik része viszonylag könnyen megválaszolható. Azon túl ugyanis, hogy 
Madaras ezerkilencszázhatvanegy utáni életéről gyanűsan sokat tud ez a figura, akad 
olyan szövegrészlet is, ahol mintegy elárulja magát, minthogy a Madarasra és saját 
magára utaló deiktikus funkciók kereszteződnek: „Végeredményben, próbálom 
tisztázni magamban évek múlva, amikor a diplomamunkámat újra előveszem -
végeredményben az is igaz, hogy későn kapcsolt ott a fiú. Részben igaz csak, 
persze." (M, 72.) 

Ennek alapján azt mondhatnánk, hogy a szöveg jelen idejű elbeszélője voltakép-
pen Madaras egy későbbi beszédhelyzetének reprezentálója, s helyenkénti hetero-
diegetikussága csak álca. A mű fiktív terében így egy olyan én-pozíciókból felálló 
hálózatot tételezhetünk föl, amely szerint Madaras ezerkiiencszázhetvenes visszaem-
lékezésének nézőpontjából (hiszen ezen értelmezés szerint ez lenne az olvasó 
számára közvetlen jelenként érzékelhető narrátori helyzet) a saját egyéb funkciói 
(akár szereplőként, akár íróként, akár korábbi visszaemlékezőként jelenik is meg) 
mind a fiktív világon belüli reális funkciókként értelmezhetők. Ez a sajátosság jelzi a 
Mellékszereplők és Lengyel Péter más regényei közötti alapvető különbséget és 
narrációs szerkezet síkján, a tematikus-szemléleti jegyek számos szoros hasonlósága 
ellenére. 

Exkurzusl: Ha a szerző másik két regényét, a Cseréptörési és a Macskakőt 
vesszük például, illetve a Rondó című novelláskötet címadó (és kötetkezdő) darab-
ját, szembetűnik a sajátos Lengyel-féle énalkotás. Mindhárom szöveg tartalmaz egy 
olyan auktoriális elbeszélői státuszt, amelyhez képest helyeződik el a konkrét 
cselekményt elmondó narrátor. Az utóbbiak helyzete szövegenként különböző. A 
Cseréptöré.sben az auktoriális szubjektumhoz hasonlóan „heterodiegetikus" helyzetű, 
ám attól eltérően grammatikailag jelöletlen a narrátor - ez a két pozíció közvetlen 
összekapcsolásának lehetőségét hagyja nyitva, még ha az auktoriális kommentár 
tipográfiailag (zárójelekkel) el is válik a „főszöveg"-től. A Rondóban a tulajdonkép-
peni történetet, a „szakállas" megölését egy matróztól hallja az elbeszélő, őt idézi 
szabad függő beszédben; itt kötődik össze leginkább a két én-pozíció. A Macskakő 
pedig egy „homodiegetikus" én-formát társít a külön fejezetekbe („most") tördelt 
auktoriális szólamhoz. 

A három szöveg én-építő eljárásaiban ezen különbségek ellenére van valami 
közös, ami lehetővé teszi összekapcsolásukat. A fiktív elbeszélő mindegyik esetben 
az auktoriális narrátor szinekdochés jelölőjeként, annak konstrukciójaként ismer-
hető föl, s az utóbbi ekképpen uralni látszik a fiktív én megnyilatkozásait. Az ehhez 
köthető narratív szálak így alárendelődnek az auktoriális szólamnak, amely - saját 
felismerhetőségét ezzel biztosítva - jelölt szituatív kontextust épít ki magának a 
szövegen kívüli „reális" világban. Ezt a megszólítás (apostrophe) retorikai alakzatán 
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keresztül teszi, megszakítva a szöveg fiktív terét. A Rondó ban Csalog Zsolt a 
megszólítottja, a másik két esetben Lengyel Péter lánya(i). A fiktív világ ilyen 
„megszakításával" - az onnan való „elfordulással" (apostropherein)15 ezek a szöve-
gek a dezilluzionisztikus avantgarde alkotásmód jegyeit őrzik, ugyanakkor a szöve-
gen túli jelölt fenntarthatóságának illúzióját is. Ez az apória láthatólag az én szinek-
dochés tropizálásának köszönhető:16 amennyiben a fiktív én szinekdochés jelölője 
(azaz alárendeltje: szubjektuma) az auktoriális szólamnak, úgy a fiktív történet is a 
„most" szólamához köthető metanarratívák jelölőjévé, példázatává válik. Ilyen -
többnyire morális, történetbölcseleti - narratívák (durván egyszerűsítve): az integrá-
lis szubjektum felépíthetősége a történeti emlékezetből (Cseréptörés), a szeretet 
narratívájának igazolása a szenvedéstörténet allegóriájából (Rondó), az emberhez 
méltó múlt és az elidegenedett jelen romantikus eredetű, „időszembesítő" allegori-
kus ellentétpárjának példázata (Macskakő). 

Ez az eljárás a Macskakő meghökkentő poétikai megoldását is ellensúlyozni 
látszik. Az a példátlanul antimimetikus mozzanat, hogy a regény belső elbeszélésé-
nek narrátora az elbeszélés jelenidejében már halott, kiegyenlítődik az auktoriális 
elbeszélő fölérendeltségétől. A belső történet narrátora ezáltal fiktív alakként „lep-
leződik le", amit a közte és a „most" szólamát képviselő auktoriális elbeszélő között 
feltárható metaforikus megfelelések is alátámasztanak.17 Szemléletileg ez a reinteg-
ráló alakítástechnikai komponens erősen köti a regényt a klasszikus modernség 
folyamataihoz: a megtett elbeszélő jelölt fiktivitása, alárendeltsége az auktoriális 
szólamnak úgy egyenlíti ki a szubjektum „szétszálazódását" (Foucault)18 diszkurzív 
pozíciókra, hogy az „ez mind én voltam egykor" Füst Milán-i történeti példázatossá-
gát mondja újra. Ezt az intertextuális relációt erősíti a gyerek megszólítottsága 
(Hábi-Szádi is a fiának meséli példázatait) - a didaktikus elem, a „szándékolt 
olvasó"-nak (Wolff)19 a szerzői tekintélyre alapozott meghatározása is a narratívák 
jelentéseit hivatott rögzíteni. Azaz: Lengyel ezen szövegeinek nyelvszemléletében 

15 Természetesen a megszólítás alakzata sem képes egyértelmű megfeleléseket létrehozni reális és 
fiktív világ között. Az alakzat ilyen funkcióinak leírásakor talán helyesebb arra hivatkozni, hogy a fiktív 
világból való „elfordulás" - ahelyett, hogy a fikciót közvetlenül alárendelné az extratextuális realitásnak -
egy olyan imágót ad a megszólítottat környező világról, amely az olvasó képezetében a fiktív tér-idő 
„negativitásaként" jelentkezik. Erről pontosabban lásd Sanford BUDICK: Tradition in the Space of Negati-
vity. In: BUDICK—ISER: Languages of the Unsayable. 297-324., különösen 314-316. 

lfi A továbbiakban is fontos lehet az, hogy a trópusokat itt elsősorban de Man kategorizációi alapján 
értelmezem. Ő metonímia és metafora dichotómiáját nem csak érintkezés és hasonlóság, hanem nem-
szerves (metonímia) és szerves összefüggés szembenállásaként fogja föl. A szinekdoché ebben a rend-
szerben átmeneti kategória, hiszen „rész és egész közötti viszony érhető metaforikusán, mint például a 
Goethének oly kedves organikus metaforák esetéhen". De MAN: Reading (Proust). 63. 8. lábjegyzet. Úgy 
vélem, hogy az én-trópusok fönti összefüggései is inkább a metafora felé mutatnak, ezért nem tud a fiktív 
történet függetlenedni az auktoriális szólam nagy elbeszéléseitől (a Macskakő esetében például a világ-
egyetem kialakulásáról szóló tudományos fejtegetéstől). 

1 7 BÓNUS: i. m . 1 9 4 . 
IK Michel FOUCAULT: A kívülséggondolata. Ford.: ANGYALOSI Gergely. Athenaeum 1/1. 1991. 82. 
19 Lásd Isint: The Act of Reading. 32-33. 



A felejtés visszafordítása 2 5 3 

nem a nyelv figurativitása jelöli ki az én trópusait, hanem a nyelvet uraló szerzői 
autoritás teremti őket. 

Mindezt természetesen annak fényében tartom érvényesnek, hogy ezek a jelen-
ségek nem a szöveg egészére igazak, pusztán egy olyan játéktérre, amelynek 
határait egy jól kiolvasható fölfogás jelöli ki. Minthogy jelen esetben nem feladatom 
a Mellékszereplők!)n kívül Lengyel-szövegek elemzése, nem tudom eldönteni („szo-
rosabb" olvasás híján), hogy a fönti regények, illetve elbeszélés belső szervezettsége 
igazolja-e, avagy sem, ezt az auktoriális szemléletet. Pusztán azt állítom, hogy a 
Cseréptörés, a Rondó és a Macskakő kínál egy alternatívát saját olvasására, ez pedig 
olyan ajánlat, amely az olvasót arra ösztönzi, hogy a játék résztvevőjeként elsősor-
ban „extatextuális" különbségek eltörlésére tegyen kísérletet. Ezek a különbségek 
pedig „a. A szerző és az őt körülvevő világ. b. A szöveg és a szövegen kívüli világ, 
illetve a szöveg és más szövegek"20 között állnak fönn. 

Azt állítottuk, hogy a Mellékszereplők (regény) szoros, szövegen belüli kapcsola-
tot teremt elbeszélőjének, Madaras Istvánnak az azonos címet viselő szakdol-
gozatával, mintegy annak újraolvasásaként is fölfogható. Amennyiben elfogadjuk ezt 
az állítást, föltételeznünk kell a szakdolgozat és a regény megjelenítette referenciális 
történet közötti összefüggéseket. A tematikus azonosságokon túl tehát ontológiai 
kapcsolódást is látnunk kellene a szakdolgozat és Madarasnak a körúti presszóban 
zajló emlékezeti tevékenysége között. Mindezt megerősítheti egy mimetikus érv: 
kevéssé valószínű az, hogy valaki tiz év távlatából pontosan emlékezzék saját 
emlékezésének mikéntjére, oly módon, hogy még az egyes elemek sorrendje és a 
hozzájuk az első visszaemlékezés alkalmával kapcsolódó asszociációk is eredeti 
formájukban legyenek meg a tudatában. Erős lehet tehát az olvasó gyanúja, hogy 
Madaras számára ezek az emlékek (az első emlékezés rendje szerint) rögzített 
formában vannak jelen. Azaz: amikor Madaras ezerkilencszázhetvenben visszaemlé-
kezik az akadémiai évekre, szakdolgozatát hívja segítségül. 

Mindehhez szoros párhuzamként kínálkozik az a másik szöveg, amely több 
szinten is kapcsolódik a szakdolgozathoz, illetve annak olvasásához. A regény 
ugyanis terjedelmi felezőpontja környékén tartalmazza Madaras egy ezerkilencszáz-
ötvennyolcas álmának leírását. Tudni lehet erről az álomról, hogy Madaras még 
azon az éjszakán följegyzést készített róla (M, 104.). Ez az álomleírás elsősorban 
metonimikus összefüggésben van a szakdolgozattal, hiszen az a (kínai vagy vietna-
mi) füzet tartalmazza, amelynek hátoldalára a szakdolgozat (és a regény!) címe 
kerül: „A füzet megmaradt kék hátlapján ma a Mellékszereplők szó áll tintával, 
keresztben írva, s mellette bekarikázva, felkiáltójellel még az, cím!" (M, 104.) 
Visszagondolva a szakdolgozat címének megszületését leíró, fönt hosszabban idé-
zett részletre, a cím is „álom és ébrenlét határán" született - ez is a két szöveg 
kapcsolatát jelzi. 

2 0 ISER: The Play of the Text. 328. 
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A leírás azonban más, elsősorban fölhívó-allegorikus kapcsolatban is áll a 
szakdolgozattal, illetve a regény egészével. Ezzel kapcsolatban ugyanis Madaras 
beismeri azt, hogy (bár saját álmáról van szó) már nem tudja elkülöníteni a 
közvetlenül az álomról fönnmaradt és a leírás olvasásából szerzett emlékeit: 
„Emlékszik még az újra elolvasott írásra, s talán még magának az álomnak 
különösen éles képére is. Nem tudja már elkülöníteni a kettőt." (M, 106.) 
Mindezt a regény allegóriájaként fölfogva valószínűleg arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a visszaemlékező Madaras már éppúgy nem tesz különbséget 
emlék és emlékről szóló leírás, mint ahogy korábban sem tett álom és álomleírás 
között. Mindezt az olvasói tapasztalat nyelvén megfogalmazva: a szöveg „ván-
dorló nézőpontjai"21 tulajdonképpen egy irányba mutatnak, a jelen idejű beszélő 
kizárólagossága felé, minthogy egyedül az ő perspektíváján (az ő olvasási figu-
rációin) keresztül valósulhat meg bármilyen referencia képződése. 

Az újraolvasás ezen tematizációja a regény szintjén az Iskola a határon újraolva-
sásával is egyenértékűnek tekinthető.22 A szakdolgozat eszerint megfelelne Medve 
kéziratának, Madaras későbbi kommentárjai pedig Bébé közvetlen megnyilatkozá-
sait jelölnék. Ezt azzal a folyamattal példázza a regény, ahogy az utólagos elbeszélői 
beszédhelyzet időnként (az igeragozás következetlensége és a deiktikus eljárások 
kereszteződése révén) beékelődik a belső elbeszélés narratíváiba, hiszen mindez 
éppen megfelel Bébé „hamisító" eljárásainak, ahogy ugyanis fokozatosan átírja -
puszta referenciaanyagnak tekintve - Medve kéziratát. (Erre a legkézenfekvőbb 
példa az, ahogy Bébé a kéziratban konzekvensen M.-ként megnevezett személyt 
utóbb Medveként helyettesíti he a szövegbe:23 mindez maga is felfogható inter-
textuális utalásként; Bébé olvasásmódja alapvetően referenciális, annak az olvasó-
nak a helyzetét reprezentálja, aki például A kastély K.-ját - mondjuk a szerző 
személyes ismerőseként - egyértelműen Kafkaként olvassa.) 

Exkurzus2: Az álom leírása még egy módon allegorizálja a szakdolgozat és a regény 
fölépítését. Az álom ugyanis az iskolából való kicsapást, és az ahhoz kötődő 
büntetést reprezentálja: „A kövér az ölében viszi keresztül a kupolás, zárt csarnokon. 
Határozat, mondja. Eltávolítás társai köréből. Magántanulás. S rövid szünet, gondol-
kodás után: Nálam fogsz lakni." (Uo.) (A büntetés maga hiányzik az álom leírásából, 

2 1 ISER: The Act of Reading. 108-118. 
22 Lengyelnek Ottlikhoz való - életrajzi és poétikai - kötődése közismert. A regény további utalásait 

az Iskolám fölöslegesnek tartom részletesen elemezni, csak néhányat említek: az időszerkezet linearitásá-
nak megbomlása, az elbeszélő olvasási tapasztalatainak tematizálása, a „füzet" motívuma, s természetesen 
a fő referenciális összetevő: a viszonylag zárt iskolai közösség, illetve az onnan való kikerülés megjelení-
tése. 

23 „Kénytelen vagyok megszakítani M. kéziratát. Vagyis Medve Gáborét, hiszen már úgyis elárultam a 
nevét. Persze lehetséges, hogy nem egészen önmagáról beszél, amikor M.-nek nevezi, harmadik személy-
ben, a főszereplőjét. Szebek Miklós magyarázta egyszer nekem, hogy a regényírók milyen bonyolult 
módon kotyvasztják össze hőseiket önmagukból és még egy csomó más, eleven vagy holt is-
merősükből..." O'ITLIK Géza: Iskola a határon. Magvető, é. n. ( 1 9 9 4 ? ! 2 9 . 
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csak említi Madaras, ezért az álom legfőbb „kihagyása",2,1 üres helye éppen a 
szakdolgozattal való közvetlen kapcsolata: az allegorizáló olvasó feladata éppen 
ennek kitöltése lenne, amire a szöveg nem ad konkrét modellt.) Ezek szerint - az 
álomleírás és a szakdolgozat közötti metonimikus kapcsolatot már említettem - a 
leírás jelöltje a szakdolgozat következményével, az akadémiáról való kicsapással 
azonos. Ha azonban azt is meggondoljuk, hogy az álombeli határozat éppen Imreh 
Pongráctól (ő a „kövér"), Madaras akadémiai tanárától származik, további összefüg-
gések is föltárulhatnak. Madaras szakdolgozatának módszertana, a fönt hosszabban 
idézett szakasz „kiskörnyezet-rajza" éppen Imreh Pongráctól eredeztethető: Imreh a 
műfaji előkép (a regény szintjén - ha végletekig visszük az allegorézist - Ottlik lehet 
az ő jelöltje25): „(Imreh) eddigre már többször elmondta, hogy nekem kell majd 
átvennem az ő örökét: a nyelv fordulataiból és szerkezetéből következtető kiskör-
nyezet-elemzést." (M, 103.) 

Madarasnak az Imreh Pongráchoz való viszonya könnyen jellemezhető tehát a 
költő-előd és a hozzá kötődő (az őt másoló) utód kapcsolataként. Madaras írásmód-
ja így akár a „hatás-iszony"26 terminusaival is leírható. Az ő írásainak (kézjegyének) 
az eredetisége válhat ebben a kapcsolatban kérdésessé. 

Az eszpresszó keretjelenetében Madaras emlékei közül a legelső egy látszólag 
értelmetlen (referenciátlan) szintagma: „S régebben, vagy egy éve: tanköri terem 
fiókos szekrénye az akadémián, s a fiók pácolt lapjába karcolva két szó: tevén bögöly." 
(M., 10.) Ha jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy Madarasnak akadémiai éveiről 
ez jut először eszébe, talán nem kell véletlennek tartanunk azt, hogy ez a szintagma 
éppen Madaras íráshoz és referencialitáshoz fűződő viszonyáról idéz föl egy epizó-
dot. Egy nap ugyanis Madaras bemegy az akadémiára, s ott egy szekrény falára 
karcolva olyan feliratot talál, amelyen fölismeri saját kézjegyét. Ennek ellenére tudja, 
hogy a felirat nem tőle származik: „a kis tankör fiókos szekrényfiókjának pácolt 
előlapjába vésve megtaláltam a feliratot: vén dög. Kísérteties volt a látvány: az első 
pillantással ráismertem a saját ormótlan betűimre. [...] Csakhogy ezt a két szót én 
nem karcoltam oda a fiókra semmikor." (M, 73-74.) 

A saját kézjegy fölismerése és annak tudása közé, hogy a felirat nem tőle 
származik, mégis beékelődik a szöveg referenciája és saját irási szokásai közötti 
összefüggés. Neki „szokása" ugyanis „bicskával, egy-egy lány hajtűjével, hosszú 
munkával feliratokat vésni a zöld asztalok vastag linóleumjába, szekrényoldalakra". 
(M, 74.) S Madaras számára ugyanebben a pillanatban világos, hogy a szöveg csak 

241.ser szerint „ahogy ezek a kihagyások a szövegelemek összekapcsolhatóságának lehetőségét jelzik, 
egyszersmind lehetőséget is teremtenek a kapcsolódások megalapozására". ISER: The Act of Reading. 195. 

25 Az akadémia nyilvánosságában Imreh éppen olyan félig elismert helyzetben van, mint ez idő tájt 
Ottlik az irodalmi nyilvánosságban: „Imreh Pongrác pedig fél lábbal már az utcán volt. A tanári szoba 
ajtajáról nem sokkal később levették a névtábláját, és óraadóként alkalmazták. Panaszkodott mindenki-
nek a példátlan disznó eljárásról." (M, 102.) 

2ft Harold Bloom nyomán Hódosy Annamária így határozza meg a „megkésettség" és a „hatás-iszony" 
hatástörténeti következményeit: „a friss szövegek esetén gyakran csak a kanonizált művek, a vélt eredetik 
visszanyerése és a rokonság felismerése a cél, minden más pedig süllyesztőbe kerül". HÓDOSY Annamária: 
A Khrüszipposz-szindróma. Nádas kontra Mann. Jelenkor 1995/7-8. 640. 
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a professzorra, Boncz Elemérre utalhat. Saját kézjegyének meghamisítása és a 
referencia egyértelműsége a szándéktulajdonítás aljas figurációjában jelenik meg, az 
„író" elől saját intencióit is eltakarva. Ez a kevés olyan epizód egyike, amely a 
felejtésnek az emlékezettel párhuzamos - sőt azt akár meg is előző - mozgását is 
artikulálja, hiszen a felejtés (Madaras számára ez azonos a hamisító retorika műkö-
désével27) az öntudatnak a történtekkel egyidejű reakcióit teszi hozzáférhetetlenné: 
„Egészében torkig voltam már addigra Boncz Elemérrel, az óráin zajló egyszemélyes 
színielőadásokkal [...] Talán mondtam is Boncz Elemérről, hogy vén dög; még az is 
lehet, hogy egy ideje csak így neveztem. (M, 73-74.) 

Madaras a szándéktulajdonítás ilyen retorikai manővereitől megrémülve átírja, 
elolvashatatlanítja a szöveget: „öt perc múlva [...] a felirat felöltötte végleges alakját: 
tevén bögöly. А В betű nagyobb volt a többinél, meg kellett hosszabbítani a D szárát, 
úgy csináltam tehát, hogy a többi betű is rendezetlenül lógjon fel és le. Néhány 
nappal később pedig egy púpot karcoltam hozzá, rajta agresszív kis ponttal, aláka-
partam bolhabetűkkel: sivatagi csendélet." (M, 74.) 

Hogyha ezt az epizódot is emblematikus narratívaként fogjuk föl (a fölirat rendezet-
lensége reprezentálná a nagyobb szövegegységekben tetten érhető grammatikai 
következetlenségeket), külön szembeötlő lehet az, hogy a szöveg referenciája ép-
pen Boncz Elemér. Madaras kicsapatásakor ugyanis pontosan ő az, aki - a mellékes 
érvek mellett, amelyek miatt Madaras végül is „repül" - rákérdez a szakdolgozat 
jelöltjére (és Madaras szándékára): „<Mit akartál ezzel, fiam?> kérdezi az öreg, 
amikor még le sem ültek [...] A széken hátradőlő Boncz Elemér sápadt, záit arcára 
esik a pillantása, és eszébe jut az öreg utolsó kérdése a megbeszélésről: 
cKiről írtál te, fiam? Mondd meg. Mondd.>" (M, 192.) Ha pedig arra gondolunk, 
hogy ezek a kérdések akár a regény betiltását elrendelő cenzor szájába is adhatók, 
igazolva láthatjuk azt a tételt, mely szerint a szövegek képesek saját félreolvasásaikat 
prefigurálni, vagyis saját vakságukat olvasóikra áthagyományozni.28 Boncz Elemér 
szólama ugyanis a regényt társadalomkritikai-referenciális szövegként értelmező 
olvasó szólamaként is elgondolható. 

A Mellékszereplők narrációs szerkezete megjeleníti az Iskola a határonét, mégpe-
dig úgy, hogy a Lengyel-regényben egyedüli elbeszélőként fölfogható Madaras áll a 
Medve- és a Bébé-pőluson is az írás/olvasás(újraírás) oppozícióban. Míg azonban az 
Ottlik-regényben a két beszédhelyzet meglétét indokolja a történtek megélésének 

27 Messzemenőkig egyetérthetünk Mészáros Sándor általános jellemzésével a Lengyel-epikáról: „Ha 
igaz a bölcs mondás, hogy emlékezet nélkül nincs erkölcs, akkor ez Lengyel Péter könyveinek ethosza. 
Nem tud és nem akar felejteni, makacs emlékező. írásai a felejtés ellen írott művek [...] Az apakeresésben 
is az a felismerés öltött testet, hogy megszakadt a múlt folytonossága [...] A múlt tudása nélkül az élet 
mélységi dimenziói vesztek el." MÉSZÁROS Sándor: Az apának és fiúnak. Lengyel Péter: Macskakő. In: 
KF.RESZTURY T i b o r - M É S Z Á R O S Sándor: Szövegkijáratok. Széphalom, lip., 1 9 9 2 . 1 1 6 . 

28 De MAN: A vakság retorikája. (Jacques Derrida Rousseau-olvasata) Ford.: TŐRÖK Attila. Helikon 
1 9 9 4 / 1 - 2 . 1 3 9 . ; lásd még CULLER: i. m. 2 1 4 - 2 1 5 . 
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pillanatában eleve meglévő nézőpontmegoszlás (Medve és Bébé sok eseményt 
másképpen látnak), addig a Mellékszereplők ben a nézőpontok elhasonulása, mint-
hogy itt életrajzi értelemben egy személyhez kötődik a történtek megtapasztalása, 
pusztán időbeli egymásutánjukban következik be. Az újraolvasás maga tehát nem 
elsősorban az epikai hitel megszerzésére irányul, sokkal inkább arra alapozható, 
hogy a későbbi beszédhelyzethez - az elbeszélő szerint - szélesebb horizont, 
mennyiségi tapasztalatgyarapodás társul, s ebből a szélesebb horizontból véli Mada-
ras képesnek magát saját korábbi álláspontjának revíziójára. Erre utalhatnak azok a 
kataforikus utalások, amelyek beékelődve a hatvanegyes szólamba, minduntalan 
későbbi történésekre, megvilágító erejű kimenetelekre, nem egy esetben egy-egy 
történetszál végkifejletére vonatkoznak, amelynek látószögéből fölülbírálható az 
egyidejű látásmód. Béládi Miklós kifejezetten zavarónak, stiláris fölöslegnek minősí-
tette az „akkor még nem tudhattam" típusú, gyakran visszatérő előrefutó utalásokat29 

- mindenképpen egyetérthetünk ezzel, különösen akkor, hogyha ezekhez a végki-
fejlet múltbeliségére utaló, az elbeszélés jelen idejében a történet lezártságát, befeje-
zettségét implikáló célzásokat is hozzászámítjuk: „A hófúvásos Mikulás-estén majd, 
ezerkilencszázhetvenben, amikor meghallja Szász Erik a többiek történetének 
zárszavát; akkor gondol arra, hogy ő is tudna miről beszélni." (M, 85.) Ebből a 
perspektívából a későbbi beszédhelyzethez - az életrajzi azonosság ellenére - mégis 
heterodiegetikus, a történetekben már nem résztvevő elbeszélő nézőpontja társul, 
mintegy ezzel is garantálva a narráció elfogulatlanságát. 

A tapasztalatszerzés az elbeszélő számára additív folyamatot jelent: az emlékek 
gyarapodása lassan - a lezárt történetre visszatekintve - beteljesült, egész szerkeze-
teket hoz létre. A történet linearitásának megbontása ezek szerint elsősorban nem 
viszonylagosító szerepű. Az előre- és visszautalások funkciója elvben lehetne hason-
ló a lexikonregényeknek a többféle olvasási modellt sugalló elrendezéséhez, ám a 
Mellékszereplők ben az ismétlések nem mutatják az epizódok egymást kölcsönösen 
relativáló szerepét. Ezen ismétlések többnyire (amennyire ez lehetséges) önazono-
sak, vagy kiteljesítő funkciójúak, s bár a térszerű elrendezés elvben lehetségessé 
tenné a szöveg többirányú olvashatóságát, bármely tetszőleges pontról elinduló 
olvasás a lezárt történet meghatározható végpontjaihoz - Madarasnak az akadémiá-
ról való kicsapatásához, Szász Erik elkallódásához, Dán Dóra megalkuvó szocializá-
lódásához - vezet, mely történetszálak egymáshoz való viszonya alapvetően meta-
forikus: az elbeszélő kommentárjai többnyire implicit, ám helyenként kimondott 
morális értékítélet alá vonják az egyes alakok élettörténetét: „S neki megint eszébe 
jut a mondat: (Dán) megtalálta a helyét. Megbecsült tagja a társadalomnak. Lám, 
miből lesz a rendes, felnőtt ember. S mikor Hamaráéktól megy hazafelé, nem tehet 
mást, összehasonlít: nem így volt vele a barátom. Szász Erik. [...] Ő nem tudta 
megtalálni a helyét a másképpen sikerült szürkeségben, nem tudott kiegyezni a tíz 
forintnál kisebb borravalók világával." (M, 88.) 

2 9 BÉLÁDI Miklós: Melléktörténet mellékszereplői. In: BÉLÁDI: Válaszutak. Szépirodalmi, Bp., 1 9 8 3 . 

3 6 7 - 3 7 3 . 
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Ez a metaforizáló szemlélet, amely a történetszálak eredendő egymásra vonatko-
zását implikálja, Madaras élettörténeti „olvasásmódját" szembeállítja a saját „esztéti-
kai" olvasásával. A Sándor Mátyás újraolvasásában ugyanis az elbeszélő a történet 
alapvető metonimikus-lineáris egységét tartja meghatározónak, s az olvasásélmény 
kedvéért „elhallgattatta magában" (M, 7.) a végkifejletre vonatkozó tudását. A tény-
leges olvasásban Madaras „gondolatban sem lapozott előre, nem szegte meg a 
játékszabályokat, amelyeket vállalt. Most még nem tart ott, tudta". (Uo.) Ez a 
szemléleti ellentmondás jelzi azt, hogy az elbeszélő szemszögéből a saját élettörténet 
újraolvasását alapvetően nem artisztikus szempontok vezérlik, a Verne-regény pusz-
tán gyönyörelvű retorikai figurái a „valóságban" nem érvényesek, csak a történet 
valódiságának, igazságának eltorzítására, csúsztatásra, a felejtés elősegítésére szol-
gálnak. Ezt természetesen magyarázhatja Madaras korábban említett műfaji öröksé-
ge: a „kiskörnyezet-elemzés" nyilván nem artisztikus célzatú műfaj. Ám a regénynek 
a szakdolgozaton túli nézőpontjai - a későbbi nézőponté, illetve magáé a cselekmé-
nyé - nem ellenpontozzák kellően ezt a tényfeltáró írásmódot. Bár a szöveg maga 
olvasható a tényfeltáró írásmód kudarcaként is (Madarast éppen a szakdolgozata 
miatt zárják ki az ország összes egyeteméről és főiskolájáról), a regény elsődleges 
narratívája nem ez - éppen a történetek metaforikus megfelelései sejtetik azt, hogy 
az elbeszélő kudarca mélyebb manipulatív erők játékának köszönhető, ő - Szász 
Erikhez hasonlóan - alapvetően ferdítő, jelhelyettesítő retorikai törekvések áldozata. 

Exkurzus3: A regény cselekménye fölfogható jelhelyettesítési manőverekként meg-
jelenő törekvések sorozataként, mely jelhelyettesítésekben csaknem minden eset-
ben valami eredetileg meglévő, Madarasnak fontos érték megy veszendőbe. Ezek az 
értékek többnyire a személyiség integritását és/vagy a kölcsönösségre alapozott 
közösségi viszonyokat érintik, mint amilyen Szász Erik egyermekkori biokémiai 
érdeklődése (ez a csak rá jellemző individuális érték), vagy az akadémián kialakult 
négyes baráti kapcsolat (Madaras, Dán, Szász Erik és Irsa Juli között). Az ezen 
értékekkel szemben elkövetett merényletek pedig (néhányat kiemelve): Erik meg-
rontása (ezt Orsolyának, Erik nővérének a barátnője követi el), Dán viszonya Boncz 
Elemérrel (ez időben is, és feltételezhetően okságilag is egybeesik a négyes fölbom-
lásával), Oroszi Ferenc válópere és a Madaras szakdolgozatát követő koncepciós 
per. Mindezek elsősorban úgy jelenítenek meg jelhelyettesítési folyamatokat, hogy 
egyes személyek másokkal való fölcserélhetőségét demonstrálják. 

így amikor Orsolya barátnője „lefekteti" Eriket, ezt Madaras azért nevezheti a 
történet virtuális kezdőpontjának, mert ezután Erik „kénytelen" nővére életét folytat-
ni 311 a balatonfüredi villában, „ahonnan szavakat hozott: fehér máj, biszexuális, 
nimfománia". (M, 7.) A beavatási aktus valóban veszteségként könyvelhető el az 
elbeszélő felől nézve, hiszen Madaras barátjának egész korábbi, egyéniségét megha-
tározó életfölfogása megy veszendőbe, saját integritása kerül veszélybe: a pusztán 

3,1 „Erik ötvenhat után a nővére életét folytatta Magyarországon." (M, 7.) 
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nővére örökségét továbbvinni kényszerülő Eriknek ezután az aktus után kell fölad-
nia korábban meglévő individualitását, fiatalkori „szakmai" önállóságát. Pályaválasz-
tása ily módon determinált: az akadémiára is jobb híján jelentkezik, nyilván azért, 
mert valaha nővére is odajárt, „arad az akadémia, azt mondta, ahhoz közel lakik. 
Oda jártál te is, és oda apátok kedvéért biztosan fölveszik. A biokémia föl sem 
merült." (M, 132.) Az akadémia konkrét meghatározásának hiánya (a regény egyik 
legalapvetőbb „kihagyása", „üres helye") ezek mentén olvasható annak jelzéseként, 
hogy az egész akadémiai „diszkurzus" a jelhelyettesítések másodlagos terepe, meg-
határozó központ nélküli struktúra, azaz (Madaras szemszögéből) sötét és kiszámít-
hatatlan retorikai manőverek helyszine, mely manőverek nélkülözik a közvetlen 
referenciát, a „józan" nyelvhasználat magabiztos vonatkozásait. 

A személyiség integritását és a szabad választás lehetőségét aláásó retorikai 
műveletek tehát egyrészt az akadémiai „diszkurzusrendőrség" (a szakdolgozat ese-
tében) másrészt a nemiség működéséhez kapcsolhatók. Utóbbi közvetlenül is meg-
jelenik a „sötét erdő a nemiség" többször visszatérő jelmondatában, illetve Madaras 
bevallott szexuális éretlenségében, a nemzedékiséggel közvetlen kapcsolatba hoz-
ható „megkésettség"-ében.31 A kölcsönösségre alapozott szerelmi viszony (Madaras 
lrsa Julival való kapcsolata) többnyire szintagmaszintű említést érdemel ki („a lány, 
akivel jártam"), s ennél sokkal jelentősebb szerepet kap az e kapcsolatot fenyegető 
csábítás, a „kajakos lány" próbálkozása Madarassal. Ebben az epizódban is fölismer-
ni véli hősünk a jelhelyettesítő mozgás mintázatát: a viszony végső jelöltje nem ő, 
hanem Dán Dóra, hiszen a kajakos lány az ő barátnője: „Talán jól gondoltam hát a 
kémnők irányított kedvességére - tudni nem tudom ma sem. Akkor nem volt 
bennem gyanakvás. Nehéz felfogású voltam. Azt is hittem dölyfömben, évekig, hogy 
épp én tetszettem meg a gyönyörű szájú kajakos lánynak." (M, 75.) Ez a jelenet a 
visszaemlékezésben a föntebb idézett kézjegy-hamisítás metaforája is (a szövegben 
a kézjegy-sztori beékelődik a házibuli fölidézésébe, ahol a csábítási kísérlet lezaj-
lott), hiszen Madaras utóbb a fölirat hamisítását is Dán érdekeként ismeri föl: „Azt a 
feliratot, eredeti formájában Dán meg akarta mutatni az öregnek; könnyen lehet, 
hogy meg is mutatta már, mire sivatagi csendéletet csináltam belőle." (M, 74-75.) 

A legnyíltabb jelhelyettesítés (itt Madaras használja is a „helyett" szót) a válóperi 
tárgyalás, ahol Erik válik Dán Dóra jelölőjévé, hiszen a lány távollétében ő szerepel 
a felperes (Oroszi Ferenc felesége) tanújaként: „Erik ma délután Dán Dóra [...] 
helyett tanúskodott, helyette volt ott szinte a bíróságon [...] (Az ügyvéd) második 
szereposztást rögtönzött, s ebben a szereposztásban Szász Erik lett a fekete bárány 
a távollévő helyett is". (M, 6.) A folyamat többszörösen is helyettesítő jellegű, 
minthogy Dánnak a távolmaradás érdekében férjhez kell mennie - a legjelentékte-

31 Madaras egy zárójeles kitételben, ami tipográfiailag és tematikusan emlékeztethet a Cseréptörés 
vagy a AfríOúfeafed auktoriális szólamának passzusaira, közvetlenül vázolja a nemzedékiséghez köthető 
nemi szemléletet: „(A főiskolai éveim alatt nem zajlott le még Magyarországon a következő évek nemi 
forradalma. [...] Szerelmem szűz, én egy rosszul sikerült, rosszízű, elfelejteni való alkalom után félig az, 
huszonhárom éves koromig. Egy emberöltővel vagyunk tudatlanabbak - annyival lassúbb az életünk -
mint a hat évvel későbbi fiú-lány iskolát járt húszévesek.)" (M, 58.) 



2 6 0 Molnár Gábor Tamás 

lenebb balekot választja ki, s a Weszely Gergely/férj jelviszony érvénytelensége már 
a nászéjszakán bebizonyosodik.32 Minthogy az elbeszélő szerint ez a per Erik egyik 
sorsfordulópontja, nem véletlen, hogy az első visszaemlékezési folyamat éppen a 
per délutánján indul, azt mutatva - ahogy ez a szöveg explicit utalásaiból is kiderül 
- , hogy Madaras észreveszi a jelviszonyok eltorzulását, s emlékezeti tevékenysége 
éppen ez ellen irányul. 

A jelhelyettesítési folyamatoknak ezt a módját, egy „valós" jelölt helyére egy másik, 
inadekvát jelölt behelyettesítését bízvást leírhatjuk az irónia klasszikus trópusaként. Az 
irónia hagyományos értelmezése - hogyha mondunk valamit, és valami mást ériünk 
azon - éppen megfelel a föntebb elemzett folyamatoknak. Ugyanakkor létezik az 
iróniának egy olyan, Baudelaire-től eredeztethető fölfogása is, amely szerint ez a figura 
éppen az integrális szubjektum ellenében hat, hiszen az egy megnyilatkozásban tetten 
érhető kétféle jelentés a megnyilatkozó szubjekaim egységét veszélyezteti. Azaz „az 
ironikus nyelv kétfelé osztja a szubjektumot; egyfelől egy empirikus énre, amely az 
érvénytelenség állapotában van, és egy énre, amely csak egy olyan nyelv fonnájában 
létezik, amely ezen érvénytelenség tudását állítja".33 

A történet referenciális szintjén tehát az ironikus játékok mindig a felemlékezett 
(a történtekkel egyidejű) ént meghaladó erők játékaiként jelennek meg. A trópus 
fölismerése csak az utólagosság pozíciójából, a lezártnak vélt történet végpontjáról 
lehetséges. S minthogy az ezeket az eltorzításokat végrehajtó erők Madaras számára 
többnyire ellenszenvesek (Dán például „tipró kíméletlenséggel" (M, 6.) hajtja végre 
a válóperi helyettesítést), a visszaemlékezés, az újraolvasás fő intenciójaként a 
jelviszonyok adekvát rekonstrukcióját jelölhetjük meg. 

Mindez azonban Madaras horizontján túlmutató jelentőségekkel ruházható föl: a 
jelviszonyok „korrektségéhez" való ragaszkodás a Lengyel-próza egyik alapvető 
összetevője, mely korrektség vágya például az utcanevek változhatatlanságába vetett 
hitben ragadható meg. A Mellékszereplők ben is fölbukkanó34 motívum a szerző 

32 Ha a jelölők elmozdulásainak irányát figyeljük, látható, hogy az egész helyettesítési színjáték nők 
kezén megy végbe. Ildikó, Ferenc felesége bosszút akar állni Dórán, aki - a bírónő szándéktalan 
sugalmazására - férjül kéri Weszelyt, hogy ne idézhessék be a tárgyalásra. Az epizód így is kapcsolatba 
hozható Erik megrontásával vagy Madaras elcsábítására tett kísérlettel: a férfiszereplők a női retorika 
játékszerévé válnak. Ez a szemlélet a Cseréptörés egy helyén is fölbukkan, s az elbeszélő a női rafinériát, 
ambivalens értékítélet alá vetve, világszemléleti alappá teszi. „S nemcsak a nőkkel, szerelemmel volt így 
ezután. A külvilággal is, az emberi társasággal, amelynek állhatatlanságát, bonyolultságát, kifürkészhetet-
len szeszélyességét, megbízhatatlan és nélkülözhetetlen melegségét mindig nőneműnek érezte..." LEN-
GYEL: Cseréptörés. Szépirodalmi, Bp., 1985.2 69.) A nőnek ez a kellően sztereotip reprezentációja, 
démonizálása egy kimódolt, pszichoanalitikus-feminista olvasat könnyű céltáblájává tehetné a Lengyel-
írásmódot. 

33 De MAN: The Rhetoric of Temporality. In: De MAN: Blindness & Insight. Essays in the Rhetoric of 
Contemporary Criticism. Routledge, London. 1993 214. 

-3'1 „Szavak, amelyeket ismert, anyanyelvén, alkalmatlanná váltak a használatra. Utcanevek változtak 
meg a városban, és ő nem tudott elfogadni semmi ilyen változást - mint ahogy azt sem tudta elfogadni, 
hogy Magyarországot egy szép nap rendeleti úton áthelyezzék szubtrópusi éghajlatra. Meggyőződése 
maradt, hogy egy utcának csak egy érvényes neve lehet." (M. 29-30.) 
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szinte minden írásában jelen van, legpontosabb megfogalmazását a Macskakőben 
nyeri el, ahol is az utcanév a közösségi érzék természetes megnyilvánulása; megvál-
toztatása egyértelműen manipulatív erőknek tulajdonítható: „Először jön a lakosság 
- másképpen: nép. Dolgozók. Polgárok. Adófizetők. Bennszülöttek - szóval mi. Ha 
a forrásból tölcséres kürtőkön tör föl a gyógyvíz, elnevezi lukas fürdőnek, mert 
lukas. A sugárirányban kifelé vezető utat sugár útnak. Utóbb ezt nagy betűvel írják. 
Ezek az utolsó valódi nevek. Lukas fürdő, Sugár út, a Hatvani kapu felé visz a 
Hatvani út, a Váci kapu felé a Váci utca."31 Ha ezt elfogadjuk a jelviszonyok 
allegóriájának (márpedig a téma gyakorisága a Lengyel-prózában erre okot ad), 
akkor látható, hogy a jelölő-jelölt kapcsolat instanciái a konkrét referencialitás és a 
„népi" bölcsesség, melyek e szemléletben alapvetően tartoznak össze.36 

Mindezek alapján aligha lehet kétséges az, hogy a regényben a szövegiségnek a 
referenciától való eloldódása csak félig-meddig veendő komolyan. Az újraolvasások 
megjelenítésében és összebogozásában ugyan bizonyosan van valami, ami nem a 
szövegen kívüli felé mutat, hanem arra utalja az olvasót, hogy az egymást keresztező 
szövegek között találjon megfeleléseket, ám a történet szintjén a jelferdítések és 
manipulatív cserék játékának elítélése, a történet lezártságára hivatkozó elbeszélői 
kommentárok és a morális-nemzedéki utalások megakadályozzák, hogy a narráció-
szerkezet a maga összetettségében működni kezdjen. 

Annak a narrációszerkezetnek ugyanis, amelyet a Mellékszereplőífe alkalmaz, az egyik 
közvetlen szemléleti következménye lehetne a felejtés ironikus megjelenítése. Ha az 
újraolvasás lenne - amint ezt a séma sugallja - a regény központi narratívája, akkor ez a 
központ éppen a decentráltság felé mutathatna, hiszen az én újraolvasásában pontosan 
az én elhasonulása következik be, legalábbis Poulet olvasásértelmezéséből ez lenne 
elvonható: .Amikor csak olvasok, gondolatban kiejtek egy ént, és az az én, amit ilyen-
kor kiejtek, nem azonos önmagammal."37 A Mellékszereplők ezzel szemben - amint azt 
az iróniával szembeni gyanúja mutatja - nem ezt a modellt követi, hanem egy olyan 
reprezentációs sémát, amelyben az újraolvasás éppen az eltorzult jelviszonyok vissza-
billentését, fejükről a talpukra állítását segítené elő. Vagyis az újraolvasás modellje és az 
egész ehhez tartozó elbeszélésszerkezet álca, a regény a történet valódiságának föltéte-
lezéséből indul ki, az emlékezés retorikája pedig anti-retorika.® 

3 5 LENGYEL: Macskakő. Ponyva. Európa Kiadó, Bp., 1 9 9 4 . 2 5 8 - 5 9 -
36 Ez a fölfogás könnyen vezethet el például a közhely meglehetősen lapos apológiájáig: „<Kicsi a 

világ>, gondolja ő. Mégiscsak jók olykor ezek a közhelyek. Már kiigazítaná: csak a város kicsi. Azután 
eszébe jut egy Norton nevű angol férfi Oxford mellől, meg Auberon Randall. így amellett dönt, hogy a 
világ kicsi." (M, 61.) 

37 George POULET: The Phenomenology of Reading. New Literary History I. (1969) 55. 
38 Olvasatomban tehát a regény végső soron célelvű elbeszélésfolyamatot ábrázol, sőt indokoltsága 

ezen célelv. Ezen az egy ponton tér el jelentősen véleményem Bónusétól, aki a Mellékszereplő te t abban 
állítja szembe - többek között — az Iskolával, hogy az Ottlik-regény teleologikus, míg Lengyel könyve 
a célelvűségtől („az elbeszélésfolyamat szükségszerű célelvűségén kívül") elszakadó szöveg. Lásd BO-
NUS: i. m. 179. lléládi Miklós olvasata is a regény címének és narratív technikáinak megtévesztő jellegére 
mutat rá: „Lengyel Péter igazában főszereplők történetét akarta megírni, a Cvalódi történet>-et, mely a 
szándékolt és hangsúlyozott lassítás kitérőin áthaladva bontakozik ki az összehordott részletekből." 
BÉLÁD!: i. m. 369. 
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Exkurzus4: Az alaki jegyek és a közvetlen írói szemlélet éles szembenállására 
szembeöltő példa lehet a szöveg stílusának mondatszintig visszavezethető egyenet-
lensége. A fönt hosszasan elemzett elbeszélői modell ugyanis azt a stílusfelfogást 
implikálná, amelyet Bahtyin „hibrid konstrukció"-nak nevez, vagyis amelyben a 
kijelentésegységek „grammatikai (szintaktikai) és kompozíciós jellemzőik szerint 
egyetlen egy beszélőhöz tartoznak ugyan, de amelyben két megnyilatkozás, két 
beszédmód, két nyelv, jelentés és értékelés horizontja keveredik".39 A visszaemléke-
zés logikája ugyan magától értetődővé tenné a nézőpontok és értékrendszerek ilyen 
formációját, ám a Mellékszereplők nem él ezzel a lehetőséggel, mondatai már 
rövidségüknél fogva sem adnak módot az értékrendek és nézőpontok stiláris válta-
kozására. (Egyedül a beszélő grammatikai jelölése váltakozik következetlenül - mint 
ezt már jeleztem - , nem követve szorosan a tipográfiai töréseket, melyek látszólag a 
két beszédhelyzet elkülönítésére szolgálnak.) Az elbeszélés ritmusa helyenként az 
elviselhetetlenségig monoton, az „üres helyek" a mondatok szintjén csaknem telje-
sen egyenlően oszlanak el, így tényleges megformáltságukban nem képezik le a 
történet szintjén jelölt hiányokat - a két beszédhelyzet közötti távolságot, a szakdol-
gozat, az álomleírás és az újraolvasás viszonyát, akarattalan és akaratlagos emléke-
zés ellentétét. A mondatszerkezet olyannyira szikár és metonimikus (a történet 
metaforizált fölfogásával szemben), hogy a másutt talán a figyelmet jobban elkerülő, 
túlpoetizált modorosságok - mint Dán Dóra „szertelen szép szerelmé"-nek többszöri 
fölemlegetése - azonnal szembeötlenek. A stílus homogenitásának központi szerepe 
elvben magyarázható a szöveg imitativ karakterével (a „kiskörnyezet-elemzés" után-
zásával), ám ez - azon túl, hogy sovány vigasz lehet az esztétikai érdekű olvasónak 
- nem a szöveg egészét, pusztán a föltételezhetően a szakdolgozattal azonos 
szövegrészeket mentené föl, amelyek elkülönítése a többitől azonban, éppen a 
grammatikai variabilitás okán, szinte lehetetlen. 

A közvetlen elbeszélői reflexiók egyértelműsíthető gesztusai tehát afelé mutatnak, 
hogy az újrolvasás modellje nem az emlékezés és felejtés komplex folyamatát követi 
nyomon, hanem az emlékek rögzítésének célját szolgálja, hiszen a szubjektum 
integritásának föltételezéséből, illetve alapvető értékként való fölmutatásából indul 
ki. Ez az egyértelműsítő mozzanat egyszersmind a dolgozatom elején kifejtett 
kifordítás visszabillentését is jelzi, hiszen a „valódi történet" (M, 29.) visszanyerésére 
irányul. Azaz az írás folyamata mégis azt a metaforikus pillanatot jelöli - a prousti 
emlékezettechnika késői, sokkal kevésbé artisztikus fölelevenítésével - , amelyben 
„a történet visszaszerezheti a pillanat teljes tapasztalatát".40 

Annyiban persze a regény mégis eloldódik a reprezentáció sematikus stratégiái-
tól, hogy a lineáris cselekményvezetés megbontásával a közvetlen tényfeltárás 
lehetetlenségét allegorizálja. A „valódi történet"-re eső hivatkozások ezek szerint 

39 Idézi Renate LACIIMANN: A szinkretizmus mint a stílus provokációja. Ford.: NEMES Péter. Helikon 
1995/3. 271. 

40 De MAN: Reading (Proust). 68. 
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nem a faktikus történetszálak metonimikus valóságvonatkozásait, hanem a hozzájuk 
köthető konnotativ jelentések bensőségességét föltételezik, azt tehát, hogy ezek a 
jelentések függetlenedni tudnak a sötét retorika manővereitől, és a nemzedéki 
léttapasztalat közvetlenségében tárulhatnak föl. Erre utalhat az is, hogy az elbeszélő 
nem határozza meg pontosan a „valódi történet"-et, csupán „kihagyás"-ként, „üres 
hely"-ként jeleníti meg, ami az implicit olvasó szerepét valóban nemzedéki viszony-
latokban teszi elgondolhatóvá - a dolgok valódiságát vagy hazugságát az elbeszélő 
a közös „hallgatólagos tudás" kompetenciájába sorolja.4' 

Ezzel a regény a személyes emlékezet monologikus értelmezését nyújtja az 
intratextuális szinten, ami könnyen vezethet a történeti emlékezet hasonló monolo-
gikusságához, vagyis az Ottlikhoz való kapcsolódás egyoldalúságához. Ez az Iskolá-
ban meglévő ironikus én-fölfogás kiiktatásával'2 az Ottlik-szöveg szűkítő újraértel-
mezését jelentheti. Mindezen túl az irodalomtörténet idejének egyoldalúságát is 
kihívja a regény, hiszen a visszamenőleges párhuzamok kizárólagossá válnak, a 
Mellékszereplők nem tud előremutatóan bekapcsolódni a századvég prózai folyama-
taiba,43 azaz - kihasználva a két regény helyszínének különbségét - elmondható az, 
hogy az Ottlik-regény teremtő erejű „iskolás nyelvjátékai"-ból41 itt leginkább kon-
zerváló, „akadémikus" nyelvjátékok lesznek. 

Pontosan az idő egyirányú fölfogása és a felejtés negatív szemlélete teszi a 
regényt az irodalomtörténeti felejtés áldozatává, hiszen ennek az írásmódnak nem 
nagyon van igenlő folytatása a magyar irodalomban. Viszont az emlékek rögzítésére 
irányuló törekvés - ami a Mellékszereplők re és a Cseréptörésre15 is érvényes - teszi 
lehetővé azt, hogy (például) Garaczi László legutóbbi könyvét Lengyel Péter-paró-
diaként olvassuk, hiszen Garaczinál az emlékirat nem az irónia visszaforgatására 
irányul, hanem éppen emlékezés és felejtés ironikus játékának a paradoxonig eljutó 
szemléltetésére: „Négy éve állok itt érintetlenül. Pontosan emlékszem a pillanatra, 
amikor mindent elfelejtek. Első emlékem az, hogy rám lőnek, a második az, hogy 
mindent elfelejtek.'"1' 

41 „Mindenki tudta harminc évig, negyven évig, hogy minden hazugság." LENGYEL: Esszé, vagyis 
magyarázat-próba. In: LENGYEL: Holnapelőtt (nem-regény). Pécs, Jelenkor, 1 9 9 2 . 4 8 . 

42 Az irónia szerepéről Ottliknál lásd ZEMPLÉNYI Ferenc: Regény a határon. Megjegyzések Ottlik Géza 
Iskola a határon című regényéről. Irodalomtörténeti Közlemények. 1 9 8 2 . 4 8 4 - 4 8 5 . 

43 A megkésettség korábban Hódosy Annamáriától idézett definíciójának szinte teljesen megfelel az 
a tény, hogy a századvég prózáját tárgyaló átfogó tanulmányokban Lengyel Péter írásmódját gyakran 
redukálják az Ottlikhoz való viszonyára. Egy példa: „(Lengyel) konzervatív alkatú prózát művel, erősen 
fenntartva a kapcsolatot az ottliki hagyományokkal." SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás a 80-as évek-
magyar prózájában. In: KÁROLYI Csaba (szerk.): Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar 
irodalomról. Nappali Ház 1994. 25. Ugyanakkor érdemes idézni Radnóti Sándor szembeállítását, aki 
szerint Esterházynak az Iskolát egy lapra másoló, „elolvashatatlanító" eljárása nevezhető „rituális apagyil-
kosság"-nak, ezzel szemben Lengyel Péter a jó fiú szerepét játssza, aki „nem forgat olyan lázadó 
gondolatot elméjében, hogy az apai örökség elveszhetett, devalválódott." RADNÓTI Sándor: Valamennyi 
klasszikus legény. Lengyel Péter: Macskakő. In: RADNÓTI: Recrudescunt vulnera. Cserépfalvi. 1991. 175. 

44 Lásd ODORICS Ferenc: Mb. Iskolás nyelvjátékok. In: D O B O S István-OnoRics Ferenc: Beszédhelyzetben. 
Széphalom, Bp., 1993. 168-184. 

45 A Cseréptöréiien Bárán János alapvető célja, hogy visszanyerje a legelső emlékét, 
4 6 GARACZI László: Mintha élnél. Jelenkor, Pécs, 1995. 21. 



Sz. Molnár Szilvia 

TEREMTŐ EMBERI KÉPESSÉGEINK1 

A művészetnek ezt a transzcendáló mozzanatát 
azért kell a mimetikussal legalább egyenrangú-
an hangsúlyoznunk, mert az esztétikum köze-
gén keresztül ez vonatkoztatja a valóságra te-
remtő emberi képességeinket. 

(Kulcsár Szabó Ernő) 

A hagyományos értelmezési modellek szerint az irodalom az írói életrajzhoz rendel-
hető dokumentáció vagy egyfajta „társadalmi tükör", de nevezhetjük akárminek, e 
tekintetben mindenképpen egy önálló lét nélkül rendelkező közvetítő eszköz: 
médium. Az újabb értelmezési eljárásokat létrehívó iskolák (az új kritikustól a mai 
dekonstrukciós iskoláig) az irodalmi alkotásokat pusztán szövegként értelmezték és 
értelmezik - száműzve az egyébként is kérdéses szerzőszerepet ebből a folyamat-
ból2 - , ezenkívül új vizsgálódási szempontokat vontak be az interpretációs eljárások-
ba a különböző antropológiai kutatások is (a kulturális, filozófiai, strukturális és 
generatív, történeti, valamint a szociálantropológia), amelyek mind valamilyen for-
mában emberi funkciókat próbáltak meg definiálni. Az antropológiai aspektust 
reflektálva a recepcióesztétika a szövegen túl annak használóját is bevonja az 
irodalmi jelenségek körébe, és így egy irodalmi antropológia azt próbálná megköze-
líteni, miként válnak megragadhatóvá az irodalomban az emberi képességek (die 
Plastizität des Menschen), és ehhez igen hatékonyan járulhat hozzá a szociálantro-
pológia a maga emberi szerepekre vonatkozó koncepciójával. Az irodalom fogalma 
ily módon új értelmet nyerne: „Damit hat die Literatur gewiß auch ein Substrat, 
jedoch ein solches von hoher Plastizität, welches keine Konstanten kennt, sondern 
sich im Umprägen des je Ausgeprägten durch ein Medium zur Erscheinung bringt, 
das in Formen der Verschriftlichung gegenwärtig macht, was unabhängig von ihm 
inzugänglich bleibt." (11.) Wolfgang Iser a Das Fiktive und das Imaginäre. Perspek-
tiven literarischer Anthropologie című müvében megkísérelte áttekinteni egy irodal-
mi antropológia lehetőségeit az irodalomtudomány interpretációs eljárásaiban. Iser 
a korábbi műveiben - a Der Akt des Lesens és a Der implizite Leser- már megismert 
fogalmaival és szempontjaival dolgozik, a szöveg pragmatikus dimenziójára, az 
interpretánsra tett hatásra helyezi a hangsúlyt. 

' Wolfgang ISER: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. 
Frankfurt/M.. Suhrkamp, 1993. 522. 

2 Michel FOUCAULT: Mi a szerző? Világosság 1 9 8 1 / 7 . 2 6 - 3 5 . 
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Az új értelmezési módszer kidolgozása két előfeltételezést kíván: egyrészt ki kell 
zárni minden külső, az irodalom fölé rendelt diszciplínát a vizsgálódási körből, 
másrészt figyelembe kell venni az alapvető emberi diszpozíciókat,3 melyek ez 
esetben szintén az irodalom összetevői közé tartoznak. Az emberi hajlamokkal 
kapcsolatban a fiktív (das Fiktive) és az imaginativ (das Imaginäre) mint az irodalmi 
szövegek játékstruktúráját meghatározó komponensek kerülnek a vizsgálódás előte-
rébe.4 

A fiktív szövegekre vonatkozóan általában a fikció és a valóság oppozícióját 
tartjuk szem előtt, amely a filozófiai diszkurzusban megállja a helyét,5 de az 
irodalmi fikcionalitásnak a működését tekintve további két összetevője van: a reális 
(das Reale), amely a valóságosból az egyén számára adott; és az imaginativ, amelyet 
az egyén a reálishoz hozzáképzel ahhoz, hogy a fikció létrejöjjön. A valóságnak, a 
realitásnak és a képzeletnek (mint imaginativ tevékenységnek) a trichotóm rend-
szere a következőképpen határozza meg a fikcionálás folyamatát: „Ist Fingieren aus 
der wiederholten Wirklichkeit nicht ableitbar, dann bringt sich in ihm ein Imaginäres 
zur Geltung, das mit der im Text wiederkehrenden Realität zusammengeschlossen 
wird. So gewinnt der Akt des Fingierens seine Eigentümlichkeit dadurch, daß er die 
Wiederkehr lebensweltlicher Realität im Text bewirkt und gerade in solcher Wieder-
holung das Imaginäre in eine Gestalt zieht, wodurch sich die wiederkehrende 
Realität zum Zeichen und das Imaginäre zur Vorstellbarkeit des dadurch Bezeichne-
ten aufheben." (20.) Husserl a „Phantasie" névvel jelölte az imaginativ fogalmát, 
melynek az önkényesség és a kívánság szerinti megidézettség a sajátja, és a fikcio-
nálás folyamatában ennek a képzeletnek, a segítségével tudjuk átlépni a valóság 
határát. 

A fikcionálás folyamata a szerző szempontjából a valóságelemek és a szervezőel-
vek dekomponálását jelenti szelektív és kombinatív műveletek alkalmazásával. 

A szelekció során kiválasztott valóságelemeket'1 a szerző a szöveg világába lépteti, 
amik ott - szemben az inaktívan maradt elemekkel - jelenlévőkként aktualizálód-
nak, ily módon a jelenlévő elemek a hiányzók által felértékelődnek a szövegben, és 
a szelekció során, a kiválasztottságukon keresztül fiktívvé válnak. 

A kombináció a szelekciónak a szövegbeli megfelelője, a szövegbeli viszonyok 
rendszerét eredményezi, és egy a valóval párhuzamos jelent (ein Ko-Präsenz) hoz 

3 A német nyelvben a „Disposition" szónak két jelentése is lehet ebben a kontextusban: valamire 
való ráhangoltságot, hangulatot és valami iránti hajlamot, készséget egyszerre jelölhet. 

4 A „das Imaginäre" és a „imaginative" kifejezésnek a magyar befogadásban imaginárius és imagina-
tiv a fordítása. Jelen dolgozat szerzője az imaginativ megnevezést használja mindkét fogalomra párhuza-
mosan a fiktív kifejezéssel, hogy ezekkel a kettős szófajú szavakkal egyszerre jelölhesse valaminek a 
minőségét (jelzőfunkció) és magát a képességet (főnévi funkció). 

5 Vö. Hector-Neri CASTANEDA: Fikció és valóság: alapvető összefüggések. Esszé a tapasztalt világ 
teljességének ontológiájáról. In: Tanulmányok az irodalomtudomány köréből. Szerk. KANYÓ Zoltán és 
SÍKLAKI István. Bp., 1988. 439-489. 

6 A beléptetett valóságelemek lehetnek már kész szövegvilágok fragmentumai is, igy intertextuális 
módon kialakulhat a művön belül nemcsak a valóságos és fiktív, hanem a fiktív és fiktív világ közötti 
viszonyháló. 
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létre. Ez a figurálási folyamat három síkon érvényesül. A szintagmatikai síkon a 
szöveg paradigmájának a megalkotása történik, a szövegben érvénytelenné válnak 
a korábbi normák, és a szelekciós eljárással új normák, konvenciók, értékek, 
utalások és citátumok lépnek be. A szemantikai síkon a szövegbeli vonatkozási 
mezők jönnek létre a korábbi, szövegen kívüli szemantikai mezők viszonyainak a 
megsértésével. A lexikális jelentések síkján kialakul a kombinációk sajátos nyelv-
használati formája, és ezzel megnyílnak a lexikális jelentések határai. Ebben a három 
periódusú folyamatban a jel funkciói közül a denotativ (utalt) nem érvényesül csak 
a kifejező (a jelölt) és a reprezentáló (a jelölő). Mivel a denotativ jelentések nem 
nyelvi természetűek, ezért a figurálásban nyelvileg némák maradnak, és így az 
objektív vonatkozási alap megszűnésével teret kaphat a képzelőerő. „Ha az ikonikus 
jelek egyáltalán valamit is leképeznek, úgy biztos, hogy nem az ábrázolt tárgy 
tulajdonságait, mivel a tárgyat ők hozzák először létre. Sokkal inkább az elképzelés 
és az érzékelés feltételeit képezik le, és így a jel által vélt objektum megkonstruálása 
válik lehetővé."7 A kombináció viszonyrendszerépítő folyamata tehát nem más, mint 
a fiktív megragadható minősége, az imaginativ formája és struktúrája. 

A szelekciós és a kombinációs folyamatokon túl a fikcionalitás tulajdonképpeni 
kibontakozása a szignáltságán keresztül, a fikciós jelek által történik, amelyek az 
adott műfaj keretei között érvényes szabályokkal kötik meg a szerző és olvasó 
kapcsolatát (hasonlóképpen Szegedy-Maszák Mihály a műfajt olvasási szokásrend-
szerként fogja fel;8 Rainer Warning pedig ezt a kapcsolatot mint egyfajta diszkurzust 
külön névvel illeti: a megrendezett diszkurzus9). A fikcionalitás sajátos szignáltsága 
megkívánja az olvasótól a sajátos diszpozíciót is, mert ha egy fiktív szöveget 
fikciójelek mint olyanok sorozataként fog fel az olvasó, akkor megváltozik a fiktíven 
szervezett valósághoz való viszonya, beállítódása. Jó példa erre a Szentivánéji álom 
azon része, ahol a színjátszó kőműves arra figyelmezteti a nézőket, hogy a színpa-
don megjelenő oroszlán nem valódi, hanem egy igen jámbor asztalos alakítja azt. Ez 
a magyarázkodás azonban még nem válik a fikció kárára, csak megvéd attól a naiv 
beállítódástól, ami a darab gyakorlati vonatkoztatását eredményezné. A pragmatikus 
befogadás egyik ilyen esete a Hamlet-beli színjáték, ahol a színészek Gonzago 
megöletésének a történetét játsszák el, és Claudius azt valóságként felfogva önma-
gára vonatkoztatja - a szituációnak viszont az az alapja, hogy Hamlet eleve erre a 
hibás viselkedésre apellál. 

A szöveg világa nem valóságos, hanem valamiféle önállósult léttel rendelkező 
„világ" zárójelben tehát (világ), amely itt azt is jelenti, hogy a szövegben visszatérő 
realitás nem valódi, csak úgy akar feltűnni, mintha az lenne. Ez a zárójelbe-tett-ség 
tulajdonképpen nem más, mint az előítéleteinkből fakadó hitetlenkedés felfüggesz-

7 ISEH: Der Akt des Lesens. W. Fink Verlag, München, 1976. 107. In: Az irodalom funkciótörténeti 
szúvegmodellje. Ford, KAJTÁH Mária. Helikon 1980/1-2. 45. 

K SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az irodalmi mű alaktani hatáselmélete. In: A strukturalizmus után. Érték, 
vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. Szerk. SZILI József. Bp,, 1992. 142. 

9 Rainer WARNING: -Der iszenierte Diskurs. Bemerkungen zur pragmatischen Relation der Fiktion. In: 
Funktionen des Fiktiven. (I'oetik und Hermeneutik X.) München, 1983. 183-206. Idézi ISER: i. m. 35. 
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tése, azok érvényének a megszűntetése, amelyek nem-fiktív szövegek esetében a 
befogadás előfeltételei voltak.10 Minden fiktíven szeivezett irodalmi szövegvilág egy 
feltételes hasonlítást (das Als-Ob) rejt magában, és a „minthcf (das Als-Ob) feltételes 
kötőszóhoz rendelhető, melyről azt írja Hans Vaihinger, hogy „a benne rejlő feltéte-
lek nemlétezők vagy lehetetlenek", ugyanis valami úgy akar feltűnni, mintha valami 
egészen más lenne, tehát olyan, ami nincs."11 A hasonlításban ily módon egy 
előzetesen már adott esetet egy nemlétező és lehetetlen esettel, illetve annak 
következményeivel azonosítunk. 

Az imaginativ tevékenység funkciója ennek a fent leírt nemlétező vagy lehetetlen 
esetnek az elképzelése, amihez a feltételezett szövegvilágot hasonlítani lehet. Ha 
ebben a hasonlításban jelen van az imaginativ mint egy meghatározott célú elkép-
zelés, akkor az nem csupán a képzelet öncélú, üres szórakozása lesz, hanem az 
önműködő fiktív világ megteremtésének a lehetősége. Természetesen az imaginativ 
célra irányultsága nem lesz azonos a szöveg céljával, csak megkönnyíti a szövegbeli 
vonatkozási mezők megtalálását. 

A szövegvilágok esetében fontos különbséget tenni a jelképzési folyamat jelölési 
(das Bezeichnen) és utalási (der Verweis) funkciója között, ha ugyanis a kettő 
azonos, akkor a valós világ bemutatásáról beszélünk, és ha azért mutatjuk be a 
valóságot, hogy azzal a valóságot jelöljük, akkor a figurálási folyamat nem működik, 
mert mind a reprezentációs sík mind az utalt síkja üres marad. Ha azonban a 
kapcsolat kettőjük között nem az azonosság, akkor beszélhetünk a fiktív világ 
bemutatásáról, mert a fikció - amennyiben jelöl valamit - analógiás módon és nem 
identikusán jelöli azt: a jelölt ez esetben az a hasonlat, amely az utaltra vonatkozik. 

Egy bemutatott fiktív világot valósnak tartani olyan hibás magatartást von maga 
után, amely a hasonlítót konkrétnak veszi, és ez kiléptet ebből a világból. Ellenkező 
esetben viszont a hasonlítás egy olyan elképzelést iniciál, amely által a befogadó 
képzelete élettel tölti ki a szövegvilágot, és ily módon a saját kapcsolatát egy irreális 
világgal realizálja. A hasonlításnak éppen az a funkciója, hogy kiváltsa a befogadó-
ból ezt a reakciót az irreális világra, így lényegében a befogadás során nem is 
realizáljuk hanem inkább irrealizáljuk a bemutatott világot, hogy ezen keresztül 
tudjuk megkonstruálni a szövegvilág analógját, amelyre a reakciók aztán kiválthatók 
lesznek. 

Egy bemutatott világ és annak irrealizált analógja közötti kapcsolatra tekintsük 
most példának a színészi alakítást. Egy Hamlet-színésznek úgy kell viselkednie a 
színpadon, mintha Hamlet lenne. Hamlet azonban fiktiv személy, vagyis a valóság-
ban nem létezik, tehát az alakja abból leképezhetetlen, ezért a Hamlet-színész csak 
úgy tud viselkedni, mintha egy Hamlet-analóg lenne, egy lehetséges Hamlet a sok 

10 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Bp., 1984. 212. 
11 Hans VAIHINGER: Die Philosophie des Als-Ob. System der theoretischen, praktischen und religiö-

sen Fiktionen der Menscheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Leipzig, 1922. 585. Idézi ISER: 
i. m. 38. A német nyelvű szövegben Vaihinger az „Als-Ob" kifejezéssel egyszerre tudja jelölni mind a 
kötőszót mind a teljes feltételes hasonlítást. 
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közül. A színész a szerepet nem tudja realizálni, mert a szerepnek nincsen valós 
vonatkozási alapja, viszont tudja irrealizálni, és ezáltal azt bemutatni, ami valójában 
nem létezik. Ily módon „nem a szerep realizálódik a színészben, hanem a színész 
irrealizálódik bele a szerepébe".12 Ez a folyamat érhető tetten Hans Müller Hamlet-
gépéhen., ahol már nem lehetséges többé sem a Hamlet-szerep sem a többi (Horatio-
és Ophelia-) szerep eljátszása, ezért teszi le a Hamlet-előadó a maszkot és a jelmezt 
a dráma közepén: „Nem vagyok Hamlet." A Shakespeare-dráma mint szövegpartitú-
ra alapján létrehozható analóg változatok nem alkothatók meg, mert a „drámám 
nem játszódik le többet. [...] A drámám, ha még játszódna, a felkelés alatt játszódna. 
[...] A helyem, ha drámám lejátszódna, a front mindkét oldalán folyna, a frontok 
között, fölött. [.. .1 A drámám nem játszódott le. A szövegkönyv elveszett. A színészek 
arcukat a ruhatár fogasára akasztották. Fülkéjében megrohadt a súgó. A nézőtéren 
ülő kitömött pestises hullák nem mozdítják kezüket. Hazamegyek és elütöm az időt 
egyedül / Osztatlan magammal." A dráma végén, amikor a Hamlet-előadó újra 
felveszi a maszkot és a jelmezt, és elköveti a gyilkosságot, akkor is szerepet játszik, 
de nem a shakespeare-it (előzőleg megtörtént a szerző fényképének széttépése is), 
hanem a szellem által rárótt szerepet: „MÖGÖTTE A SZELLEM, AKI TEREMTETTE 
ŐT."13 

A fikcióból kibontakozó irreális világ által válhatnak éleményszerűvé a befogadó-
ban a bemutatott világra kiváltott reakciók, és ezt nevezzük imaginativ tapasz-
talatnak. Az élmény imaginativ megtapasztalása egy aktív, értelemkereső és 
értelemadó tevékenység. Mivel a fiktív szövegben nincsenek eleve adott jelentések, 
ezért azok nagymértékben függnek az imaginativ szituációjától. 

Áttekintve az eddig leírtakat megállapítható, hogy a fikcionálás folyamata nem 
más, mint átlépések sorozata. A szelekcióban átlépjük a szöveget környező világ 
valóságelemeinek rendszerét, a kombinációban a szövegen kívüli szemantikai 
mezőket, a feltételes hasonlításban mint az előttünk kibontakozó fikcióban a szelek-
ció és kombináció által létrehozott szövegvilágot, és az imaginativ élményszerű 
befogadásban az eddigi tapasztalatkészletünket, hiszen a fikció aktív befogadása 
egy irreális világra működik. A fiktív képezi egyrészről a szövegvilágok „zárójelét", 
amin belül a kijelentések igaz-hamis dichotómiája többé nem érvényes; másrészről 
mint a reális és az imaginativ közé csúszott átmeneti forma lehetővé teszi a kettő 
kölcsönös kapcsolatát; és harmadrészről mint teremtő emberi képesség lehetővé 
teszi a valós világ határainak átlépését és formálását. 

Az irodalmi fikció státusának meghatározásáról a jelenlegi vitákban különböző 
analitikus nyelvfilozófiai kritériumokkal operálnak, logikai alapokon vizsgálva a 
fiktív kijelentéseket. Az Iser által említett előfeltételek egyike éppen az irodalom fölé 
rendelt más diszciplínák érvényességét kérdőjelezi meg ezekben a vitákban, mert az 
irodalmi fikció vizsgálatánál magát az irodalmi diszkurzust kívánatos referenciává 

12 Jean-Paul SARTRE: Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft. Ham-
burg, Í971. 296. Idézi ISER: i. m. 44. 

13 Heiner MÜLLER: Die Hamletmaschine. In: Revolutionsstücke. Stuttgart, 1988. 
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tenni, és nem a jelen esetben irreleváns nyelvfilozófiai elméleteket. Azon megjele-
nésformák történetiségére lenne érdemes a figyelmet fordítani, amelyekben a fikcio-
nalitás tudatos alkotási folyamattá vált. Az irodalom történetében az egyik legkoráb-
bi ilyen diszkurzus a reneszánsz bukolika. A pásztorköltészet a reneszánsz irodalom 
majdnem minden műfajába beszivárgott, és szétfeszítette a műfajok - a társada-
loméhoz hasonló - piramidális rendszerét. A bukolikus regény kialakulásával olyan 
új „genus" keletkezett, amelyben a megvont határok átlépése sajátos módon temati-
zálódott, és ezek áttekintésével igazolja Iser a fikció kettős természetét, amelyet az 
irodalmi fikcionalitás úgy prezentál, mint egy tükröt. Az irodalmi fikcionalitás ugyan-
is olyan emberi alapmintát tükröz, amely a kettősségekben (der Doppelgängertum) 
és a belső totalitásban mutatkozik meg. A kettősségek hasonmásság-paradigmájának 
(der Doppelgänger-Effekt) ismét a színészet a legkifejezőbb példája, de itt a szerep-
cserénél (mint szociálantropológiai jelenségnél) sokkal többről van szó. Az irodalmi 
fikcionalitás a kettősségek reprezentációjával a megkettőzött pozíciók szimultán 
jelenlétét teszi, amely által a lehetséges világok keletkezései elképzelhetőkké és 
megjelenhetőkké válnak. A fikcionalitás eszerint a belső világ totalitásának egy 
metonimikus figurája, mert két egymást kizáró állapotban való jelenlétet, az ember 
belső világának ezt a kettősségét számunkra csak az irodalmi fikció tudja nyújtani és 
megragadhatóvá tenni. Jaußnal a fikcionális szövegek esztétikai jellege azért hang-
súlyos, mert az olvasási folyamat első fázisát, a szövegek esztétikai konstrukciójának 
az észlelését a befogadás előfeltételévé teszi, és így az hermeneutikai híddá válhat a 
szövegvilágok idézte lehetséges világok befogadásához.14 Az említett kettősség a 
fikcionalitás struktúráiban jelenik meg, és a benne való lét egy „ek-sztatikus" 
állapotot eredményez, amely szintén egyfajta határátlépés. A fikcionalitás ilyen 
ek-sztatikus állapota az azon való kívüliséget nyújtja, amiben az ember éppen van. 
Az átlépés tehát nem pusztán a szerepek cseréje, hanem állapotok váltakozása, és 
az átlépés jelenti a fikció mimetikuson túli, transzcendáló mozzanatát. Az ilyen 
állapot hasonló az álomhoz, mert mind a fikcionalitás mind az álom egy alkotó, 
teremtő eljárás. „Ezzel szemben [ti. valós világ*] az álomban mi alkotunk [...] 
magunknak formatív módon egy világot, és mi alkotjuk meg a benne való lé-
tünket."15 

A fikcionálásnak mint átlépéseknek a folyamatát Iser egy olyan szabad játéknak 
tekinti, amely éppen azáltal, hogy képes átlépni és felülemelkedni azon, ami, azzá 
tud válni, ami nem ő. Ezt a mozzanatot azonban mégsem lehet tisztán a transzcen-
dálással jellemezni, mert a már átlépettet is játékban tartja azért, hogy megvédje a 
mássá válástól. Ez viszont a szabad játékot egy másik játékhoz köti, amely a folyamat 
motivációinak előtérbe kerülését célozza meg, és „arról álmodik, hogy képes lesz 
a jel és a jel rendje elől elillanó valamiféle igazság vagy kezdet/eredet megfejtésé-

14 Hans-Robert JAUSS: AZ irodalmi hermeneutika elhatárolásához. Ford. BONYHAI Gábor. Helikon 
1 9 8 1 / 2 - 3 . 1 8 8 - 2 0 7 . ' 

15 Gordon GLOBUS: Dream Life, Wake Life. The Human Condition through Dreams. Albany, 1 9 8 7 . 8 9 . 

Idézi Isiat: i. m. 155-156. (* A szerző beszúrása.) 
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re",16 és ezt nevezi Iser instrumentális játéknak. A kettő egymással szemben mozog: 
a szabad játék a befejezés ellen, az instrumentális a szétjátszottság ellen játszik. 
A dekonstrukciós iskola a derridai szabad játék elméletet hangsúlyozza egyedül -
amely a transzcendentális jelölt távollétében a végtelenségig kiterjeszti a jelentés/je-
lölés mezejét - holott ott áll mellette az iseri instrumentális játék megfogalmazása is. 
„Manapság több jel is arra enged kövekeztetni, hogy az interpretációnak ez a kétféle 
interpretációja - melyek teljesen összeegyeztethetetlenek még akkor is, ha egyszerre 
éljük meg I...] - megosztja egymás között azt a mezőt, amit olyan problematikusán 
embertudományoknak nevezünk."1 Iser szerint összeegyeztethető a kétfajta inter-
pretáció vagy játék éppen az antropológiai aspektus alapján: a szabad és az instru-
mentális játékok kölcsönös viszonyában, az egymás ellen és az egymásba való 
összejátszásukban bontakozik ki az imaginativ képesség a fiktív világok megterem-
tésére. 

A fikció keletkezésének vizsgálata a recepcióesztétika szempontjából új távlatokat 
nyit az irodalomtudomány számára. Az iseri antropológiai irodalommegközelítés 
beilleszkedik abba a folyamatba, amely a posztstmkturalista irodalomtudományi 
vonulatokat együttesen jellemzi: a tekintet a befogadóban zajló értelmezési eljárá-
sokra irányul, amelyek nem rendelkeznek textuális jegyekkel, hanem szövegen 
kívüli entitások. 

16 Jacques DKRRI D A : A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában. Ford. GYIMESI 

Tímea. Helikon 1994/1. 34. 
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Mekis D. János 

AZ IRODALOMTUDÓS SZELLEMI ÖNÉLETRAJZA' 

Németh G. Béla tanulmányaiban az irodalom értelmező közelítése soha nem nélkü-
lözte a történeti szemléletet. Az, az európai irodalomtudományban a hatvanas 
évektől egyre erősebben érvényesülő problémafelvetés, amely az irodalomtörténet-
írás nehézségeit hangsúlyozva magának az irodalomtörténeti beszédmódnak az 
érvényességét kérdőjelezte meg, lényegében érintetlenül hagyta műveit. Ilyen mó-
don a történetiség fogalmát újraértelmezve visszanyerő hermeneutikai-recepcióesz-
tétikai fordulat őrá nem volt revelatív hatással. Mégis, föltétlenül rokonságot kell 
észrevennünk e két történeti szemléletmód között, annál is inkább, mert tudo-
mánytörténeti-eszmetörténeti gyökereik nagyobb részt azonosak. Tudvalévő, abban 
a magyar tudományos diskurzusban, amelynek előírtan ideologikus-szubsztancialis-
ta színű irodalomértését leginkább a rákérdezetlen neopozitivizmus uralta nyomasz-
tó fölénnyel, Németh G. Béla sokat tett a szellemtörténeti gyökerű értelmezési 
módok megismertetéséért. Részben úgy, hogy igyekezett Dilthey, Heidegger je-
lentőségére ráirányítani a figyelmet, másrészt saját értelmezői tevékenységében 
használva föl a német hermeneutika eredményeit. Nagyon is ismervén a pozitiviz-
must, melynek hazai hatástörténeti vonatkozásairól monográfiát is írt, nyilvánvaló 
lehetett számára, hogy milyen anakronisztikus, s milyen elsilányító annak redukált 
és reflektálatlan jelenléte a hazai szellemtudományban. Ugyanakkor, amikor neki 
Nietzsche védelmében kellett szót emelnie, midőn a német gondolkodó válogatott 
művei végre magyarul is megjelenhettek. Hogy az ideologikum nézőpontjából 
milyen interferenciákat kelthetett ez, azt egyetlen, a tanulmányból jóformán tetszőle-
gesen kiválasztott részlet is sejtetheti: „«Nihilistának lenni, s tovább élni - ez az igazi 
его» - mondta egyszer Nietzsche, s úgy vélte, sem isten-, sem haza-, sem emberiség-
vallás, sem semmiféle vallás nem nyújt többé védelmet a jövő gondolkodó emberé-
nek a gondolat logikája ellen. Kinek-kinek magának s magából kell olyan értékeket 
teremtenie, amelyek megtartják."2 

Ez a recenzió nem szerepel Németh G. Béla újonnan megjelent válogatásköteté-
ben, a Kérdések és kétségekben, nyilván azért sem, mert szerencsére ma már nem 
lehet feladat Nietzsche védelmező megismertetése. Mégis, sokat megmutat abból a 
szellemi-etikai diszpozícióból, amely növekvő határozottsággal jellemzi a kötetbe 
felvett, az életmű különböző állomásain keletkezett tanulmányokat is. Minden 
válogatásnak megvannak a sajátos értékszempontjai - különösen érdekesek lehet-

1 N É M E T H G. Béla: Kérdések és kétségek. Balassi Kiadó, Bp., 1995. 
2 ügy gondolkodó arcképének változásai. 1973. In: Hosszmetszetek és keresztmetszetek. Bp.. 1987. 
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nek ezek, ha egy irodalomtudós több évtized tanulmányterméséből válogatva állítja 
össze kötetét. Némethnek természetesen jóval több jelentős dolgozata van, mint a 
Kérdések és kétségeiben foglaltatik, ám ez utóbbiakat bizonyos tematikai-metodikai 
következetesség hozza összhangba. A cím kétségkívül a fentebb megfogalmazott 
relativizáló nézőpontot jelzi, amely az értelmezői praxisban folytonosan újrateremti 
a történetiségében létező műalkotás és az értelmező közötti dialogikus viszonyt. 
A kreatív bizonytalanság kulcsfogalma a kötetnek, ám éppen ez a diszpozíció ad 
alkalmat, hogy annál nagyobb értékhangsúlyt kapjanak az interpretációt ténylege-
sen meghatározó, „biztonságosabb" motívumok. 

A világ megértése és az irodalmi művek megértése ezekben a tanulmányokban a 
legszorosabban egybekapcsolódik. Németh számára alapvető hermeneutikai feltétel 
a kultúrtörténeti-társadalomtörténeti elemzés. E vizsgálódás föltárja alkotás és 
szerzője - nem pozitivista értelmű - kormeghatározottságát. A tanulmányok többsé-
gében ezt követi vagy ezzel párhuzamos az adott műre koncentráló elemzés, amely 
egyúttal utal a különböző korok és csoportok értelmezéseinek történetére is, ame-
lyek leggyakrabban műimmanensnek vélt értékszempontok alapján gondolták moz-
díthatatlannak értéktulajdonításaikat. Az elemzés a szemantikum nyelvbe ágya-
zottságát, a nyelvi megformáltság jelentésképző mivoltát állítja a figyelem 
középpontjába. Némethnek különösen a versértelmezései mintegy az interpretált 
szövegek újraalkotásai. Az intenciót ugyan nyomon követhetőnek, rekonstruálható-
nak tartja, de főként általános antropológiai adottságok felvetette sorskérdések 
válaszszituációjából megértve. A gyöngébb művek esetében az intenció leginkább 
irreleváns, ám éppen ezért szintén kikövetkeztethető szerzői lélekállapotok függvé-
nye. 

Németh a művek keletkezés- és befogadástörténetét egyaránt vizsgálva az értel-
mező közösségek szociológiai állapotrajzára is figyelmet fordít, ilyen módon feltér-
képezve az egyes elváráshorizontokat is. Munkáiban nem mindig kötődik ez föltét-
lenül szorosan vett műértelmezéshez. A művelődéstörténészként is jelentős szerző 
kultúrtörténeti, mentalitástörténeti, eszmetörténeti, tudománytörténeti vizsgálódásai 
s az irodalom történeti megértésének kísérlete elválaszthatatlanul egybefonódnak. 
A műértelmezésben mindazonáltal a feltárható és közössé tehető diszkurzív tudáson 
túl mindig a megértés individualitására, személyhez kötöttségére esik a fő hangsúly. 

A kötetet nyitó tanulmány Kölcsey két, bölcseleti jellegű tanulmányával foglalko-
zik, melyeket az irodalomtörténet-írás elhanyagolt; a második pedig Eötvös József-
nek fiával folytatott levelezésével. (Az önmagát alakító, a társadalmat formáló 
ember; Eötvös személyisége legbensőbb levelezése tükrében.) Két, az irodalomértés 
szempontjából partikulárisnak tekintett műfaj, amelyek azonban itt mégis fontosak-
nak bizonyulnak. Egyrészt a művelődéstörténész számára: segítik a 19. század 
mentalitástörténetének jobb megértését, másrészt az irodalomtudós számára: tovább 
alakítják e két jelentős írónk személyiségrajzát. E személyiségképek természetesen 
nem készen adottak: művek és cselekedetek értelmezése során formálódtak meg. 
Németh G. Béla lehetségesnek tartja a személyiségek történeti feltárását, ebben 
hangsúlyosan a modernség diskurzusaihoz kötődve. Az irodalmi mű minden eset-
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ben az életmű egészének szempontjából lesz a vizsgálódás tárgya, mégpedig egy 
olyan integer életmű szerves részeként, amelyet egy alkotó személyiség tart egyben, 
nem puszta vonatkoztatási pólusként megjelölt szerző, hanem (és elsősorban) 
személyiség. Kitűnik ez az Eötvös-tanulmányból, amelynek pszichologizáló okfejté-
se egyúttal megadja a kötet egyik vezérfonalát: a született egyéniség és az önalkotó 
egyéniség viszonyának kérdését. „Eötvös, ez az eredendően befelé forduló alkat 
kifelé tekintővé is munkálja magát. A visszahúzódó, a melankolikus, az érzelmi 
magányában meditáló ember elvi célok, ésszerű feladatok, történeti vállalások 
jegyében és érdekében tevékeny, társulékony, számítva konstruáló és érzelemkiik-
tatva kontrolláló vonásokat épít be, erősít fel jellemében." (21.) 

Az egyéniség Bildung-jellegű önalakítása mindvégig kulcsfogalom Némethnél, a 
tanulmánykötetből kivilágló értékrendszernek egyik központi eleme. Nem követve 
itt most a szerkesztés sorrendjét (amelyet a vizsgált szerzők és korszakok kronoló-
giája határozott meg) lássuk, miként jelenik meg ez döntő fontossággal az egyes 
tanulmányokban, melyeknek nagyobb részét a szerző korábbi könyveiből már 
ismerjük, míg néhányukat most olvashatjuk először kötetben. A Babits-értelmezések 
közül ezúttal a Mindenütt csak kék. az ég áll az első helyen, s ennek éppenséggel 
végkövetkeztetése, hogy a goethei értelemben vett egyéniség nem találhatott helyet 
a kor magyar társadalmában. Az európai típusú kultúra „az egyéniség hatalmán 
alapul", ugyanakkor „a legnagyobb egyéni közösség hatalmán" is, mivel „a legna-
gyobb közösség a (személyiséggé lett) egyének közössége". „Minden látszat ellenére 
az egyéni elv összeköti az emberiséget, a kollektív szellem szétválasztja" - idézi a 
szerző Babitsot. (73.) 

A liberalizmus egyéniségfelfogása a Németh vizsgálta 19. és 20. századi auktorok 
• többségére nagy hatással volt. Nem jelent azonban ez politikatörténeti automatiz-
must: a liberális elképzelések nyilván különbözőképpen jelennek meg a kiegyezés 
időszakában, mint a századfordulón, századelőn, s megint másképp a két háború 
között, de az egyes íróknál is. Ami mégis azonos: az individuum önértékének 
kitiintetettsége. Az önmagában is értékes, mert egyszeri és megismételhetetlen 
személyiségnek mintegy kötelessége a benne rejlő lehetőségeket kiteljesíteni. Az 
alkotó ember számára a legfőbb etikai parancs az önálló világlátás megformálása az 
értékek polifóniájának figyelembevételével, a függetlenség kivívása, s a kételkedés 
ellenére is: a közösség számára hasznos cselekvés. Ez a személyiségkép jelenik meg 
a Kölcsey- és Eötvös-tanulmányokban, a négy Babits-, a két Kosztolányi- és a négy 
Márai-tanulmányban egyaránt - de a késői Kassákot és a Magyar Csillagot szerkesztő 
Illyést is ez rokonítja (Kassák klasszicizálódása; A fölkészülés folyóirata: Magyar 
Csillag). S épp ez az elvárás nem teljesül - más-más szempontból - a kételkedésben 
felőrlődő Asbóth és a túlzottan alkalmazkodó Herczeg esetében (Ábránd, csalódás, 
sztoicizmus; Az „úri középosztály" egy történetének dokumentuma). A fiatal Babits 
leginkább abban marasztalta el a magyar irodalmat, hogy hiányzik belőle az a kérdő 
és kétkedő jelleg, amely az európai irodalom sajátja (noha az átlagolvasó számára 
gyakorta „unalmassá" teszi azt). (79 ) Nos, Németh irodalomtörténeti kutatásaiban 
mintha épp ezt a kitüntetett, gondolkodó és kételkedő karaktert követné nyomon. 
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Az éltékelés, a jelentőség kiemelése és megtalálása így kap központi szerepet a 
tanulmányokban. Úgy tűnik, a kötet voltaképpen újabbkori irodalmunk éltékelő és 
értékközéppontú történeti áttekintése, egy lehetséges metszete. 

Teljes történetet persze még egy irodalomtörténeti kézikönyvtől sem várhatnánk 
el - a történetírásban már maga a választás aktusa is interpretációs mozzanat. Az 
esetben is, ha valamely értelmező közösség konszenzusa alapján emel ki egyes 
szerzőket, műveket, az éltékelés inerciarendszerében helyezve el őket. Akkor is, ha 
ebben az értékelő folyamatban döntő a szubjektív elem, a személyes értéktulajdoní-
tás elsődlegessége. (Azt a változatot most nem is említve, amikor az irodalmi kánon 
megállapítása valamely, objektívnek feltüntetett elv alapján történik.) A Németh 
könyvében megmutatkozó irodalmi kánon sokban megegyezik az utóbbi években 
kibontakozóval, ám nyilvánvaló egyéni értékhangsúlyokkal. Kosztolányit és Ba-
bitsot tartja a legjelentősebbeknek, s közvetlenül melléjük állítja Márai Sándort. 
Adyval önálló tanulmányban nem foglalkozik a szerző. József Attilát, akiről pedig 
korábban egész kötetnyi elemzést ír, e könyvében alig említi. 

Világos ugyanakkor, hogy a puszta kiválasztás, s főként a terjedelmi szempontok 
nem feltétlenül esnek egybe az értéktulajdonítás pozitív pólusaival: Kemény és 
Arany szintén kitüntetett helyet kapnak e kánonban, mégis: Keményről önálló 
elemzés nincs, Aranyról pedig egy befogadástörténeti vizsgálódás szerepel csak a 
kötetben - s folytathatnánk. Az arányok tehát önmagukban nem jelentéshordozó 
szerepűek, noha gyakran azzá válhatnak, így például a kánonból korábban kény-
szerű okok miatt kimaradt Márai esetében. Márai legfontosabb műveiként a szerző 
a Zendülőket, az Egy polgár vallomásait, a Szindbád hazamegyet és A kassai 
polgárokat, említi, de külön dolgozatban csak a két utóbbit értelmezi. Közread 
ugyanakkor egy kevésbé jelentős könyvről, a Csutorától is egy értelmezést (A műfaj 
álarca mögé rejtett személyesség). E regényt Németh Márai „gyengébben sikerült 
munkái közül jobbnak" tartja, olyannak, „amelyben egészen nyilvánvaló az útkere-
sés szándéka". (174.) A mű értékét igazában a sajátos elbeszélői magatartás adja 
meg, amely ironikusan „relativálja, kérdésessé teszi az előadásnak a történésből 
következő egyedül lehetséges elvét s a tiszta tárgyiasság hiedelmét". (175.) A Csuto-
ra látszólag tartja magát a magyar regény metoním hagyományaihoz, ám valójában 
önreflexíven meghaladja azt. A Szindbád hazamegy (Búcsú egy életformától; Az 
európai örökség őrzője) hangvétele is alapvetően kettős: „egyszerre laudatio is és 
distancírozás is, hódolat is és búcsúvétel is" Krúdytól és világától. A „stílbravúr" 
regény „ragyogó pastiche", mely azonban „elmegy a persziflázs határáig, hogy a 
búcsút az illúziótól véglegessé, visszavonhatatlanná tegye". (181., 183-, 200.) A ta-
nulmányok kiemelik annak a Kosztolányinál kezdett poétikai megújulásnak a szere-
pét, amely elsősorban a nyelvi megformáltság elsőségét felmutatva juttatja magasla-
tokra Márainál prózairodalmunkat. Úgy gondolom azonban, a szerző kissé elfogult, 
amidőn Márai legfontosabb színművét, A kassai polgárokat a nagy regényekkel 
azonos szintre emeli, s minősítését részben a nyelvi megformálás sikeriiltségével 
indokolja. Számomra legalábis úgy tűnik, hogy e drámában is fölbukkan az a sajátos 
pátosz, amely oly zavarbaejtően homogénné teszi Márai bizonyos műveit. 
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Érdekes lenne egyébként Németh G. Béla kritikai szempontjait Márai gyöngébb 
műveire érvényesítve megmutatni, bogy a polgárság írója - éppen legterméke-
nyebb, mert legnépszerűbb korszakában - legalábbis részben alkalmazkodott ahhoz 
a közönségigényhez, amely ellen számos alkalommal föllépett. A „magyar úri 
középosztálynak" a középbirtokosi életvitelt eszményítő, s narratív igényeiben is 
efelé forduló ízlésvilága jelenik meg több művében is az Egy polgár vallomásai utáni 
tíz év során. (A legjellegzetesebb példája ennek az új hangnak A gyertyák csonkig 
égnek, című regény, amelyet később a szerző maga is bírált, ám amelynek nép-
szerűségét mutatja, hogy az új Márai életmű-sorozatot épp ezzel a kötettel indították 
útjára a szerkesztők.) A Kosztolányiéval rokon, s az ő nyomán folytatott minőségesz-
ményen, amely még a napi publicisztikában is mindenkor szigorú igényességet és 
önfegyelmet irt elő, most némiképp csorba esett. Márai, aki a polgárság kultúrájának 
és a humanista kultúrtradíciónak valóban civilizátori védelmezője volt, s könyveiben 
azt a poétikai megformáltság különböző módozataival képviselte, ebben a korsza-
kában éppen a poétikai megformáltságban tett engedményeket. Világos ugyanak-
kor, hogy az autonóm személyiség imperatívusától soha nem téit el. „A huszadik 
század jelentős epikusai közül a hazai mentalitásnak az európaival való együttmoz-
gását és különalakulását s e kettősség írásformáló hatását alig lehet valakinél 
világosabban látni és fölmutatni, mint Márai Sándornál" - írja Németh. (194.) Ez a 
művészi és gondolkodói magatartás, nyelvi rezonancia és megérlelt világlátás emeli 
szerinte Márait a legnagyobbak közé. így végül hasonló következtetésekre jut a 
szerző, mint a kötetbe szintén fölvett, nagy jelentőségű Kosztolányi-tanul-
mányokban (Az önhitt ismeret ellenében; Költői számadások.). 

A Kérdések, és kétségek szerzője számára az esztétikai ítélet szorosan összefügg az 
etikaival - csakhogy nem valamely „rövidre zárt" morális áramkör mentén. Épp 
ellenkezőleg: szerinte hiteles műalkotást csak egyénileg megalkotott világlátással 
rendelkező, öntörvényű személyiség hozhat létre, aki nem alkalmazkodik közfelfo-
gásokhoz, hiszen úgy pusztán érdekek kiszolgálója lehet, bármilyen magas szinten 
is. Herczeg Ferencet - akit egyébként jelentős írónak tart - Németit ép|7en abban 
marasztalja el, hogy sem szándéka, sem képessége nem volt az egyéni világlátás 
megteremtéséhez, annál inkább az alkalmazkodáshoz, mely az említett „úri közéjt-
osztály" írójává, s elsősorban lektűrszerzővé tette. Az autonóm művész viszont 
bátran vizsgálhatja azokat az őskérdéseket, amelyeket a művelt átlagember fölvetni 
sem mer, félve azok gyermeki közhelyszerűségétől. így Babits Esti kérdése az 
ősközhely kérdését változtatja élővé, sürgetővé, megkerülhetetlenül személyessé 
(Babits, a másik., a másképpen megújító, 83.). Kosztolányi a Számadás-kötet versei-
ben éppen azzal előzi meg a halállal szembesülés nyelvi ellehetetlenülését, hogy 
mesterien váltogatja a megszólalás retorikai módozatait, a patetikustól a köznapin át 
az ironikusig (Költői számadások.). Ám például az egyébként jelentős Tótli Árpád 
költői képességei nem voltak elegendőek egy ilyen belső megújuláshoz (A csöndes 
tűnődés költője). A kötet irodalomképében kétségkívül jelen van a klasszicizálás 
tendenciája, mint az irodalomtudomány egyik természetes törekvése: a legje-
lentősebb művek bemutatása, a legletisztultabb értékek elkülönítése etc. Másrészt 
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azonban épp a történeti szemléletből adódóan az alakok s művek nem önmagukban 
állanak, hanem a leggazdagabban bemutatott vonatkozásrendszerben, amelynek 
kapcsolódási pontjai egyúttal a tanulmányokat is egybekötik. 

E történeti megértés alapvető sajátossága a modellszerű magyarázatok elkerülése. 
A kultúrtörténet olyan bonyolult viszonyrendszer, amelynek föltárása során bármely, 
a megértés kedvéért bevezetett redukció megengedhetetlen. Németh nemcsak a 
teleologikus világmagyarázati récit-ket utasítja el, hanem a primér kauzalitás képze-
tétől is idegenkedik. Nem kötődik egyetlen módszereszményhez sem. Érvrendszeré-
hen gyakoriak például a trichotómiák - ezeket azonban nem valamely preformált 
interpretációs séma generálja. Az interpretáció: mozgás, s ez az időbeliség mozgását 
nyitja meg a műértelmezésben, mely így bármikor folytatódhat, módosulhat. A pél-
daként említett trichotomikus fölosztások is operacionális szempontból nyerik el 
jelentésüket: a gondolatmenetben akkor és ott kitüntetett gondolat-pólusokat jelöl-
nek. A Kérdések és kétségek implicit tudománytörténetének hősei és anti-hősei is 
ezen metodikai-etikai ízlésítélet alapján határoztatnak meg. Idológiai hovatartozástól 
függetlenül, pusztán az ideologikum tudományidegen és tudományromboló jelenlé-
te és hatása miatt kerül a negatív példák közé Beöthy Zsolt és Lukács György 
egyaránt. Beöthy, aki egykor sokat forgatott Kistükrévé 1 egész nemzedékek számára 
közvetített egy redukált és végletesen zárt irodalomképet, s Lukács, aki ugyanúgy 
elutasította a sokféleség lehetőségét, szintén egyetlen, „osztályszempontú" és torz 
értelmezési tartományt kreálva. Az mondhatjuk, már-már nevelő célzat, didaktikai él 
az, amellyel Németh a magyar mentalitástörténet sajátosságairól szól, bemutatva a 
félbenmaradt, „polgáriatlan" polgáriasodás következményeit. Ezzel összefüggésben 
vizsgálja a különböző korok irodalmi kánonjait, például a Herczegről vagy Az 
Arany-kép főbb állomásaitól szóló tanulmányokban. Elsősorban a történeti vizsgáló-
dás világíthat rá arra, milyen szociokulturális tényezők, s milyen egyéni döntések 
befolyásolták az adott korokban mindig tárgyilagosnak hitt Arany-képet Gyulai 
Páltól Babits Mihályig s tovább, az epikus Aranyt részesítve előnyben a lírikussal 
szemben és viszont. Nyilvánvaló, hogy a fénykorában a legelismertebb, majd utóbb 
egyik leginkább elfelejtett írónkká vált Herczeg Ferenc megítélését sem elsősorban 
esztétikai szempontok vezették. Voltaképpen minden irodalomidegen mentalitással 
szemben tárja elénk Németh G. Béla a maga individuális ítélőerőre alapozott, a 
modernség értékhagyományaihoz kötődő irodalom- és irodalomtörténet-képét a 
Kérdések és kétségekben, mely egyúttal a szerző szellemi önéletrajzának is tekinthető. 



Kékesi Kun Árpád 

AZ ELŐFELTEVÉSMENTESSÉG PARADOXONJAI1 

Az irodalomelmélet valódi vitája nem polemi-
záló ellenfeleivel, hanem saját módszertani 
előfeltevéseivel és lehetőségeivel folyik. Ahe-
lyett, hogy azt kérdezzük, miért fenyegető az 
irodalomelmélet, talán inkább azt kellene kér-
dezni, miért van olyan nehéz dolga önmagával 
kapcsolatban, és miért téved annyira készsége-
sen az önigazolás és önvédelem nyelvébe vagy 
éppen egy pragmatikusan eufórikus utópiz-
mus túlkompenzációjába. 

Paul de Man: Ellenszegülés az elméletnek 

Már a könyv első kézbevételénél határozottan impozáns munkának tűnik Abádi Nagy 
Zoltán monográfiája az amerikai minimalista prózairodalom 16 írójának 159 novellájá-
ról és 10 regényéről. Ezt a benyomást erősíti az a tény, hogy Abádi Nagy közel 400 
oldalas könyve az 1990-ig készült szakirodalom széles körű feldolgozásával végső so-
ron az első teljes egészében a minimalista prózának szentelt munka. A kötetnek nép-
szerűsítő jellege is van, amennyiben a tárgyalt jelenség „Magyarországon [szinte] isme-
retlen, a vonatkozó fordításirodalom elenyésző." (15.) Ezt a kettősséget Abádi Nagy 
Zoltán úgy próbálja feloldani, hogy könyve első részében, melynek címe „Az amerikai 
minimalista próza szerzőközeiben, műközelben" (19-217.) viszonylag részletes elemzé-
sét adja a „hetvenes" és a „nyolcvanas hullám", illetve a határesetek közé sorolt írók 
1990-ig megjelent műveinek, írásművészetének és néhány reprezentatív alkotásának. 
Ezt követően pedig „Az amerikai minimalista próza világképi, fomiai és művészetfilozó-
fiai sajátosságai" (219-383.) című fejezetben olyan fontos kérdéseket tárgyal mint világ-
és emberkép, cselekmény és másodlagos narratív struktúra, tér és idő, képvilág, vala-
mint minimaiizmus és posztmodernizmus viszonya. Összegzésképpen Abádi Nagy Zol-
tán megkísérli definíciószerűen leírni a minimalista prózát, jóllehet már könyve 24. ol-
dalán pontos (ám vitatható) meghatározását adja a továbbiakban részletesen is elemzett 
jelenségnek: „A minimaiizmus [...] a posztmodernizmus után az amerikai próza első 
olyan állomása, melyben egy egész nemzedék viszonyul új, az általános kép heterogeni-
tásához viszonyítva homogén módon a valósághoz, valamint a prózai műnemi formák-
hoz, funkciókhoz." 

Amint az a fenti idézetből is kiderül, Abádi Nagy Zoltán a posztmodern próza 
utáni jelenségnek véli a minimalista prózát, igazolva ezzel az Egyesült Államokban 

1 Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista próza. Argumentum, Bp., 1994. 
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gyakran használt terminológiai alternatívát, a „post-post-modernism" elnevezést. 
Ihab Hassan 1Ъе Postmodern Turn (1987) című könyvének diagnózisából kiindulva, 
miszerint a nyolcvanas évekre kifulladt a posztmodern próza, Abádi Nagy lezártnak 
tekinti az irodalmi posztmodernséget, a minimalizmust pedig az átmenet prózajelen-
ségének, mely „átmenetet képez a posztmodernizmusból kifelé vezető más irányba". 
(365.) Úgy véli azonban, hogy a minimaiizmus hátterében is a posztmodern életér-
zés bizonyos alaptapasztalatai állnak (káoszérzés, entrópiaérzet stb.), de „a minima-
lista esztétikai megvalósítás valóban inkább kelti a posztmodernizmussal való teljes 
szakítást látszatát". (370.) Ez abban nyilvánul meg, hogy az önreferens szövegvilá-
gok fikcionalitásával szemben újra teret nyer a referencialitás, a visszatérés „a 
hétköznapi ember hétköznapi valóságához". (26.) A minimalista prózára az „intim-
szférájúság", a „világprivatizáció" jellemző (260.), valamint a „társadalmatlanított 
műfelszín és látens társadalomjelenlét". (261.) Az egyes szereplők a „közösség alatti 
vagy szubkommunális világérzékelésnek" (252.) azon a szintjén élnek, melynek 
látószögéből kiszorul a történelmi és társadalmi problémák jó része, és „a társadalom 
alakulásából csak működésének következményeit regisztrálja a minimalista mű vilá-
ga". (250.) Közvetlenül csak a mikroközösségek szintjén történő interperszonális 
drámák érzékelhetők, illetve legtöbbször azoknak is csak a következményei. Ebből 
adódóan a „cselek mény cselek vések világosabb vagy homályosabb relevanciájú és 
koherenciájú sorozatává porlad" (296.), illetve a másodlagos narratív struktúrák 
cselekményesítődnek, ami kisiklató cselekményalakítást, elliptikusságot és szimboli-
kusságot eredményez. A „következményes állapotdramatizálás" (297.) „az embert 
hozza premier planba" (27.), ám erősen redukálja a személyiséget. így a minimalista 
prózában megjelenő szereplők a következményes és az érzéstelenített én, illetve a 
fenomenológiai és az artikulációképtelen ember négy kategóriájába sorolhatók. 
Abádi Nagy kereknek, ám statikusnak ítéli ezeket a jellemeket, és felhívja a figyel-
met arra a motivációs homályra, mely a tetteik mögött lappang. A minimaiizmus 
elbeszélésmódjára „a narrátori funkció minimalizálásd' (319.) jellemző, tehát a 
„figurális narráció" (F. Stanzel) szelektív mindentudó perspektívájának vagy a „dra-
matizált narrátor" egyes szám első személyű látásmódjának az uralma. A minimalista 
térszerkezet is eltér a posztmodern próza terétől, amennyiben „a tapasztalatainkból 
ismerős térkörnyezet [tér vissza] a fikcionált térbe" (324.), tehát a fordulat a „hetero-
tópiás tértől" (M. Foucault) a „dolgok common locusa" (B. McHale) felé történik. 
A posztmodern próza időjátékai után a jelenidejűség lesz domináns, a történések 
pedig többnyire megtartják kronologikus sorrendjüket. Abádi Nagy Zoltán úgy véli, 
hogy a posztmodern próza allegorikus (vagy metaforikus, parabolisztikus; cf. 339 ) 
természetével szemben a minimalista próza értelmező és kompozíciós exponencia-
litása eredményezi azt a poliszémiát és szimbolikusságot, mely a metonimikus 
kifejezés redukcióját ellensúlyozza. A minimaiizmus tehát a poéticitás szintjén is 
redukcionista, ám „miközben elliptikus és minimalizáló, mindig magán hordozza 
valamilyen formában annak lenyomatát, amit közvetlenül kiiktat vagy redukál". 
(380.) Azonban véleményem szerint (amely - mint arról az alábbiakban szó lesz -
eltér a szerzőétől) ez a rész-elvűség nem jelent egy háttérben maradó nagy egészre 
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való állandó utaltságot, mint a klasszikus realista regények esetében, hanem csupán 
a fragmentalitás posztmodern tapasztalatából eredő esztétikai belátásként értelmez-
hető. 

A minimalista próza fent vázolt főbb jellemzőinek tárgyalását Abádi Nagy Zoltán 
könyvében megelőzi a szerzőkről és műveikről írt rész, melyekkel kapcsolatban 
felmerülhetnek bizonyos problémák. Ezek az elemzések ugyanis meglehetősen 
tankönyvízűnek és sematikusnak tűnnek, amennyiben mechanikusan ismétlődik 
bennük az egyes szerzők életrajza, írásművészetének főbb jellemzői, 1990-ig írott 
műveik és egy vagy két munkájuk részletesebb leírása. A regényelemzések tehát 
(kissé pozitivista módon) a szerzőktől haladnak a művek felé, és nem mentesek 
olyan felületes, sőt már-már közhelyes általánosításoktól, mint például: „Ellis prózája 
plasztikus képvilágú. Stílusa világos, precíz, lendületes. Kedveli a tudattechnikát, a 
szerző látszólag itt is kivonja magát a műből. Könyvei tökéletesen árasztják azt a 
kettősséget, melyben bizonyos társadalmi körökben a 'szerencsés' körülmények 
közt élőknek Kaliforniában, Amerikában vagy bárhol a világon része lehet: azt, hogy 
minden fék ledobható; és azt, ami maga a morális nihil." (188.) Az egyes műelem-
zések ritkán lépnek túl a tartalmi leírásokon az értelmezés irányába, és ezáltal 
megragadnak a hagyományos tartalom-forma oppozíciónál (az írásművészetet 
összefoglaló rövid részt követi mindig a tartalmi elemzés), melyre többek között 
még olyan kijelentések is utalhatnak, mint a „a feminista regény [...] elsősorban a 
tartalommal van elfoglalva, a forma alapvetően konvencionális" (23.), illetve Jay 
Mclnerney Bright Lights, Big City című regénye „mai tartalommal megtöltött vissza-
kanyarodás a klasszikus szatírához". (184.) Azonban a tartalmat és formát különvá-
lasztó irodalomértés figyelmét elkerüli az a nyilvánvaló felismerés, hogy az irodalmi 
mű nem azonosítható egy pragmatikus üzenettel, hiszen nincs benne megformáltság 
nélküli jelentés.2 (Többek között ezért kérdőjeleződik meg a Jakobson-féle kommu-
nikációs modellnek az irodalmi hatásfolyamatra történő alkalmazhatósága is.) Sérül 
tehát az esztétikai megértés, ha azt feltételezzük, hogy leválasztható a nyelvi kódról 
az általa hordozott jelentés, ám sérül akkor is, ha a nyelvi kód és a jelentés 
kapcsolatát egyértelműnek gondoljuk el. Annak ellenére, hogy Abádi Nagy Zoltán 
megemlíti az „értelmezési labilitás, nyitott novellazárás" (32.) lehetőségét, a jelölő-
jelölt oppozíciójában való gondolkodás tetten érhető a könyv olyan kijelentéseiben, 
mint a minimalista prózában „visszaszorítódik a nyelvi jelrendszer vezérlő szerepe" 
(277.), illetve ez a próza „zsugorítja a textualitást, zabolázza a jel szabad játékait". 
(280.) Nem szükséges a korlátlan számú érvényes jelentés (dekonstruktiv) elgondo-
lása mellett állást foglalnunk annak belátáshoz, hogy a nyelvből való kilépés 
semmiképpen sem lehetséges egy szöveg esetében, és ez még nem jelenti a nyelv 
abszolutizálását. „A jel szabad játékait" megint csak nem „zabolázhatja" egy szöveg, 
hiszen maga is a nyelvnek alávetett, és még ha rendelkezik is bizonyos „intencióval" 
az értelmezéséhez, nem zárhatja le ezt az értelmezési folyamatot. 

2 Vö. KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A zavarbaejtő elbeszélés. Bp., 1984. 32. 
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A minimalista prózai alkotások tárgyalásánál Abádi Nagy Zoltán meglehetősen 
túldimenzionálja a szerző fogalmát, amennyiben a művek egyes jelenségeit néha 
valamilyen alkotói szándékra próbálja visszavezetni. Ez megfigyelhető olyan kijelen-
téseiben, mint „az író enged be nagyon gyéren valamilyen reménysugarat" (36.), 
„szubjektív elem húzódik meg abban is, amire az «optikát» a szerző irányítja" (35 ), 
Bret Easton Ellis Less Than Zero című regényében „a szerző alteregója, az énregény 
narrátora, Clay" (191.), „Ellis arra vállalkozott, hogy a regény pontosan ilyen lesz" 
(192.), „az író úgy szerkeszti ezeket, hogy ironikusan ellenpontozzák, szatirikusán 
kommentálják a semminél-is-kevesebb világot". (193-9 Még a minimalista próza 
világ- és emberképét is a szerző felől határozza meg, amikor kijelenti róla, hogy az 
„annak dimenziója, amit a szerző mond a figuráival". (211.) A szerző-fogalommal 
történő ilyenfajta operálás esetében azonban fennáll az a veszély, hogy a szerző 
nevének használata révén próbálunk garanciát adni értelmezéseink helyességének, 
vagy ahogy Foucault megfogalmazza: „amit az egyénben «szerzőként» különítünk el 
(vagy ami szerzővé tesz egy egyént), nem egyéb, mint többé-kevésbé pszichológiai 
projekciója mindannak, amit mi magunk művelünk a szöveggel: vagyis az összeha-
sonlításoknak, a kiválasztott jellemző jegyeknek, megállapított folytonosságoknak és 
a kizárásoknak".3 Az eredeti szerzői intenció helyett termékenyebbnek látszik a 
szöveg intencionalitása felé fordulni, és inkább azt keresni, hogy mi az, amiről a 
szöveg szólhat.4 Jóllehet Abádi Nagy Zoltán kijelenti a dekonstruktiv szövegolvasás-
ra célozva, hogy „az fog [...1 érdekelni bennünket, amit a minimalista mű akar, és 
nem az, amit tudomásán kívül esetleg tesz, de nem akar1' (280.), ám úgy tűnik ezt 
könyvében nem sikerül megvalósítania. A szöveg „intencióját" ugyanis folyamatosan 
alárendeli a szerző intenciójának. 

Nemcsak a szerző-funkció abszolutizálása árulkodik azonban a könyv implicit 
egész-elvűségéről, hanem magának a műnek az arányai is. A lehető legtöbb szerző 
és mű bevonásával kívánja átfogó képét adni egy irodalmi jelenségnek, sőt valami-
féle összegzésként kíván szolgálni, ami már pusztán az állandó definíció-kény-
szerben is megmutatkozik. Abádi Nagy Zoltán célja a jelenség egyértelművé tétele, 
illetve képletszerű leírása, ahogy az a könyv F. Barthelme-től származó mottójából 
is kitűnik: „[...] tudni valamit, ha az nagyon kevés is, ha csak időlegesen tudható is, 
még mindig jobb, mint magas dolgok és permanenciák szintjén a semmittudás". 
A biztos tudásként megragadható egész elérésének vágya olyan kérdésfeltevések-
ben és kijelentésekben manifesztálódik, mint „megsejtet-e valamit a minimalista 
stílus abból - a világ mélyebb összefüggéseiből, a totalitásból aminek közvetlen 
befoglalásától pragmatikusan eltekint?" (221.), „a világegész - bármily elvont, közve-
tett - állandó jelenléte" (240.) „a létezés egyetemes nagy problémái" (250.), „a 
minimalista próza nagyközösség alatti emberének kialakításában több tényező is 
szerepet játszik, mint egyén és közösség viszonyának örök igazsága" (253 ), vagy 
E. M. Forster jellemkerekségi kritériumára utalva: „a minimalista emberben létezik az 

3 Michel FOUCAULT: Mi a szerző? Világosság 1 9 8 1 / 7 . Melléklet. 
4 Vö. Umberto Eco: Értelmezés és történelem. Café Bábel 1993/3- 22. 
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«emberi mélység»". (308.) Ebből az implicit egész-elvűségből következik, hogy Abádi 
Nagy Zoltán könyve még modern alapállásból és pozitivista módszerességgel közelít 
meg egy posztmodern irodalmi jelenséget, sőt magát a posztmodernt is igen sajáto-
san értelmezi, amikor kijelenti: „a minimaiizmusban [...] tovább munkál a posztmo-
dern ontológiai letargia (az értelmetlen világon belül kell élnünk)" (376.), illetve a 
minimalista embernek „végső «miért»-jei nincsenek, tulajdon élményeinek metafizi-
kája nem foglalkoztatja". (247.) Nyilvánvaló ugyanis, hogy ha létezik „posztmodern 
állapot", akkor az éppenséggel a metafizikai keretek összeomlásának nem letargikus 
tudomásulvétele: pontosan ez különbözteti meg a késő modernség egyes irodalmi 
jelenségeiben (például abszurd dráma) implicit tragikus modalitástól. A minimalista 
próza már arról szól, hogy nem is lehetnek végső „miért"-ek vagy metafizikus 
élmények, ám nem ez a tragikus. Ami itt a tragédia érzeteként jelentkezik, az -
véleményem szerint - nem valami metafizikátlanság következménye, hanem az 
immanens evilágiság mindennapi velejárója: az érzelmi és értelmi bénultság, az 
alkoholizmus, a tüdőrák, az interperszonális kapcsolatok megold(hat)atlanságába 
merevedés, vagyis az egyéni lét apró, hétköznapi drámái. 

A szintetizáló törekvéssel magyarázható a könyv deklarált elméletellenessége 
is, tehát az, hogy „nem valamilyen elméletet akarunk a minimaiizmussal illuszt-
rálni (amivé ez a vállalkozás könnyen válhatna, ha befognánk a stílust valame-
lyik elméleti iskola jármába)" (16.), illetve „arra vállalkoztunk, hogy a minima-
lizmust hagyjuk beszélni, és nem annak bemutatására, hogy miként lehet a 
minimalizmust egyik vagy másik elméleti rendszer illusztrálására kényszeríteni". 
(292.) Látható, hogy Abádi Nagy Zoltán könyve különválasztja az elméletet és a 
gyakorlatot, sőt elméleten pusztán rendszert ért, amikor úgy véli, hogy ha 
bizonyos elméleti keretekből közelítünk az irodalmi művekhez, akkor „a rend-
szer beszél és nem az elemzett stílus". (277.) Persze kérdéses, hogy egy irodalmi 
mű hogyan lesz képes „beszélni", ha nem válik a befogadó által megszólítottá. 
Ez a megszólítás pedig mindig valamiféle elméleti alapállást követel meg, vagyis 
illúzió a „tabula rasaként" elgondolt kritikusi tudat, az ideológián kívüliség: nem 
lehetséges olyan út, melyen „a művek élményétől haladunk az elmélet felé, ezért 
az elemzéseket még nem korlátozhatják, nem torzíthatják elméleti előfelvetések". 
(16.) Valamit látni ugyanis csak valahonnan lehet, és az elméleti keretek taga-
dása még nem eredményezi azt, hogy „minél kevésbé darabolójdik] szét, ami 
magában az irodalmi jelenségben egységes". (16.) Egységesnek csak értelmezők 
tételezhetnek bármit is, és az esztétikai megértés nem feltétlenül írható le abban 
a szubjektum-objektum típusú relációban, melyben a megismerő egyén a lehető 
legnagyobb precizitással próbálja meg leírni a tőle különállóként elgondolt 
műtárgyat. így korántsem egyértelmű, hogy a „minimaiizmushoz való közelítés-
nek is csak akkor van értelme, ha megpróbáljuk saját szemüvegén át nézni, 
tulajdon célkitűzései szerint mérlegre tenni". (245.) Profánul fogalmazva, de 
Abádi Nagy metaforájánál maradva: csupán azon a szemüvegen keresztül látha-
tunk, ami az orrunkon van. Pontosabban a minket is magában foglaló iro-
dalomtudományi interdiszkurzus elméleti előfeltevéseit (és még csak nem is 
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abban az értelemben, ahogy az Paul de Man hangsúlyozza!)1 semmiképpen sem 
kerülhetjük meg. Ha nem fogadjuk el a mára talán közhelyessé is vált gadameri 
felismerést, miszerint nem létezik előítélet nélküli megértés,6 akkor könnyen 
vélhetjük saját pozíciónkat objektívnek vagy - ami még ennél is nagyobb hiba 
- a műimmanens jelentések dekódolásának belső autoritással bíró letéteménye-
sének. 

A könyv elméletellenessége már a nyelvhasználatában is megmutatkozik, neveze-
tesen abban, ahogy a tudományos és esszéisztikus beszédmód között ingadozik. A 
szerző kerülni igyekszik egy steril fogalmi nyelv használatát, ami azt eredményezi, 
hogy a második rész (kissé strukturalista) fejtegetéseinek terminus technicusai 
keverednek a mindennapi beszéd szóhasználatával, és gyakran találunk olyan 
kifejezéseket, mint az amerikai szépprózai minimaiizmus „első fecskéi" (21.), „a 
minimalista próza nem vehető egy kalap alá a képzőművészetivel" (222.), ,,[i]smét 
magunkfajta ember áll előttünk a posztmodern csodabogár után" (231.), „minél 
kacifántmentesebb közlés" (318.), vagy „a mai hétköznapokban veszkelődő [...] 
ember". (370.) A különböző beszédmódok kevert használatából eredő stíluszavar 
talán a könyv azon törekvéséből eredeztethető, hogy tudományos és népszerűsítő 
jellegű kíván lenni egyszerre. A népszerűsítő kivonatolás és a baedecker-forma a 
szerző újabb munkájában már teljes egészében dominál, de Az amerikai minima-
lista próza nyelvhasználatát is erősen meghatározza. Ebből aztán olyan felületes 
megfogalmazások adódhatnak, mint „ritkábban vagy mérsékeltebben téríti le a 
regényformát a hagyományos vágányról" (23 ) - de mit jelent itt a hagyományos? - , 
„a minimalista nem intellektuális próza" (248.) - akkor milyen az intellektuális 
próza? vagy „mindkét minimalista prózai műfaj [...] csorbulatlan műalkotásként 
állja a helyét" (288.) - de milyen is a csorbulatlan műalkotás? Mint látjuk, a szélesebb 
olvasóközönség felé tekintés sem nélkülözheti a megfogalmazások precizitását, a 
közhelyes megfogalmazásokat kiküszöbölő explikáltságot. 

A könyv leginkább feltűnő problémája azonban a realizmus kérdésének - vélemé-
nyem szerint - elnagyolt és nem éppen poszt-stnikturalista érzékenységű tárgyalása. 
Abádi Nagy Zoltán úgy véli, hogy a minimalista művész megpróbál „visszatalálni a valós 
világgal kapcsolatot tartó referenciatartományokhoz [...], amibe az elméleti ábrázolás-
szkepszis is nehezen tud belekötni". (284.) Ebből következik, hogy Abádi Nagy kon-

' Vö. „Irodalomelmélet akkor születik, amikor az irodalmi szövegek megközelítése többé nem 
nem-nyelvi - azaz történeti és esztétikai - megfontolásokra épül, vagy kevésbé durván fogalmazva, 
amikor a vita tárgya többé nem az értelem, illetve az érték, hanem ezek létrehozásának és befogadásának 
modalitásai, melyek megelőzik a mindenkori tényleges megjelenésformát [...]" Paul de MAN: Ellenszegülés 
az elméletnek. In: Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, Пр., lé. п.] 101. 

6 Vö. „Az előítéletek nem szükségszerűen jogtalanok és tévesek, az igazságot nem feltétlenül állítják 
he hibásan. Valójában egzisztenciánk történetiségében rejlik, hogy az előítéletek - a szó eredeti jelen-
tésében - ideiglenes beállítottságot képeznek-e minden tapasztalati képességünk számára. Annak a 
feltételét biztosítják, hogy világra nyitottságunkban tapasztalhassunk valamit, és hogy a tények jelentse-
nek valamit számunkra." Hans-Georg GADAMIÍR: A hermeneutikus probléma univerzalitása. Helikon 
1 9 8 1 / 2 - 3 . 2 7 6 . 

~ AISÁDI NAGY Zoltán: Mai amerikai regénykalauz. 1970-1990. Intera Rt., Bp., 1 9 9 5 . 
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zekvensen használja az „ábrázolás" fogalmát, és nem kérdőjelezi meg annak a „lekép-
zés" vagy „tükrözés" marxista fogalmai felé mutató konnotációját. Kétségtelen, hogy a 
minimalista próza esetében különös erővel vetődik fel a referencialitás problémája, ám 
az abban megfigyelhető „hiperrealizmus" semmiképpen sem egyszerűsíthető az ábrá-
zolás problémájára. A könyv persze érinti a „lehetséges világok" elméletének kérdéskö-
rét is, ám nem számol például az általa idézett Csűri Károly-szövegből eredő következ-
ményekkel: a lehetséges világ „az alkotó jellegű befogadás folyamatában jön létre a 
szövegvilág biztosította lehetőségek alapján, általános szabályszerűségek egyedi válto-
zataként".8 Ebből ugyanis az következik, hogy a szöveg (tehát nyelv) által generált világ 
nem ábrázolhat egy külső világot, hanem a szelekció és kombináció eszközei révén, az 
olvasás aktusa folyamán hoz létre egy fiktív irodalmi szövegvilágot, mely - Wolfgang 
Iser terminológiáját átvéve - a „co-Präsenz" jelensége révén írható le.9 A történetmondás 
mindenkori lehetőségeiből adódik, hogy nz életvilág jelenségeinek történetté rendezé-
se soha (még a történetírás esetében sem) fedheti le (ábrázolhatja) azt, ami történt.1" 
A teremtett világ tehát nem közvetlenül referál az életvilágra, mert elsősorban önrefe-
rens, és a poétikai megalkotottság révén a transzcendáló mozzanat nagyobb hangsúlyt 
kap benne, mint a mimetikus." Abádi Nagy Zoltánnak tehát nincs igaza, amikor elveti 
az „elméleti ábrázolás-szkepszist" (284.), hiszen az segíthetne felszámolni valóság és 
fikció lapos dichotómiáját, mely ott visszhangzik olyan megfogalmazásokban is, mint 
„dekonstrukciós és alternatív világú posztmodern nemzedék". (223.) Az irodalmi fiktív 
világot nem a posztmodern teremti, és az nem állítható szembe az életvilág „valóságá-
val", hiszen mindkettő ugyanazon a realitásszinten helyezkedik el. A kettő között tehát 
létezik referencialitás, de alapjában véve mindkettő a „lehetséges világoknak" csupán 
az egyike.12 A „hiperrealizmus" vagy minimaiizmus tehát a teremtett világ legapróbb 
részleteinek a megkonstruáltságát jelenti, mely bizonyos referenciával (mimetikus moz-
zanat) bír a mai Amerika társadalmát alkotó bizonyos szociális rétegek életvilágára (és 
nem valami egészként tételezett „valóságra"). A transzcendáló mozzanat nélkül persze 
mindez semmit nem jelent (akár egy fénykép), hiszen a poétikai megalkotottság „mi-
ért"-jeire és „hogyan"-jaira, illetve a fiktív világ által nyitott kérdésekre válaszként játék-
ba hozható jelentések számára csak határpontokként szolgál. Ezért tekinthetők tehát 
helytelennek az olyan megfogalmazások, mint például a „carveri minimalista próza más 
se akar lenni, mint referenciális és mimetikus". (39 ) 

8 CSÚRI Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Tan-
könyvkiadó, Bp., 1987. 43. Idézi Abádi Nagy; 281. 

9 Wolfgang ISER: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Antropologie. Frankfurt, 
Suhrkamp, 1993. Az olvasás aktusának, mint a fiktív szöveget valóságként konstituáló folyamatnak az 
elemzése (hiszen a valóság per se nem létezik, csak konstitúciőiban megtörténik) már ISER nevezetes 
könyvének is fő témája: Der Akt des Lesens. Wilhelm Fink Verlag, München, 1976. 

1(1 Vö. Hayden W H I T E : Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Balti-
more and London, The John Hopkins University Press, 1973 

11 Vö. KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: i. m. 24. 
1 2 V Ö . Nelson G O O D M A N : Of Mind and Other Matters. Harvard University Press, Cambridge, 

Mass, 1984. 



2 8 4 Kékesi Kun Árpád 

Az ábrázolás-fogalom használatából következik egy másik jelenség is, mely a 
könyv több elemző fejtegetésében megfigyelhető, nevezetesen az értelmezés 
feladatának kiegészítésként történő elgondolása. Ha ugyanis a minimalista ellip-
tikusság kapcsán arról beszélünk, hogy „milyen módon egészíti ki a szövegré-
sekbe rejtett dimenzió a textualizált tartományt" (306.), akkor ez azt jelenti, hogy 
a talányos szövegrészeket megfejthetőnek véljük egy nagyobb dimenzió, a 
„műegész által leképzett valósághoz" történő viszonyítás által. Az értelmező így 
nem más, mint rejtvényfejtő: tevékenysége az egyértelműsítés, sőt az identifiká-
ció. Ez a kartéziánus megismerés-paradigmának tökéletesen megfelelő pozíció 
Abádi Nagy Zoltán könyvében leginkább a „jellemábrázolás" problémájának 
tárgyalásakor figyelhető meg. A szöveg- és az életvilág közötti viszonyok egyér-
telműsítése ott jelenik meg, hogy Abádi Nagy szerint „a minimalizált én [...] nem 
csökkentett értékű vagy defektusos ember, hanem teljes társadalmi és pszicho-
lógiai funkcióképességű személyiség, aki azonban valami környezeti vagy belső 
okból mégsem ilyenként funkcionál". (226.) Az történik tehát, hogy a könyv 
erősen túldimenzionálja az epikai jellem fogalmát, amikor azt egész (ráadásul 
önidentikusnak tételezett) emberként gondolja el, akinek a „személyisége" redu-
kált, hiszen a „minimalista próza minimalizálja a személyiséget". (222.) Ebiről 
erednek aztán olyan helytelen megállapítások, mint a „minimalista jellem [...] 
képes arra, hogy a maga komplexitásában lássa a helyzetet" (307.) vagy „a 
minimaiizmusban belső ember ugyan van, de ritkán férünk közvetlenül a köze-
léire" (236.) A minimalista prózai alkotások szereplőit Abádi Nagy „statikus kerek 
figuráknak" (309.) értékeli, és végig úgy tesz, mintha élő emberekkel lenne 
dolga. Ezért kijelentései gyakran olyanok, mintha egy szociológiai tanulmányból 
lennének kiragadva: „A minimalista ember [...] nem fordul szembe a világgal, 
belül marad rajta, a hétköznapok ezer apró mozzanatához lrogozva túléli a 
válságait, ha el is uralkodik rajta a depresszió, ha belsőleg le is kapcsolódik". 
(246.) Ez persze annak a következménye, hogy Abádi Nagy szerint „a minima-
iizmus [...] Amerika minimalizált [...] irodalmi szociológiájának tekinthető". (262.) 
Máskor szinte pszichológusi ítéletekkel találkozunk: „a minimalista személyiség-
nek nagyközösségi énje nincs". (249.) Ez utóbbi mondat meglehetősen hamis 
általánosítása az utána következő mondatnak: „nem látjuk a társadalmi környe-
zetét, abban való mozgását, nem halljuk a társadalomra vonatkozó meggyőződé-
seit". (249.) Ebben ugyanis benne van az a felismerés, hogy az irodalmi szövegek 
esetében csak látásmódokkal lehet dolgunk, hiszen a szövegvilág jelöli ki szá-
munkra mindazt, ami látható vagy hallható. így az a kijelentés, hogy „a minima-
lista jellemnek rejtett dimenziói vannak". (303-) megint csak túláltalánosítása 
annak, hogy „a személyiség bizonyos tartományai az olvasó szeme elől rejtve 
maradnak". (303.) 

Az implicit nézőpontok meglétének elismerése megfigyelhető a könyv olyan 
fogalmaiban, mint következményes és fenomenológiai én, melyekbe már be van 
építve az olvasói látásmód. Azonban az a tény, hogy valaminek a hiányával szem-
besülünk, még nem jelenti azt, hogy „az olvasó egészíti ki képzeletben" (233 ) ezt a 
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hiányt, ami által aztán valamiféle potenciális egészről alkothatna fogalmat.13 Az 
egésszé való kiegészítés helyett sokkal inkább a hiány értelmezése volna a feladat. 
Ezért zavarosak az érzéstelenített én és az artikulációképtelen ember fogalmainak 
kapcsán tett kijelentések: „Ezúttal nem az író tart vissza az egyébként csorbulatlan-
nak sejthető személyiségből, hanem a személyiség valóban zsugorodik a világra 
adott válaszként" (234.), illetve „ilyenkor is jól lát az olvasó" (237.) Az olvasó ugyanis 
csak azt láthatja, amit a szövegvilág kínál a számára (tehát nem „jól" vagy „rosszul"), 
és felesleges túldimenzionálni azt az egyszerű jelenséget, hogy a minimalista prózai 
alkotások többségében fásult, enervált, a problémáikkal szembe nézni nem tudó 
vagy nem akaró, illetve azokat másokkal megosztani képtelen szereplők jelennek 
meg. Ezéit is érzem túlzottnak a „minimalista személyiségstratégiák" (238.), a lekap-
csolódás, a hedonizmus, az elvágyódás, az apatikus túlélés külön tárgyalását, hiszen 
ez nem a poéticitás szintjének „hogyan"-jára helyezi a hangsúlyt, hanem olyan 
absztrakciókat hajt végre, melyek szintjéig nem feltétlenül juthat el az értelmezés. 

A könyv második részének fejezetei közül problematikusnak tekinthető még a „je-
lentéskérdésekkel" foglalkozó tizenegy oldal, sőt annak is a közlésfunkciót, illetve a 
fokális, ellipszis eredetű és eszköz genezisű témákat tárgyaló része. (285-293.) Anakro-
nisztikus lehet a közlőfunkciók tárgyalása az irodalmi művek esetében, hiszen itt a 
különállóként tételezett tartalom van felbontva olyan elemekre, mint tárgy, téma és 
jelentés. Amikor a könyv még banális példát is hoz ezek illusztrálására amerikai regé-
nyek és novellák szövegeiből, akkor süllyed igényességének legalacsonyabb színvona-
lára, hiszen azt akarja desztillálni, amit a mű „közöl", ráadásul még bizonyítani is igyek-
szik, hogy a közlésfunkció a „csorbulatlan műalkotás" (sic!) alapkritériuma. A hasonló 
típusú fejtegetések közül sokkal sikeresebbnek vélem a minimaiizmus képvilágát tagla-
ló részeket (335-363.), mivel az exponencialitás problémája a jelentéstöbbszörözés 
kérdésével együtt kerül tárgyalásra, tehát itt a képszerveződés és értelmezhetőség ösz-
szefüggései emelődnek ki. Ebben a fejezetben jut kifejezésre az a fontos megállapítás is, 
hogy a posztmodern irodalmi művekkel szemben a minimalista prózai alkotások sok-
kal inkább tekinthetők metonimikusnak, mint metaforikusnak. Ez a fajta próza ugyanis 
„a kombinációs tengely mentén haladó, folytonossági, érintkezési, okozati és asszociá-
ciós összetartozási szerkesztési elvű". (341.) A képvilághoz hasonlóan fontos még a 
„Narrátor, perspektíva" címet viselő fejezet (313-322.), mely arra tesz kísérletet, hogy az 
elbeszélésmódok problémáját a minimalista prózával összefüggésben kifejtse. Alapvető 
felismeréseivel egyet lehet érteni: „szerzői narrátor nincs sehol" (317.), „a dramatizálat-
lannal szemben megjelenik a dramatizált narrátor" (317.), „a nanátor narrátorként nem 
hívja fel magára a figyelmet" (318.), legfeljebb azt hiányolhatjuk, hogy ezek nincsenek a 
kortárs narratológia és prózapoétika fogalmainak érzékenysége szintjén kibontva. Ta-

13 Nyilvánvaló, hogy itt Abádi Nagy Zoltán egy ingardeni modellt vetít rá az olvasási folyamatra, 
hiszen már a lengyel kutató is úgy gondolta, hogy az irodalmi műalkotás olyan „tartalma szerint »reális-
tárgy, ímely] nem valódi [...], hanem csak sematikus képződmény, melyben különféle meghatározatlan 
helyek vannak és véges számú pozitív határozmány járul hozzá, bár ami formáját illeti, teljesen meghatá-
rozott individuumként van kifejezve, s az a feladata, hogy az ilyen individuum látszatát keltse". Roman 
I N G A R D E N : Az irodalmi műalkotás. Gondolat, Bp., 1 9 7 7 . 2 5 8 . 
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Ián termékenyebb volna az implicit szerző (W. C. Booth), az elbeszélő és a törté-
netmondó fogalmának megkülönböztetése, valamint (szerzői és dramatizált narrátorok 
helyett) annak vizsgálata, hogy az implicit szerző és az elbeszélő, illetve az elbeszélő és 
a történetmondó nézőpontja és elbeszélése hogyan kapcsolódik össze. Az elbeszélés-
funkciók differenciált elemzése aztán maga után vonná a (már fent említett) implicit 
nézőpontok és az értelmezhetőség kérdését is. Ebben az esetben talán elkerülhetők 
lennének az olyan (kissé pontatlan) megfogalmazások, mint „a posztmodernizmushoz 
képest a minimaiizmus békén hagyja az olvasót". (373.) 

A könyv végkövetkeztetésével, miszerint „az amerikai minimalista próza a 
posztmodern világérzésre adott másféle [tehát a posztmodern irodalomtól eltérő -
K. K. Á ] esztétikai reakció" (365.) mindenképpen egyet lehet érteni, azzal viszont 
már kevésbé, hogy a posztmodern irodalom lezártnak volna tekinthető. Tanulságos-
nak vélem Abádi Nagy Zoltán azon törekvését, hogy meghatározza az amerikai 
minimalista próza helyét a „kulturális innováció" (A. Assmann) szempontjából, tehát 
azt, ahol számottevően alakítja a prózát. Ennek ellenére kérdés, hogy a posztmodern 
próza utáni prózáról (poszt-posztmodernizmusról) vagy egy azzal párhuzamosan 
futó, kis fáziskéséssel induló irodalmi irányzatról van-e szó. Számomra ez kevésbé 
egyértelmű, mint Abádi Nagy Zoltán számára, hiszen manapság már találunk olyan 
irodalmi műveket, melyek mind a posztmodern, mind pedig a minimalista próza 
bizonyos stílusjegyeit magukon viselik. Továbbá, ha a posztmodern prózai alkotá-
sok sorát befejezettnek tekintjük, akkor az is kérdés lehet, hogy maga a minimaliz-
mus nem zárult-e le. Ellenben az sem kizárt, hogy mindkettő jelenleg is terméke-
nyen létezik és hat, sőt nem feltétlenül antagonisztikus jelenségekről van szó. 

Összegzésképp tehát elmondható, hogy Abádi Nagy Zoltán könyve fontos műve 
a magyar irodalomtudománynak, amennyiben egy nálunk eddig jórészt ismeretlen 
jelenségről próbál sokszempontú leírást adni. Az írás persze elméleti fejtegetéseiben 
és retorikai szinten sok olyan ellentmondásról árulkodik, melyek tisztázása csak 
előnyére válna ennek a nagyszabású munkának. Nemcsak olyan ellentmondásokra 
gondolok itt, mint néhol annak megfogalmazása, hogy „a minimalista próza [...] az 
embert hozza premier planba" (27.) és a „cselekmény jellemre gyakorolt hatása az 
elsődleges" (294.), máshol pedig az az állítás, hogy „a «körülmények»-ké ellensége-
sülő esemény, akció, cselekmény az elsődleges, aktív világalakító tényező; a jellem 
másodlagos és passzív". (302.) Nem is kételyek megfogalmazásáról vagy termékeny 
kérdések nyitva tartásáról van itt szó, mely csak előnyére válhat minden munkának, 
hanem inkább az értelmezés lehetőségeinek kissé felületes kezeléséből eredő bi-
zonytalanságról. Ezért nem érthetünk semmiképp sem egyet a könyv elméletellenes-
ségével, hiszen ha nem tudatosítjuk a „mit" és a „hogyan" kérdését értelmezői 
tevékenységünkkel kapcsolatban, akkor könnyen válhatunk akár anakronisztikussá 
is. Abban pedig vélhetőleg mindannyian egyetértünk, hogy valamit mondani csak 
kortársainknak (noha nem feltétlenül kortársainknak) érdemes. 



Szili József 

NYÍRŐ LAJOS HETVENÖT ÉVES 

Nyíró Lajost köszöntjük születésének hetvenötödik évfordulóján — mi régiek, az 
egykori Elméleti Osztályról, akik jelen voltunk az Osztály megalapításánál, s az újak, 
ugyanannak az Osztálynak mai tagjai, valamint a Literatura szerkesztősége. Persze, 
mint régen, az Osztály határai ma sem az álláshelyektől függnek. Ez az Osztály 
kezdettől fogva olyan szellemi műhely volt, az együttgondolkodás és együttes 
kezdeményezés olyan centruma, melynek nemcsak a hivatali rend szerint ide 
tartozók voltak részesei, hanem mások is, Intézeten belül és kívül. Ez ma is így van. 

Ennek az Osztálynak volt Nyíró Lajos az alapítója, vezetője, motorja, lelke, 
élharcosa. Hihetetlen, de akkoriban, a hatvanas évek elején magának az iroda-
lomelméletnek a fogalmát is meg kellett magyarázni. Azt már induláskor tudtuk, 
hogy nem az Abramovics- vagy Tyimofejev-féle irodalomelméletek meghonosítását 
vállaltuk. Kezdetektől fogva az orosz formalistákról, a new criticism-ről, a francia új 
kritikáról, szemiotikáról s hasonlókról esett szó. Lötz Jánosnak az egyetemes versel-
mélet lehetőségéről szóló tanulmányát beszéltük meg mindjárt a kezdet kezdetén, 
Sklovszkijt, Jakobsont, Mukarovskyt, Lotmant látta vendégül az Intézet. Vagy az 
Osztály. E meghívások igazi gazdája, házigazdája rendszerint Nyíró Lajos volt. 

Ő volt az akkor sorsdöntőnek hitt, a hazai irodalomtudomány megújítását célzó 
irodalomelméleti vita vagy inkább vitafolyamat első számú kezdeményezője, mind-
végig legkövetkezetesebb irányadó képviselője. Talán mások is tudták, hogy ezt kell 
vagy kellene csinálni, de ő volt az, aki elkezdte s véghez vitte. Ó tudta, s tőle, vele, 
mi is tudtuk, hogy ezek nem „realizmus-viták", nem „vita Lukáccsal". Amikor Nyíró 
Lajos megírta, hogy a „lombik-viták" ideje lejárt, akkor minden olvasója számára 
világos volt, a vitapartnerek számára is, hogy nem „a realizmusról van szó". 

Az egykori viták tétje ma már nem látszik tétnek. Akkor Nyíró Lajos első nagy 
visszhangot kiváltó tanulmánya úgy jelent meg a Kortárs 1962. 1. számában, hogy 
mire megjelent, a tanulmányt elfogadó és leközlő Diószegi András már nem volt, 
nem maradhatott tovább a Kortársnál. A tanulmány vitája a Tiszatájban folytatódott, 
amelynek ott végül Csetri Lajos lett szenvedő alanya. 

Az igazi elfordulást a Kritika okozta, megjelenésétől kezdve, 1963 második 
felében. Egy tavaly megjelent könyv szerint a folyóiratnak nem volt átgondolt 
stratégiája. Mi azonban tudjuk, hogy a Kritika megindulását több mint egy éven át 
tartó, irodalomtörténészek között fehér asztalnál folyó baráti összejövetelek előzték 
meg, s ezek az összejövetelek jó ideig a Kritika megjelenése után is folytatódtak. 
A megbeszéléseket Klaniczay Tibor kezdeményezte, talán kissé a nyelvészek „kru-
zsok"-ja volt a minta. Az akkori Pilvaxban jártunk össze. S bármennyire vigyáztunk, 
hogy az a látszat legyen, mintha nem volna átgondolt stratégiája a szerkesztésnek, a 
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vitapartnerek tudták, nemegyszer meg is írták, hogy van. Már az első szám megjele-
nésekor közölte a Népszabadság cikkírója, hogy a Kritikának „vonala" van, mégpe-
dig elfogadhatatlan vonala. Az viszont tagadhatatlan, hogy a lap irodalomelméleti 
orientációját főként az Intézet Elméleti Osztálya határozta meg. Diószegi András 
nemcsak vállalta ezt: mindent megtett annak érdekében, hogy a folyóirat (mindad-
dig, amíg ki nem vették a kezéből, illetve el nem vették az Intézettől) az Osztály 
fóruma lehessen. 

Ma már nehéz elképzelni, milyen idegőrlő helyzetek, fordulatok voltak. 1966-tól 
különösen nehéz időszak következett. Nyírő Lajos a Miről és Miért vitatkozunk. 
(Kritika 1965. 2. sz.) című cikkében utalt a Népszabadság 1964. január 10-i számá-
ban megjelent minősítésre: „épp egy kerek esztendővel ezelőtt a realizmuskérdés 
megbolygatok a polgári 'modernizmus' prókátorainak nevezte" (Nyírő Lajos: Iroda-
lomelmélet - korszerű művészet. Bp., 1967. 305 ). A modernség, a világirodalom 
jelenének tudomásulvétele főben járó bűnnek számított. Márpedig ez volt az Osztály 
és a Kritika stratégiájának fő törekvése. S ezzel párhuzamosan haladt, lehetőségeink 
szerint, az irodalomtudomány világszínvonalat képviselő elméleti hagyományainak, 
úttörő irányzatainak ismertetése. Vitacikkek, tanulmányok, fordítások, konferenciák 
egész sora szolgálta ezt. Nyírő fölülmúlhatatlan odaadással vezette, irányította a 
munkát. Az Intézet más vezetőivel együtt nagy szerepe volt abban is, hogy az Intézet 
nemzetközi tudományos kapcsolatai kiterjedtek és tartalmassá váltak, s hogy part-
nerként tudtunk részt venni nemzetközi tudományos szervezetek munkájában. 

A szocializmus irodalma (szerk. Nyírő Lajos, Bp., 1966.) című kötetünk terjeszté-
sét egyszerűen megakadályozták. Az Irodalomtudomány: Tanulmányok a XX. szá-
zadi irodalomtudomány irányzatairól (Bp., 1970.) című kötet megjelenése előtt 
bonyolult színfalak mögötti manőverek folytak, hogy megakadályozzák a könyv 
megjelenését. Végül csak késleltetni tudták, s akkor a Népszabadság egész oldalas 
cikkben „üdvözölte". Imigyen: „a kötetben javarészt kritizálatlanul elénk táruló 
polgári elméletek, sőt gyakran nem is elméletek, csupán idejétmúlt ötletek [...] 
alkalmasak arra, hogy szétzilálják az irodalomtudomány marxista-leninista koncep-
cióját s emellett a szocialista realista művészettel szemben álló művészeti törekvések 
biztos támaszra lelnek bennük". (Barlay László: A kritikátlanság kritikája. Népsza-
badság, 1971. március 28. Vasárnapi Melléklet, 7.) 

A könyv angol fordításban megjelent a Mouton kiadónál (Literature and Its 
Interpretation. The Hague, 1979), s megjelent lengyel változata is (Literatura i jej 
interpretacje. Varsó, 1987.). 

A Nyírő Lajos által vezetett műhely kisugárzásának és villámfogó szerepének -
szegedi kollégáimtól tudom - volt valamelyes része abban, hogy Szegeden kiforrha-
tott az irodalomelmélet egy másik központja, s bizonyos fokig abban is, hogy a 
Tiszatáj nemegyszer a Kritikával párhuzamosan léphetett fel távlatos iroda-
lomtudományi, irodalom- és kritikaelméleti ügyek képviseletében. 

Ez a néhány példa is mutatja, hogy az Osztály története egybeforrt Nyírő Lajos 
munkásságával, a tudományos fejlődés érdekében vállalt bátor kiállásával, újat 
kereső elhivatottságával és eltökéltségével. A viták az irodalom modernségéről, az 
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alkotás szabadságáról, az irodalomtudomány korszerűségéről és alkotói szabad-
ságáról folytak. Elgondolásunk elve feltétlenül a „tudományosság" volt. Nem kész 
elképzelések gúzsában, nem szcientista elméleti alapon, hanem a képtelenségek 
realizmusnak álcáztatott világa, a történelem- és értékhamisítások elméleti háttere 
elleni törekvésként. S ami ma már természetes, az akkoriban védelemre szorult. Ma 
már nehéz elképzelni azt az egzisztenciális fenyegetettséget, amely jól érezhetően, 
jól éreztetetten kísérte ezeket a vállalkozásokat. S ma már nehéz felidézni kellő 
elhitető erővel, mit jelentett nemcsak számunkra, hanem az Intézet egésze számára, 
hogy Nyíró Lajos személyében az Intézet vezetői méltó társra leltek - avagy ő lelt 
bennük méltó társra? - ahhoz, hogy a humanista tevékenységnek humanista módon 
teremtsék meg a megfelelő viszonyokat, munkakörülményeket, hacsak házon belül 
is: a kutatás szabad légkörét. Tudom, sokan egyszerűen csak „szigetként" emleget-
ték az Intézetet. S ebben elöntő része volt Nyíró Lajos emberségének, mélyen 
átérzett demokratikus gondolkodásmódjának. 



LÁBJEGYZET EGY LÁBJEGYZETHEZ 

Kabdebó Lóránt A dialogikus poétikai gyakorlat klasszicizálódása című tanul-
mányának 29. lábjegyzete olyan ügybe keveri az MTA Irodalomtudományi Intézetét, 
amelyhez nem volt köze, ezért vissza kell térni rá. A főszöveg, amelyhez a lábjegyzet 
kapcsolódik, a müvek olvasatának politikai tiltássá váló zárolását idézi fel: „Sokszor 
azután - különösen a mi tájainkon - a zárolás politikai tiltássá, összefüggések 
olvasói retorikájának direkt megszakításává válhat; de magánéleti gesztusok, szemé-
lyes választások vagy csak egyes publikációk tematikája is válthat ki akár járvány-
szerűen felfokozott presszionáló értetlenséget, más esetben pedig épp a tragikus 
életrajzi események vitatása vonja el a figyelmet az életmű poétikai értékeinek 
vizsgálatától." Ide kapcsolja a szerző Aczél György egyik levelét: „a Szabó Lőrinc-
kutatásokra vonatkozóan 'az Irodalomtörténeti Intézet vezetőivel konzultálva' a 
következőket írja 1968. december 18-i levelében a hazai kulturális élet akkori 
meghatározó személyisége, Aczél György: 'bizonyára nem ismert eléggé, hogy 
főhivatású kutatóintézeteket - így az Irodalomtörténeti Intézetet is - elsősorban 
meghatározott kutatási feladatok fenntartására tart fenn államunk', a Szabó Lőrinc-
kutatás 'nem esik egybe az Intézetben a közeljövőben megoldandó feladatokkal'." 
Kabdebó Lóránt mint Szabó Lőrinc-filológus, tanulmánya írásakor tudta, hogy 1972-
ben Rába György Szabó Lőrinc-kismonográfiája már meg is jelent a Kortársaink 
című sorozatban. Rába György akkor az Irodalomtörténeti Intézet munkatársa volt, 
s a Kortársaink та is az Intézet sorozata. Nem is szólva arról, hogy az Intézet akkori 
igazgatója, Sőtér István a Szabó Lőrinc-életmű folyamatos méltatói közé tartozott. 
A politikai tiltássá vált zárolásnak tehát ez az utalás aligha lehet példája. Más kérdés, 
hogy egyetlen kutatóhely sem foglalkozhat mindennel, még a legnagyobb alkotók 
teljes galériájával sem. Az Ady- vagy Móricz-kutatásnak például ugyancsak más 
kutatóhelyek voltak a központjai. A tudományos programok kialakulását motiválhat-
ták és ma is motiválhatják személyes ügyek, az egyes témák művelőinek munkahe-
lyi hovatartozásai. Sőt a műhelyekre rákényszeríthetnek politikai vagy iroda-
lompolitikai preferenciákat is. Az Irodalomtudományi Intézet mindig igyekezett 
ezeknek ellenállni, vagy ezeket legalábbis kiegyensúlyozni. A Szabó Lőrinc-kismo-
nográfia példája is ezt bizonyítja. Aczél György levelének érvényes összefüggéseit 
tehát az idézett tanulmányban fel kellett volna tárni. A fentebb kiemelt homályos 
utalások így követhetetlenek, s méltánytalan beállításban idézik fel a hatvanas évek 
végének Irodalomtudományi Intézetét. Kinek és miért írta Aczél György az idézett 
levelet? Válaszlevél volt? S van-e ennek is egyáltalán politikai tiltást tartalmazó 
intenciója a Szabó Lőrinc-kutatás vonatkozásában? Erre a szerző tudna válaszolni, 
aki talán a levél címzettje vagy birtokosa. 
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Paul de Man 

BEVEZETÉS1 

Hans Robert Jauß, a német irodalomtörténész és -elméletíró munkássága - saját 
szándékainak megfelelően - az irodalom vizsgálatának és oktatásának sajátos mód-
ját művelő kutatócsoporthoz társul. Az irodalomelmélet területén nem ritkaság az 
ilyen csoportok léte, s ezek időnként egyetlen, uralkodó személyiség köré ren-
deződnek, és átveszik a titkos társaságok emelkedettségét, exkluzivitását, azok 
beavatási és kirekesztési szertartásaival, illetve hőskultuszával együtt. Mi sem állhat 
távolabb ennél azon csoport szellemétől, amelynek Jauß prominens tagja. A kons-
tanzi irodalomtudományi iskola, amely nevét onnan kapta, hogy számos tagja 
tanított vagy tanít jelenleg is az újonnan alapított Konstanzi Egyetemen, Dél-Német-
országban, metodológiai megfontolások mentén társult tudósok szabadelvű csoport-
ja, s e megfontolások jelentős különbözéseket tesznek lehetővé. A csoportnak 
folytatólagos kutatószeminárium jellege van, néhány állandó taggal (akiknek H. R. 
Jauß egyike), több alkalmi résztvevő mellett; ilyen csoportosulásra adhatnának 
nálunk összehasonlítási alapot a negyvenes-ötvenes évek chicagói kritikusai, akik 
az arisztoteliánus poétika iránti érdeklődésben osztoztak. Az ilyen csoportok meg-
fontolásai inkább metodológiaiak, mintsem, mint az új kritikusok vagy a frankfurti 
iskola esetében, kulturálisak vagy ideológiaiak; hatásuk inkább didaktikai és „tudo-
mányos", nem pedig kritikai. Az e kötet tartalmazta írások olvasása közben észben 
kell tartanunk Jauß munkásságának ezt az aspektusát: magyarázatot adhat az írások 
programmatikus és viszonylag személytelen hangnemére. Míg az előző nemzedékek 
„mesterei", olyan irodalomtudósok, mint Vossler, Spitzer, Curtius, Auerbach vagy 
éppen Lukács, saját spekulációikkal elfoglalt egyéni tehetségekként írtak, Jauß olyan 
csoport tagjának tekinti magát, amelynek megfontolásai az irodalomoktatás szakmai 
kérdéseire is kiterjednek. Ez a viselkedés tipikus azon nemzedékben, amelynek az 
irodalomhoz való viszonya rendszerezettebbé vált: s ez semmiképpen sem összefér-
hetetlen az eredeti innovációval vagy a széleskörű humanisztikus elkötelezettségek-
kel. Jaußt olvasván nem egy spekulatív filozófus, egy irodalomkritikus vagy pusztán 
egy költészetteoretikus művét olvassuk. Elsőként a francia irodalom szakértőjét 
láthatjuk benne, aki számos eltérő tárgyban letette névjegyét: a középkori műfajok 

1 Paul de M A N : Introduction. In: Hans Robert JAUSS: Toward an Aesthetic of Reception. Ford.: Timothy 
BAI in. Harvester Press, 1982. Vii.-XXV. 
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elméletétől Marcel Proustig.2 De ezen túl elméletileg tájékozott, tanult és felvilágo-
sult szakember művét is olvassuk, ami kiterjedt elméleti tárgyalást és didaktikai 
alkalmazást biztosít. 

A konstanzi iskola metodológiáját többnyire a Rezepzionsästhetik. szóval nevezik 
meg, ami nehezen adja meg magát az angolra fordításnak. Mi „reader-response" 
kritikáról vagy képletesebben (ugyanakkor vitathatóbban) „affektív stilisztikáról"3 

beszélünk. Ezek a terminusok kiemelik az olvasást mint bármely szöveg hangsúlyos 
alkotóelemét, de eltekintve a „stilisztika" vagy a „poétika" rejtett konnotációitól, 
kevés szerepet szánnak a Jauß és munkatársai számára továbbra is központi sze-
repű, távolra mutató, hagyományos „esztétika" szónak. Az, amit - némiképp félsze-
gen - „befogadásesztétiká"-nak kell neveznünk, maga igen ismert jelenség nálunk. 
Ezen ismertség kétirányú; bár a Konstanzi Egyetem olyan távol fekszik bármely 
nagyvárosi központtól, amennyire ez csak lehetséges a mai Németországban, még-
sincs semmi provinciális a konstanzi iskolában. 1963-tól, megalapításától vannak a 
csoport összejövetelein résztvevők az Egyesült Államokból, s fő kiadványaik nemrég 
megjelent antológiájában szerepelnek Michael Riffaterre és Stanley Fish szövegei is.4 

Viszont a konstanzi csoport vezető tagjai, Wolfgang Iser, Jurij Stiedter s maga Hans 
Robert Jauß is gyakran tanítanak nálunk, némelyikük állandó székhelyen. Vezető 
amerikai folyóiratok közlik és szemlézik írásaikat; Wolfgang Iser könyveit lefordítot-
ták - az ő kutatási területe az angol irodalom - , széles körben használják és 
tárgyalják őket a narratív fikció amerikai szakemberei. Hans Robert Jauß írásai ezen 
gyűjteményének megjelenésével az amerikai olvasók megismertetése a konstanzi 
iskolával kiteljesedett. Ez elérhetővé tesz néhányat a csoporttól eredő, legért-
hetőbben kifejtett elméleti dokumentumok közül. Valójában annyira tiszták és 
meggyőzőek ezek, hogy alig igényelnek bevezetést. Azonban mivel olyan meto-
dológiai és filozófiai hagyományban gyökereznek, amely csak távolról hasonlítható 
a miénkhez, hasznos lehet megnézni, hogy a más körülmények között kiépült 
megközelítések miként tárják föl és hozzák látószögünkbe Jauß előföltevéseit. 

A konstanzi teoretikusok célja levezethető fő kiadványsorozatuk általános cí-
méből; Poétika és hermeneutika.' Az és, amely megjelenik ebben az összetételben, 
korántsem olyan egyértelmű szerepű, mint amilyennek látszik. A hermeneutika, 

2 H . R . JAUSS első könyv terjedelmű írása egy tanulmány Marcel P R O U S T A la recherche du temps 
perdujének narratív struktúrájáról; korát meghaladó s Németországon kívül igen kevéssé ismert írás: Zeit 
und Erinnerung in Marcel Proust A la recherche du temps perdu'. Ein Beitrag zur Theorie des Romans. 
Heidelberg, 1955. 

3 A kifejezést Stanley F ISH vezette be egy 1970-es New Literary ffisíotypublikációjában. Fish későbbi 
állítása szerint ez több okból „nem a legsikerültebb elnevezés", bár ezek az okok jelenleg számunkra nem 
lényegesek. Az Egyesült Államok-beli „reader-response" kritikáról jó összefoglalást ad Leopold DAMROSCII , Jr.: 
Sámuel Johnson and Reader-Response Criticism. The Eighteenth Century, Theory and Interpretation XXI. 
2 (1980. tavasz, 91-108.), aki idézi is Fish-t. Utóbb antológiák is születtek a „reader-response" kritikáról, 
mint például: Susan SULEIMAN és Inge CROSSMAN (szerk.): The Reader in the Text. Essays on Audience and 
on Interpretation. Princeton University Press, 1980. 

4 Rainer W A R N I N G : Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis. München, 1975. 
5 E kiadványsorozat, amely követi a kutatócsoport éves összejöveteleit, 1963 óta jelenik meg az 

általános Poetik und Hermeneutik cím alatt. Ez idáig nyolc kiadványt bocsátottak ki. 
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definíciója szerint, a jelentés meghatározására irányuló folyamat; a megértés transz-
cendáló funkcióját föltételezi, függetlenül attól, milyen összetett, szerteágazó vagy 
túlfinomult is az, és — bármilyen közvetve is — az irodalmi szöveg nyelven túli 
igazságértékére kérdez rá. A poétika ellenben metalingvisztikai, leíró vagy előíró 
tudományág, amely igényt tart a tudományos konzisztenciára. Ez a nyelvi entitások 
mint olyanok formális elemzéséhez tartozik, függetlenül azok jelentésességétől; a 
nyelvészet társtudományaként inkább törődik elméleti modellekkel, mint történeti 
megvalósulásaikkal. A hermeneutika hagyományosan a teológiához tartozik, illetve 
annak meghosszabbításaihoz a különféle történeti tudományokban; szemben a 
poétikával, amely a költői struktúrák rendszerezésével és interakcióival foglalkozik, 
a hermeneutika egyes szövegek jelentésével. A hermeneutikai tevékenységben 
szükségképpen megjelenik az olvasás, de miként a számítás az algebrai példákban, 
csak eszköz a cél eléréséhez, eszköz, amely végül átlátszóvá és nélkülözhetővé 
válik; a hermeneutikailag sikeres olvasat végső célja az, hogy teljesen megszüntesse 
az olvasást." Nem egyszerű azt megmondani, hogy az olvasás hogyan érvényesül -
ha érvényesül egyáltalán - a poétikában. Ha - hogy ismét a legelhasználtabb 
irodalmi példák egyikét hozzam elő - azt kommentálván, hogy Homérosz oroszlán-
nak nevezi Akhilleuszt, arra a következtetésre jutok, hogy Akhilleusz bátor, ez 
hermeneutikai döntés; másfelől, ha megvizsgálom - Arisztotelésszel - , hogy Homé-
rosz hasonlatot vagy metaforát használ-e, az a poétika szférájába tartozó megfonto-
lás. A két eljárásban igen kevés a közös. Világos azonban ebből a hamis (loaded) 
példából is (hamis, hiszen egy szókép kiválasztásával már kimerítettük a kérdést), 
hogy ahhoz, hogy hermeneutikai konklúzióhoz jussunk, már előbb poétikai fogal-
makkal kell „olvasnunk" a szöveget. Föl kell figyelnünk az alakzat alakzat-jellegére, 
hiszen másképp azt hinnénk, hogy Akhilleusz fajt váltott, vagy hogy Homéroszt 
elhagyta a józan esze. De hermeneutikailag is olvasnunk kell, hogy poétikailag 
„megértsük": ismernünk kell Akhilleusz bátorságát éppúgy, mint ember voltát ahhoz, 
hogy észrevegyük a nyelvi történést, amely normálisan nem fordul elő a természeti 
vagy a társadalmi világban, hogy egy oroszlán felcserélhető legyen egy emberrel. Ez 
a rögtönzött, elhamarkodott példa csupán arra szolgál, hogy azt sugallja: hermeneu-
tikának és poétikának, elkülönült és eltérő voltukban, van módjuk összefonódni, 
amint valójában össze is fonódnak Arisztotelész óta, sőt őelőtte is. Láthatjuk az 
irodalomelmélet történetét úgy is, mint folyamatos kísérletet e csomó szétbogozására, 
és mint e kísérlet sikertelenségének okaira való folyamatos ráismerést. 

A konstanzi iskolának az a merészsége, hogy megközelítési módját poétikának és 
hermeneutikának is nevezi, minősíti tevékenységének súlyát és hatáskörét. A gya-
korlatban a feladatok megosztása éppúgy a csoport egyes tagjai közötti eltérésekhez 
vezet, mint az iskola igen összetett módszertani eredettörténete. Néhányan a Prágai 
Nyelvészkör strukturális elemzéseit használják föl és a fenomenológia gyakorlatibb 

6 Lásd például Martin H E I D E G G E R bevezető állítását in: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. 
Frankfurt A. Main, 1951. 8. 

7 ARISTOTLE: Rhetoric. 4 . 
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aspektusaiig vezetik vissza előtörténetüket, ideértve a lengyel filozófus, Roman 
Ingáidén munkásságát. Esetükben az elsődleges hangsúly a poétikára (Werkstruk-
tur) esik, nem a hermeneutikára (Interpretationssystem)h Mások történet- és értel-
mezésfilozófusok között találják meg elődeiket, nem pedig a nyelv és a tudat 
strukturális elemzői között; az ő elsődleges tárgykörük a hermeneutika. A szintézis, 
poétika és hermeneutika együttes artikulációja közös cél marad az összes befoga-
dásesztéta számára, ám a megoldási kísérletek és a megoldáshoz vezető olvasási 
technikák változnak, a kiindulópontok függvényében. Ha, jórészt a kényelem ked-
véért, fel kívánjuk osztani a csoportot poétikusokra és hermeneutákra, akkor Hans 
Robert Jauß kétségkívül az utóbbiak közé tartozik. Ez hagyományhűbbnek vagy 
legalábbis a hagyománnyal többet törődőnek tüntetheti föl őt néhány munkatársá-
nál, ugyanakkor az ő hozzáállását ösztönző erejűnek mutathatja azon amerikai 
olvasók számára, akiket a formális elemzés technikáival szembeni jogos türelmetlen-
ségük a történeti megértés modelljeinek keresésére ösztönöz. 

Jauß viszonya a hermeneutikai hagyományhoz már maga sem egyszerű vagy 
kritikátlan. Teljesen osztja azt az álláspontot, amely egyesíti a csoportot: közös 
viszolygásukat az irodalmi művészet „esszencialista" koncepciójától. Az esszencializ-
mus gyanúja mindig fönnáll, amikor az irodalmi szövegek előállításának vagy 
struktúrájának tanulmányozása befogadásuk kárára történik, a megértés egyéni és 
kollektív mintáinak kárára, amelyek a szövegek olvasásai során jönnek létre és az 
időben bontakoznak ki. Az Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provoká-
ciójáéban (jelen kiadvány első fejezetében) kerül Jauß a legközelebb ahhoz, hogy 
tényleges kiáltványt írjon; a szakaszok polémikus vágásai, amelyekkel elhatárolja 
módszereit elődeiéitől, segítenek elhelyezni ezt az új pragmatizmust vagy új mate-
rializmust a német tudomány hagyományán belül. 

Jauß egyaránt élesen elhatárolja magát az az időben uralkodó formalista és 
marxista tendenciáktól. Feltűnően hasonlónak bizonyul kritikai viselkedésének 
alapja mind a marxizmus (illetve pontosabban: a társadalmi realizmus bizonyos 
fajtája), mind a forma iránt. Lukács Györgyöt, az ismert marxistát olyan okokból 
bírálja, amelyek igen kevéssé különböznek a marxistának éppen nem mondható 
Ernst Robert Curtiusszal kapcsolatban fölhozottaktól. Ideológiai különbségeik dacá-
ra mindkettő ragaszkodik a kanonikus műnek mint az egyetemes lényeg esztétikai 
megtestesülésének klasszikus hitvallásához. Curtius kánonja, a nyugati újlatin ha-
gyomány remekműveié, gyökeresen különbözik Lukácsétól, a Balzacban csúcspont-
jára jutó, Flaubert-rel felbomló tizenkilencedik századi realizmustól. De a kánonok 
fölötti egyet nem értés kevésbé fontos Jauß számára, mint a kánonelvű koncepció 
maga, amelyben a műről azt föltételezik, hogy túlmutat a történelmen, mert a 
történelem feszültségeinek teljességét megjeleníti magában. Lukács és Curtius 
mindketten hűek maradnak egy ilyen koncepcióhoz. Még heidelbergi tanárát, Hans-
Georg Gadamert is, akit pedig Jauß folytonosan meghatározó elődként ismer el, 

8 Rainer W A R N I N G : Rezeptionsästhetik als literaturwissenschaftliche Pragmatik. In: Rezeptionsästhe-
tik. 2 5 . 
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szemrehányás éri a hagyomány kanonikus eszméjéhez való ragaszkodásáért, ami 
Németországban gyakorta egybeesik Goethe korának kanonizálásával. Jauß munká-
ja része egy ortodoxia-ellenes reakciónak, amely azon ortodoxiát vonakodik elfo-
gadni, hogy a klasszicizmus vége - amint azt Hegel szándékozta lefektetni Esztéti-
éájában - egyben a művészet vége is. Innen Jauß folyamatos foglalatossága a 
modernitással, amit az irodalomtörténet legnehezebb szakaszának tart. Az a kérdés 
még megválaszolatlan, hogy Jauß saját történeti eljárásairól állítható-e, hogy megsza-
badultak egy olyan modell korlátaitól, amely sokkal erősebb (és sokkal ellenőriz-
hetetlen okokból), mint azt feltételezett ellenfelei gondolják. 

Jauß módszerének ereje az irodalom történeti megértésére kidolgozott szabályok 
kifinomultságából származik. Érdeklődése már nem egy aktuális kánon meghatáro-
zására, hanem a kánonformálódás dinamikus és dialektikus folyamatára irányul -
olyan elképzelés ez, amely nálunk is ismerős T. S. Eliot, vagy mostanában és 
egészen más módon Harold Bloom9 olvasóinak. A historicista pozitivizmus ilyen 
kritikája az esszencializmus kritikájával párosítva önmagában nem új; már kevés 
történész hiszi, hogy a múlt műve megérthető a létrejöttének idején fennálló kon-
venciók, elvárások és hitek készletének rekonstrukciójával a feljegyzett bizo-
nyítékok alapján. Amik a Jauß sugallta megközelítésben eltérőek és hatásosak, azok 
az erre a lehetetlenségre adott (implicit) válaszok: egy adott korszak történeti tudata 
sohasem létezhet nyíltan vállalt vagy följegyzett állítások halmazaként, hanem - Jauß 
terminológiájával élve - „elvárási horizont"-ként létezik. A Husserl érzékelésfenome-
nológiájából származó fogalom a tudati tapasztalatra alkalmazva azt sugallja, hogy a 
tudat létének körülményei önmaga számára nem tudatosulhatnak, minthogy az 
érzékelésben a tudatos figyelem kizárólag zavaros, elhomályosult háttérrel képzel-
hető el.10 A műalkotásra vetülő „elvárási horizont" ugyanígy nem hozzáférhető 
objektív vagy akár objektiválható módon, sem a szerző, sem pedig a kortársi vagy 
későbbi befogadók számára. 

Ez jelentős mértékben bonyolítja, de gazdagítja is a történeti leírás folyamatát. 
A megértés dialektikája mint tudás és nem-tudás összjátéka az irodalomtörténet 
tényleges folyamatában épül ki. Ez a helyzet hasonlítható a pszichoanalízis során az 
analitikus és partnere között fönnálló dialogikus viszonyhoz, amikor is egyikőjük 
sem ismeri a tárgyalt tapasztalatot; lehet, hogy nem is tudják, létezett-e valaha ilyen 
tapasztalat. Az alanyt elválasztják tőle az elfojtás, elhárítás, helyettesítés mechaniz-
musai, míg az elemzőnek csak kétes, félrevezető szimptómaként jelenik meg. De ez 
a nehézség nem akadályozza meg, hogy legalább valamennyi interpretatív értékkel 
bíró párbeszéd alakuljon ki. A két „horizont", az egyéni tapasztalat és a módszeres 
megértés „horizont"-ja egymásba olvadhat és változásokon mehet keresztül e folya-
mat során, bár semmilyen tapasztalat nem válhat teljesen nyílttá. 

9 Jauß nyíltan utal Bloomra a Valéryről és Goethéről szóló írásában, amelyet jelen kiadvány is 
tartalmaz. 

10 Lásd például Edmund HlissERL: Ideas. General Introduction to Phenomenology. Ford.: W. lt. Boyer 
G I B B O N . London/New York, 1 9 6 9 . 2 7 . , 2 8 . , 4 4 . , 4 7 . § 
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A pszichoanalízis analógiája (amit Jauß nem használ) kiemeli a történész felada-
tának episztemológiai összetettségét. Mind az analitikus, mind a történész olyasvala-
mi megértésére törekszik, amely különböző - pszichológiai, ismeretelméleti vagy 
(mint például Heideggernél) ontológiai - okokból nem érhető el jelenlévőként, s ily 
módon az értelmezés vagy olvasás munkáját igényli, mielőtt egyáltalán az meghatá-
rozhatóvá válnék, hogy elérhető-e valaha. Már elvárjuk a hermeneutikai megfontolt-
ság ezen fokát bármely pszichológiai vagy filozófiai elemzéstől, ám - eléggé meg-
lepő módon - ritkán követelünk hasonló elmésséget történészektől, s azok közül is 
legkevésbé az irodalomtörténészektől, bár az imént vázolt helyzet logikájából, mely 
szerint az olvasás szerepe nagyobb a tudásénál, inkább következnék az iroda-
lomtörténet modellértéke, mint a pszichoanalízisé vagy az ismeretelméleté. Ez a 
meglepetés végső soron nem is meglepő, hiszen az idegenkedés már maga is a 
nem-tudástól való szorongás tünete, s e nem-tudás mélyebb jelentőségű lehet, 
mintsem azt a gyakorlati történészek vélni szeretnék. Bárhogy legyen is, Jauß 
megvédhetné a befogadástörténetet és -esztétikát azzal, hogy a történeti megértés 
ezen modellje teljességgel időszerűvé vált az „elvárási horizont" terminus negatív 
implikációi révén. Jauß bírálatai korábbi irodalomtörténetekről ebből a belátásból 
merítik erejüket, és - kevés kivétellel - nehezen cáfolhatók. Kritikája a kánonelvű 
irodalomtörténet mélyén meghúzódó tudatelőttes (preconscious) vagy tudattalan 
(unconscious)n föltevésekről fontos fölismerés, s számunkra ez a leglényegesebb, 
hiszen ugyanez a probléma nálunk is él, kevésbé tematizált, zavarosabb, s így 
sokkal korlátozóbb módon. 

Ugyanez a kiindulópont, a történeti tudat kétoldalú ismeretelmélete teszi lehetővé 
Jaußnak, hogy védelmébe vegye a messzeható szintézist az irodalmi mű személyes 
és közérdekű kiterjedései között. Munkásságának ez a szintézis alkotja program-
szerű, előretekintő, azaz nem kritikai részét. A „horizont" modelljében a mű egyéni 
aspektusát a közösségivel vagy társadalmival összekötő átjárás implicit: amint az 
érzékelés névtelen háttere is általános és tagolatlan marad azon egyéni percepció 
számára, amely előterében és visszfényében áll (stands foregrounded and silhouet-
ted^ against it), úgy az egyes mű létrejöttének pillanatában egyediségében emelke-
dik ki az irányadó eszmék és ideológiák szürkeségéből. Tudatelőttes és tudatalatti 
elvárások mindig kollektivek, s ekképp bizonyos fokig „irányadók" („received"). 
Ezek a befogadás termékei, amennyiben az egyes mű a tájkép része lesz, amelynek 
visszfényében az új művek utóbb állni fognak. Térbeli metaforákról episztemológiai 
kategóriákra fordítva, a folyamat kérdés és válasz fogaimiságával ragadható meg: a 
kérdés egy közös tudássá vált válasz megzavarásaként jön létre, de a kérdés hatására 
a válasz maga is egy régi, kollektív kérdésre adott egyéni válaszként tűnik föl. Ahogy 
a válasz kérdéssé változik, olyan lesz, mint egy stilizált háttérben elhelyezett egyén, 
fa vagy arckép és - hogy példánknál maradjunk - föltár egy élő hátteret saját háttere 
mögött, olyan kérdés formájában, amelyből ő maga előállistands out). A kérdés-vá-

" A német „ungedacht" vagy a francia „inpensé" jobb, ám angolul nem visszaadható fogalom lenne. 
12 A „visszfényében álló" („silhouetted") a husserli „Abschattung" hozzávetőleges fordítása. 
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lasz struktúra, mint az előtér-háttér vagy a tudatos-tudatelőttes struktúrák, beomló 
(abyssal) keret, amelyben a párok vég vagy te/osz nélkül váltják egymást. A folyamat 
során azonban látszólagos szintézist hoznak létre, amely a metodológiai kidolgozott-
ság benyomását kelti. Jauß jogosan állíthatja, hogy az „elvárási horizont" közvetít a 
mű egyéni eredete és kollektív befogadása között. Mint ahogy jogos az az állítás is, 
hogy közvetít az önmagába zárt struktúra és annak külső hatása vagy Wirkungja 
között. Amíg a háttér kollektív vagy „közös", addig legfőképp tagolatlan és struktu-
rálatlan; az egyénileg strukturált kérdések hatására, amiként a történész vagy értel-
mező ezeket megérti és fölismeri, háttérként ismer magára és idővel fölveszi a 
szerveződéséhez és lehetséges átalakulásához szükséges koherenciát. E folyamatra 
világos példát találunk a 27. oldalon: egy fikciós alkotásban Emma Bovaiy alakjának 
szépsége tudatának mint aberrációk alaktalan kötegének visszfényében áll. Olvasói-
nak tudatában így elég erős óvatosságot vált ki a társadalmi konvenciókkal szemben 
ahhoz, hogy megkérdőjelezzék ezen konvenciókat. A történeti olvasás mint befoga-
dás közvetít a formai struktúra és a társadalmi változás között. 

A végső analízisben az eljárás modellt szolgáltat struktúra és értelmezés viszo-
nyának artikulációjára. Születésének pillanatában az egyes mű érthetetlennek mu-
tatkozik a megelőző konvenciók látószögéből. Az egyetlen viszony közöttük az 
egyidejűségé vagy szinkronitásé, teljesen esetleges és szintagmatikus viszony két 
elem között, amelyek véletlenül egybeesnek időben, de teljesen idegenek egymás-
tól. Az a megkülönböztetés, amely leválasztja a művet körülményeitől, a megértés 
történeti, diakronikus mozgásába (Horizontswandel) íródik bele, s e folyamat azon 
sajátosságok feltárásával végződik, amelyek érvényesek a műre és annak vázolt 
történetére egyaránt. Szemben a műnek és történeti jelenének viszonyával, a 
műnek és jövőjének kapcsolata korántsem önkényes. Tartalmaz ugyanis saját, 
paradigmatikus hasonlóságelemeket, amelyek szabadon körözhetnek a mű formá-
lis egyedisége és befogadásának története között. Valamivel gyakorlatiasabban ezt 
úgy mondhatjuk, hogy Jauß történeti modelljében a szinkrón struktúrán belüli 
szintagmatikus elmozdulás a befogadás során a diakrónián belüli paradigmatikus 
sűrűsödéssé válik. Hasonlóság és különbség attribútumai fölcserélődhetnek, hála 
az időbeli kategóriák bevezetésének: ha megengedjük, hogy egy mű időben 
létezzék identitásának teljes elvesztése nélkül, a formális struktúra elidegenedettsé-
gét megszüntetheti a történeti megértés. Az ilyen kiazmikus szerkezetek mindig a 
totalizáció ígéretét hordozzák. 

Látható, hogy jelentős haszonnal jár a szándék, mely a közvetítetlen megértés 
illúziójának föladását célozza. S nem pusztán elméleti haszonnal: Jauß mindenkor 
kész alávetni hermeneutikai modelljét a gyakorlati értelmezés konkrét tesztjének és 
finomítani azt e folyamatban. Az irodalomelmélet és az irodalmi gyakorlat közötti 
átjárhatóság hiánya, amely mindenhol fertőzi az irodalom tanulmányozását, így 
szintén megszűnni látszik egy belátó befogadóesztétika révén. Az érvelés meggyőző 
ereje, a hagyományos, kánonelvű irodalomtörténet kritikájának értékessége, az 
egyes szövegek értelmezéséhez való számottevő hozzájárulás összeadódnak, hogy 
tanúskodjanak egy olyan módszer érdemei mellett, amely teljesen jótékony hatású 
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az irodalom tanulmányozására és oktatására. Ez impresszív tanúbizonyság. Ha 
valaki a módszer igazi szellemének megfelelően akarja föltárni a befogadásesztétika 
elvárási horizontját, előbb ismerkedjék meg egy olyan módszer érdemeivel, amely 
képessé teheti őt arra, hogy termékeny kontextusban tegyen föl ilyen kérdéseket. 

Néhány, időben és térben Jaußtol nem nagyon távoli szerző megtagadta az 
irodalmi mű befogadására alapozott értelmezéselmélet hatékonyságát, és elvetette 
azt, mint hermeneutikailag érdektelen, puszta mellékhatást. Walter Benjamin dog-
matikus kijelentése A fordító feladata című esszéjének elején releváns eset e tekin-
tetben: „Egy műalkotás vagy művészi forma befogadásával való foglalatosság sehol 
sem bizonyul gyümölcsözőnek annak megértésében... Nincs költemény, amely 
olvasóinak, nincs festmény, amely nézőinek, nincs szimfónia, amely hallgatóinak 
volna címezve."15 E szakaszt Rainer Warning idézi, Adorno egy passzusával együtt, 
mint a szerző- vagy produkcióközpontú esszencializmus fő példáját.1' De valóban 
így van-e ez? Amikor Jauß Curtius, Lukács és Gadamer írásaiban azonosítja a 
kanonizált lényeg erejét, biztos talajon áll, de Benjáminról, Adornóról és Heideg-
gerről szólván - három olyan névről, amelyek minden különbségük ellenére össze-
tartoznak e kontextusban - nem ily egyszerűek a dolgok. Benjamin például nem 
gyakorolhatna nyíltabb kritikát a platonikus lényegfelfogással mint történeti model-
lel szemben, mint amikor - éppen abban az esszéjében, amelyből a fönt idézett 
szakasz származik - visszautasítja a másolat vagy reprezentáció (Abbild) eszméjét, 
mint irodalmi szövegek megközelítésmódját. Senki sem szólhat ékesebben, nyíltab-
ban, mint ő - ugyanezen írásban - az irodalmi megértés történetiségéről, habár a 
történelem eszméje, amit Benjamin itt megidéz, bizony jelentősen eltér JauBétól. 
A „fordítás" megidézésével a mű befogadása vagy akár olvasása helyett megértésé-
nek tényleges analogonjaként, a folyamatban inherens negativitás felismertté válik: 
tudjuk, hogy fordítás sohasem lehet sikeres, és hogy a fordító feladata (Aufgabe) 
- sportnyelven szólva - egyszersmind feladási kényszerét, „távolmaradás miatti" 
vereségét is jelenti. De a „fordítás" implikációi révén a nyelvre is irányítja a figyelmet 
(az érzékelés helyett), mint e negatív mozgás lehetséges helyszínére. Mert a fordítás 
meghatározása szerint nyelven belüli tényező, nem objektum és szubjektum, nem is 
előtér és háttér, hanem egy nyelvi funkció és egy másik közötti viszony. Benjamin 
nézete végig az, hogy a fordítás - a tervét átható megszíintethetetlen nehézséghez 
hasonlóan - bizonyos, sajátosan a nyelvre tartozó feszültségeket hoz fölszínre; 
lehetséges átjárhatatlanságot állítás (Satz) és megnevezés (Wort) között, vagy a 
szöveg literális és a Benjámintól szimbolikusnak nevezett jelentése között, avagy a 
szimbolikus dimenzión belül aközött, ami szimbolizált és a tényleges szimbolikus 
funkció között. A konfliktust nagy általánosságban a nyelv jelentettje (das Gemeinte) 
és a jelentést létrehozó mód (die Art des Meinens) között fönnállónak tételezi föl. 
Bizonyosan igaz, hogy e feszültségek Benjamin esszéjében és más írásaiban is ahhoz 

13 Walter BENJAMIN: Die Aufgabe des Übersetzers. In: Illuminationen. Frankfurt, 1 9 6 1 . 5 6 . Angolul az 
Illuminations kötetben (New York, 1 9 6 8 J , Harry Z O I I N fordításában. 

1 4 W A R N I N G : Rezeptionsästhetik. 9 . 
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kapcsolódnak, amit tiszta nyelvnek nevez: die reine Sprache. De ugyanígy világos az 
is, hogy ez a transzcendencia nem a művészet, hanem a szentség birodalmában 
érvényesül. Benjamin reine Sprache-ja és Valéry poésiepure-je között nagyon kevés 
a közös sajátság. A költői nyelvet, amelytől távol áll a szentség nosztalgiája vagy 
ígérete, s amelynek érvénytelensége fordításaiban válik nyilvánvalóvá, el kell feledni 
ahhoz, hogy a szentség hozzáférhető legyen: Hölderlin költői Szophoklész-fordítá-
sában „a jelentés szakadékból (abyss) szakadékba omlik, míg az fenyegeti, hogy 
elvész a nyelv feneketlen mélységeiben (depths)". Egy ilyen mondatban a „szaka-
dék" (abyss) olvasható éppoly technikailag és semlegesen, mint bármilyen ismert 
„mise en abime" szerkezetben. Az egzisztenciális pátoszt ellensúlyozza az a tény, 
hogy a nyelv ezen „feneketlen mélységei" egyszersmind éppen a nyelv legnyilván-
valóbb és legszabályszerűbb grammatikai dimenziói, olyan sajátos nyelvi kategóriák, 
amelyeket Benjamin többé-kevésbé pontosan föl tud sorolni. Hogy ez miként hat 
Benjamin folytonos transzcendencia-igényére (vagy arra a talán téves értelmezésre, 
amely ezt transzcendenciaként azonosítja), most nem tartozik ránk. Azonban azt 
biztosítja, hogy amíg költészettel és annak történetével foglalkozunk, nem kérdez-
hetünk lényegiségekre. A költészetet üzenetként vagy befogadásként értő koncep-
ció visszautasítását nem egy esszencialista fölfogás, hanem egy ilyen fölfogás kriti-
kája eredményezi. Számos eltérés mellett is valami hasonlót mondhatunk Heidegger 
A műalkotás eredete esszéjéről, amelyet Jauß úgy összegez és utasít el, mint az 
„időtlen jelen" vagy „önellátó jelen" föltételezését, igazságtalan egyszerűsítéssel a 
történeti megőrzés (Bewahrung) dialektikus heideggeri koncepciójával szemben, 
amelyhez Jauß, föltehetőleg Gadameren keresztül, maga is kötődik. 

Nem az a cél, hogy szembeállítsak egymással filozófiai hagyományokat, amelyek 
közül néhányat Jauß könnyedén fölmutathatna a maga oldalán. Az utalás Benjamin 
esszéjére inkább fölhívja a figyelmet arra a lehetőségre, hogy az „elvárási horizont"-
hoz hasonló elképzelés nem alkalmazható további kimódolás nélkül a nyelvi művé-
szetekre. Minthogy a Benjamin említette összes megértési akadály sajátosan a 
nyelvre, s nem a jelenségek világára tartozik, következésképpen azon elvárások, 
amelyeket belőlük az érzékeléslélektani folyamatokkal való analógiájuk nyomán 
elnyerhetünk, semmiképpen sem bizonyosak. Maga Husserl, másokkal együtt, idéz-
hető lenne, figyelmeztetésül az ilyen félrefordítások lehetségességére.'1 A tapasztalás 
és az olvasás hermeneutikája nem szükségképpen kompatibilis. Ez nem jelenti azt, 
hogy a Jauß ajánlotta megoldások érvénytelenek, vagy hogy támaszkodásukat az 
érzékelésre mindenestül el lehetne vagy kellene kerülni: ennek ellenkezője áll fönn. 
Azonban azt igenis jelenti, hogy Jauß saját metodológiájának horizontja, mint min-
den metodológiáé, korlátozott, s e korlátok nem hozzáférhetők saját analitikus 
eszközei révén. Esetünkben ez a korlát olyan nyelvi tényezőkkel kapcsolatos, 

15 Lásd Hussi-RL: Logical Investigations. II. Ford. J. N . FINDLAY. London, 1 9 7 0 . Lásd még J. P. SCIIOBIN-

c.L'R: Variationen zu Walter Benjamins Sprachmeditationen .Basel/Stuttgart, 1 9 7 9 . 1 0 2 . és Jacques D N I U I -

DA: La Voix et le Phänomene. Paris, 1 9 6 7 . , főként a VII. fejezetet, a „Le supplement d'origine" címűt, 
9 8 - 1 1 7 . 



3 0 2 Paul tie Man 

amelyek azzal fenyegetnek, hogy kioltják a történeti modell szintetizáló erejét. És ez 
azt is jelenti, hogy ugyanezen tényezők többé-kevésbé rejtett hatással lesznek Jauß 
saját diszkurzusára, különösen egyes szövegértelmezéseinek részleteire. 

Első ránézésre ez a föltevés nem igazolódik. Jauß semmiképpen sem idegenkedik 
a szöveg nyelvi aspektusainak figyelembevételétől, s nem is óvakodik nyelvészek 
munkáinak tárgyalásától. Azonban elsősorban azon nyelvészekkel foglalkozik, akik 
közvetíteni próbálnak a nyelv komunikatív és esztétikai funkciói között, s akiket a 
kommunikációelmélet stilisztáinak nevezhetnénk. Jauß a kezdetektől amellett érvelt, 
hogy a szöveg formális és esztétikai elemeinek fölismerését nem célszerű elválasz-
tani a befogadásával kapcsolatos történeti vizsgálódásoktól; jó formalistának saját 
teljesítményének hatására történésszé kell változnia. A cseh nyelvész, Felix V. 
Vodiéka (akinek munkáit gyakorta helyesléssel idézi Jauß, más konstanzi teoretiku-
sokkal egyetemben) tette ezt explicitté a befogadásról mint egy nyelvi struktúra 
történeti „konkretizációjáról" szóló koncepciójában. A negativitás eleme, amely Jauß 
elvárási horizontjában a háttér öntudatlanságában lokalizálható, Voditkánál és álta-
lában a prágai nyelvészeknél az irodalmi nyelv mint jelnyelv karakterizációjában 
ragadható meg. Ahogy a nem-tudás eleme beépül a horizont elképzelésébe, úgy 
sugallja az irodalmi jel a meghatározatlanság és az önkényesség elemét. Jan Muka-
Fovskynak, a Prágai Nyelvészkör vezéralakjának Vodiéka idézte szavaival: „Habár az 
irodalmi mű hatásában szorosan kötődik a jelek általi kommunikációhoz, csakis a 
tényleges kommunikáció dialektikus tagadásaként."16 A beálló többértelműség az 
egyes befogadások vagy „konkretizációk" történeti vagy társadalmi folyamatosságá-
ba való beírásával uralható. A strukturális esztétika a prágai kör gyakorolta módon 
tehát távol áll attól, hogy fenyegetést jelentsen Jauß számára. Az ő történeti elképze-
lése tökéletesen egybevág azok nyelvészeti terminológiájával. Ez az elméleti szövet-
ség eredeti szintézisre ad alkalmat hermeneutika és poétika között. Azt jelenti-e ez, 
hogy Benjamin rettegését a költői nyelv szemantikájától meggyőzően tolták félre 
nyelvészek és történészek együttes, összehangolt vizsgálatai? 

A válasz egy fogalmon múlik, amelynek használatát eddig sikerült függőben 
hagynunk. Amikor Vodiéka a konkretizációkról beszél, erősen hangsúlyozza, hogy 
ezek esztétikai konkretizációk, mint ahogy a jaußi befogadás is esztétikai befogadás, 
esztétikai történés. Hogy hogyan értendő itt az „esztétikai", az nem magától értetődő. 
Mukafovsky számára az irodalmi mű esztétikai minősége, akárcsak történeti minősé-
ge, jelstruktúrájának funkciója. A költői clikció elemzésekor „a nyelvi jelek struktúrá-
ja vonja magára a figyelmet, míg a (nem-poétikai) funkciók a nyelvi jelen túlmutató 
nyelven kívüli instanciák és célok felé irányulnak".17 Költői szövegekben inkább a 
jelölési folyamatra (signification), mintsem a jelentésre (significance) eső fókusz az, 
amit sajátosan esztétikainak mondhatunk. A jel önkényes és konvencionális aspek-
tusai így értéket nyernek mint esztétikai jellemzők, és ugyanezen konvencionalitás 

1 6 W A R N I N G : Rezeptionsästhetik. 8 9 . 
17 Jan MiJKAltovSKY: The Word and the Verbal Art. Ford. John BURBANK és Peter STEINER, René WELI.EK 

előszavával. Yale University Press, 1977. 68. 
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által integrálhatók újra a mű kollektív, társadalmi és történeti kiterjedései. Éppen ez 
az a pont, ahol a Jaußhoz hasonló történész és a Vodiékához és Mukafovskyhoz 
hasonló poétikus módszerei összefutnak. Jauß jelentős érdeme, hogy észrevette és 
demonstrálta befogadás és szemiotika összeköttetését. Irodalomtörténet és struktu-
rális elemzés összesűrítése az esztétikai kategóriája mentén történik, és lehetőségét 
e kategória stabilitásából nyeri. 

Ez a stabilitás azonban számos filozófus számára problematikus. Az esztétikainak 
a nyelv jelentésképző erejével való összeláncolása erős gondolati kísértés, de pon-
tosan emiatt veszélyt is rejt, akárcsak Pandora szelencéje. Az esztétikai, meghatáro-
zása szerint, a gyönyör-elvre épülő vonzó eszme, boldogító (eudaemonic) ítélet, 
amely helyettesítheti és elfedheti az igaz-hamis értékeket, amelyek jobban igazod-
nak a vágyhoz, mint a gyönyör és a fájdalom értékei. Nietzsche, aki éles szemmel 
figyeli az esztétikai hatásokat mint a hatalom eszközeit, figyelmeztet, hogy a gyö-
nyörre vagy kínra alapozott ítéletek „az ítéletek elképzelhető legostobább kife-
jeződései, amin persze én (Nietzsche) nem azt értem, hogy az ily módon artikuláló-
dó ítéletek föltétlenül ostobák".18 Az esztétikai reakciók soha nem jöhetnek szóba 
központi okokként (Ursachen), csak nyilvánvaló mellékhatásokként (Nebensa-
chen): „ezek központi fontosságú értékekből elvont, másodrendű értékítéletek; a 
hasznost és károst tisztán affektív módon ítélik meg, s így teljesen illékonyak és 
önállótlanok".19 Számottevő érdekességük tehát a történész vagy a kritikai filozófus 
számára inkább tüneti, mint rendszeres: bölcseletileg annyiban jelentősek, ameny-
nyiben képesek elterelni a figyelmet más okokról. Hegel alaposan félreértett véle-
ménye az esztétikairól mint a megismerés átmeneti (verläufig, Benjáminnál szintén 
előforduló szó)2" formájáról teljesen folytatóinak, Kierkegaard-nak és Nietzschének 
szellemében fogant. Ez egyebek között azt jelenti, hogy amikor az esztétikai meg-
idéztetik, mint a tisztaság és ellenőrzöttség biztosítéka, azaz amikor a tünetből az 
önmaga jelezte betegség orvossága lesz, nagyfokú óvatosságra van szükség. Jauß 
nyílt egyenlőségtétele az esztétikai és a gyönyörelv között a Valéryról és Goethéről 
szóló írásában, vagy rejtettebben következő könyvében, az Esztétikai tapasztalat és 
irodalmi hermeneutika ban21 már magában tünet értékű. S amint ugyanez az elv 
összekapcsolódik a nyelv tárgyibb sajátosságaival, amelyeket a nyelvészeti elem-
zés tár föl, gyanúnk támadhat, hogy az esztétikai ítélet átlépte jogos episztemo-
lógiai területének határait. Ahogy az ilyen esetben elvárható, ezen transzgresszió 
nyomai bizonyos nyelvi jelenségek kihagyása, nem pedig elferdítése révén fe-
dezhetők föl. 

Ezen kihagyások jellemzője Jauß nyílt elutasításra alapozott érdektelensége azon 
megfontolásokkal szemben, amelyek a némileg félrevezetően a jelölő „játékaként" 

18 Friedrich NIETZSCHE: Nachlass. In: Werke in drei Bänden. III. Szerk.: Karl SCHLECHTA. München, 1 9 5 6 . 

6 8 3 . 
19 I. m. III. 6 8 5 . 

2 0 BENJAMIN: Illuminationen. 6 2 . : „Damit ist allerdings zugestanden, dass alle Überzetzung nur eine 
irgendwie vorläufige Art ist, sich mit der Fremdheit der Sprachen auseinanderzusetzen." 

2 1 H. K. TAUSS: Ästetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. I. München, 1977. 
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ismertté vált jelenségekből származnak; a betű szintjén, s nem a szó vagy a mondat 
szintjén képződő szemantikai hatásokból, amelyek így kikerülnek a hermeneutikai 
kérdések és válaszok hálózatából. A „betű igényével" való ilyetén foglalkozás 
sajátosan magától értetődő - amint az közismert - bizonyos francia írók között, akik 
általában nem tartoznak Jauß kritikai kánonjába, a számára lényeges Fachliteratur-
hoz. Mindig is gyanúval kezelte az ilyen párizsi különcködéseket, s még akkor is, ha 
kitartásuk nyomása vagy éppen az ő tevékenységük és a sajátja közötti természetes 
megfelelés hatására elismert egyet s mást azok megállapításaiból, mindig csak 
távolságtartóan és részlegesen. Ezen visszautasításra jó, inkább helyi, mintsem 
általános érvényű, pedagógiai és ideológiai okai vannak. Másfelől a kizárás taktikái 
oly ismerősek, hogy irodalomtudományi körökben tömeges reakciót váltottak ki: 
régre nyúló hagyománya van annak - az haute couture világára jellemzőbb ez, mint 
az irodalomelméletre - , hogy a párizsi terméket mindig divatkövetőbbnek vélik az 
egészségesnél. Ami Párizsban divatos, az csak kirakati látványosságként viselhető el, 
mindennapi viseletként nem. Viszont, amint azt Baudelaire-től tudjuk, a divat - la 
mode - , maga is igen jelentős és éppen esztétikai és történeti kategória, amit egy 
történésznek nem szabad alábecsülnie. Amikor divatossá válik a divatos elutasítása, 
látnivalóan valami érdekes történik, és amit elutasítanak mint puszta divatot, bizo-
nyosan sokkal erőteljesebb és fenyegetőbb, mintsem azt frivolitása és tünékenysége 
indokolná. Kérdésünk kontextusában, a jelölő elutasított játéka éppen az a téma (ha 
hívható így), amit Friedrich Schlegel kiszemelt, amikor olvasóinak elégedetlensége, 
a frivolitás vádja arra kényszerítette 1800-ban, hogy fölfüggessze az Athenäum-beli 
publikálást.22 

Saját szövegértelmezői gyakorlatában Jauß kevés figyelmet szentel a jelölő jelen-
téstani játékának, és amikor ritkán mégis figyel rá, hatását hamar újraesztétizálja, 
mielőtt bármilyen kellemetlenség történhetne - mint ahogy a nyelvi játék is veszély-
telenné válik, amint a puszta szóvicc vagy calemhour szintjére redukálják. így egy 
utóbbi cikkében, amely Baudelaire Spleen-versek hasznosítja szövegpéldaként,23  

Jauß helyesen ítéli meg azon sorokat, amelyekben a tizennyolcadik századi festő, 
Boucher neve álrímpárt képez a „débouché" (bedugatlan) szóval 

... un vieux boudoir 
Ou les pastels plaintifs et les pales Boucher, 
Seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché. 

Egy ritka lacaniánus pillanatában Jauß arra utal, hogy amit ő a verbális játék 
„groteszk" hatásának nevez - a Boucher/débouché rímpár - egyszersmind valami 
rejtélyes is: „A még harmonikus megjelenítés, amely az utolsó csepp parfüm elilla-

22 Friedrich SCHLEGEL: Ober die Univerständlichkeit. In: Kritische Schriften. Szerk.: Wolfdietrich R A S C H . 

München, 1970. 530-542. 
2 3 H . R . J A U S S : The Poetic Text Within the Change of Horizons of Reading. The Kxample of Baude-

laire's Spleen II '(jelen kiadvány ötödik fejezete). 
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nását írja le a bedugatlan üvegből, fölbillen (kippt um) a 'lefejezett' rokokó festő, 
Boucher disszonáns konnotációi révén." (157.) Miután ilyen messze merészkedett, 
már nehéz megállni. Hisz ki ne venné észre, hogy ez a véres jelenet még erőszako-
sabb azon tulajdonnév (Boucher) jelenlététől, amely köznévként mészárost jelent, s 
így a „pále Boucher" saját kivégzésének végrehajtójává válik? Ezen áttetsző és fehér 
szöveg a megemlékezésről (a költemény első sora így szól: ,J'ai plus de souvenirs 
que si j'avais mille ans") brutálisan vérvörössé válik, s ezzel eltérít minket az 
emlékezés bensőségességétől, a költemény látszólagos témájától, egy olyan, nagyon 
is fenyegető szószerintiség irányába, amely nehezen intézhető el a „disszonancia" 
ártatlan művészeti fogalmával. Sokkal helyénvalóbb Jauß nagyon konkrét és díszte-
len, majdhogynem hivatalos szava, az „umkippen" (fölbillenni), amely „fölbillenti" a 
lefejezett Bouchert, mintha ő maga is egy bedugatlan flakon volna, amelyből saját 
vére csöpög. Hogy ez megtörténhet egy festő tulajdonnevével, méghozzá egy puszta 
„groteszk" és frivol szójáték révén, sok mindent elárul a nehezen ellenőrizhető 
határsávról (vagy annak hiányáról), amely a homo Indens esztétikáját és a Wortwitz 
szó szerinti célirányosságát elválasztja. A rés, amelyet Jauß megfigyelései a nyelv 
esztétikai felszínén megnyitnak, a mérték kedvéért azonnal lezárul, mintha a kom-
mentátor úgy érezné, hogy másképp hűtlenné válnék a tárgyalt szöveg integritásá-
hoz. 

Ez a bizonytalankodás, Jauß meghátrálása, mielőtt utat adna a jelölő durvaságá-
nak és esetleges erőszakosságának, semmiképp sem könyvelhető el figyelmetlen-
ségként. Végső soron Baudelaire maga nem fenyeget minket, mint ahogy magát sem 
fenyegeti, hiszen a veszélyt kordában tartja, a maga helyén, nyelvi játékként, s így 
ténylegesen nem ont vért. Időben megtorpanni látszik, mintha csak lúdtollal hada-
koznék2 ' - hiszen ki szenvedhet sérülést egy puszta rímtől? Mégis, a Baudelaire 
gyakorolta poétikai önkorlátozás nagyban különbözik a jaußi esztétikai korlátozás-
tól. Hiszen a szójáték - amint azt az obszcén tréfákból valamennyien tudjuk - a 
mértéktartás helyett inkább túllép a mértéken, ahogy Baudelaire is, fölhíva ezzel a 
police des moeurs figyelmét. Amitől a mértékkel ellentétben (a klasszikus és esztéti-
kai eszmével ellentétben) nem tekint el, az az állítás kétértékűsége, mely kétér-
tékűség - minthogy puszta verbális vágásról, nem pedig tényleges csapásról van szó 
- érthető figurálisán, de épp ezáltal nyit utat azon tett felé, amelyet csak hamisítani 
vagy előrevetíteni látszik. A hamis Boucher/débouché rím alakzat, paronomázia. 
Azonban csak akkor válik a tényleges, a fikcióban inherens és a festő (mészáros) 
keze általi fenyegetés láthatóvá, miután ezt a figuralitást H. R. Jauß segítségével 
fölismertük. S ez már nem esztétikai, hanem poétikai struktúrát jelöl, olyan struktú-
rát, amely megfelel annak, amit Benjamin a „jelentés" és „a jelentést létrehozó 

2 4 BENJAMIN az Über einige Motive bei Baudelaire című írásában (Illuminationen. 210.) idéz néliány 
sort egy másik b'leurs du Afal-költeményből: 

Je vais m'éxercer seul a ma fantasque escrime, 
Flairant dans tous les coins les hasardes de la rime, ... 

(Le Soleil) 
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eljárások" egybe nem eséseként ír le, vagy amit Nietzsche vet föl, amikor azt állítja, 
hogy a boldogító ítéletek a megismerés inadekvát „kifejeződései". Minthogy ez a 
poétikai (azaz az esztétikaitól különböző) struktúra igényli annak eldöntését, hogy 
egy szövegbéli állítást alakzatként vagy á la lettre fogunk föl, a retorikára tartozik. 
Ebben a sajátos példában Jauß rátapint a nyelv retorikai kiterjedésére; jellemző, 
hogy meg kell hátrálnia saját felfedezése elől. 

Ám hogyan állítható, hogy Jauß elkerüli a retorikai megfontolásokat, amikor 
oly sok érzékletes és lényeges mondandója van róluk, s hogy mindezt az 
önkorlátozás minden látható nyoma nélkül teszi, amiért én egyszerre dicsérem 
és kárhoztatom a Baudelaire-költeményről szóló írását? Munkáinak alapos tanul-
mányozása, amely meghaladja egy bevezető illendőségi korlátait, megmutathat-
ná, hogy minden esetben, amikor a retorikai kategóriák kerülnek terítékre, 
valami hasonló történik, mint a S/>/ee?t-dolgozatban. Egy utalás még megenged-
hető. Gadamerrel való vitájában a klasszicizmus retorikájáról (30.) a klasszikus 
művészetet azonosítja a mimézis retorikájával (a par excellence arisztoteliánus 
kategóriával), és szembeállítja a középkori és modern művészettel, amelyet 
nem-mimetikusnak és nem-ábrázoláselvűnek tart. Egy retorikai trópus szolgál a 
korszakolás azon történeti rendszerének alapjául, amely a jelentés helyes meg-
értéséhez segít; egy poétikai és egy hermeneutikai kategória tapad itt is egymás-
hoz. De ezen állítás érvényessége nem sokkal inkább annak köszönhető-e, hogy 
az állítás elfogadott irodalomtörténeti elgondolásnak felel meg, mintsem annak, 
hogy szigorú nyelvészeti analízis eredménye volna? Mondhatnánk, hogy a mi-
mézis alternatívája az allegória lehetne, amelyet mindannyian a középkori és -
legalábbis Benjamin óta - a modern művészethez kapcsolunk. S ha arra kérde-
zünk, hogy Jauß saját olvasási modellje - az elvárási horizont - klasszikus vagy 
modern, azt kell mondanunk, hogy az előbbi. Hiszen minden bizonnyal, hason-
lóan az összes hermeneutikai rendszerhez, túlnyomóan mimetikus: ha az irodal-
mi megértésbe bevonódik egy elvárási horizont, akkor ez arra utal, hogy egy 
perceptív érzetnek felel meg, s talán helyes azt állítani, hogy „imitálja" ezt az 
érzékelést. A husserliánus modellben bennfoglalt negativitás magában az érzé-
kelőben van jelen, s nem jelenti annak tagadását vagy redukálását a „másik"-ra. 
Lehetetlen olyan jelenségtapasztalatot elgondolnunk, amely nem mimetikus, mint 
ahogy olyan esztétikai ítéletet is lehetetlen elgondolnunk, amely független 
az imitációtól mint alkotóelemtől, főként, ha az ítélet - mint Kantnál - egy alany 
tudataként interiorizált. A nem-ábrázoláselvű művészet koncepciója a fes-
tészetből és egy festészeti esztétikából származik, amely erősen kötődik a 
művészet fenomenalizmusához. Az allegória vagy allegorézis, amelyet Jauß 
szembeállít a mimézissel, mélyen gyökerezik az ábrázolásesztétikák klasszikus 
fenomenalizmusában. 

Azonban az „allegória" igen elhasznált fogalom, amelynek különböző impli-
kációi lehetnek. A Walter Benjáminra való utalás ismét hasznos lehet, főképp, 
hogy Jauß is utal rá ugyanabban a tanulmányban, amelyből az imént idéztem. 
Allegóriatanában Benjamin - megelőlegezve - I lamann szerepét játssza abban a 
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vitában, amelyben Jauß Herder szerepét kaphatná. Számára az allegória a ha-
szonelvvel kapcsolatos; rendelkezik egy sajátos WarencharakteneX - ahogy ezt 
a Marxtól kölcsönzött szóval megfogalmazza - , „olyan sajátossággal, amely halál 
a szó kettős értelmében, és amely szervetlen". Az allegória „szervetlen" minősége 
azonban nem egyenértékű - Jauß kommentárja legalábbis ezt sugallja (179 ) - a 
természetes világ tagadásával; a szerves és szervetlen szembeállítása nem azonos 
a Schelling és Hölderlin terminológiájából is ismerős organisch-anorganisch 
oppozícióval. A haszonelvűség azért szervetlen, mert pusztán egy darab papír-
ként létezik, mint egy dedikáció vagy feljegyzés egy oklevélen. A szembeállítás 
nem természet és tudat (vagy szubjektum) között áll fönn, hanem a nyelvként 
és a nem nyelvként jelenlévő között. Az allegória anyagi vagy anyagelvű - a 
benjamini értelemben - , mivel a betűtől, a betű szószerintiségétől való függése 
világosan elhatárolja a szimbolikus és esztétikai szintézistől. „Az allegória alanya 
csakis grammatikai alanynak hívható"; az idézet nem Benjámintól való, hanem 
Hegel Esztétikai előadásokénak egyik legkevesebbre tartott fejezetéből,27 a 
művészet fenomenalizmusának kanonikus bibliájából (mely még Heidegger szá-
mára is az volt). Az allegória azt a retorikai folyamatot jelöli, amelynek során az 
irodalmi szöveg elmozdul a jelenségszerű, a világorientált felől a grammatikai, 
nyelv vezérelte irányba. így azt a pillanatot is jelöli, amikor az esztétikai és 
poétikai értékek elválnak egymástól. Mindenki tudja rég, hogy az allegória, 
szemben az esztétikai gyönyörrel, s a haszonelvhez hasonlóan „jéghideg és 
meddő",26 ahogyan Hegel fogalmaz. Ha ez így van, oszthatja-e bárki Jauß azon 
meggyőződését, hogy „az allegorikus szándék a rigor mortis végleteiig vezetve 
is képes átfordítani (umschlagen) ennek szélsőséges elidegenedettségét a szép-
ség megjelenésébe" (205.)?27 Amennyiben az esztétikaihoz való visszatérés elfor-
dulás az allegória és a retorika nyelvétől, annyiban elfordulás az irodalomtól is, 
poétika és történelem közötti kapcsolat megszakítása. 

Jauß és Benjamin vitája az allegóriáról egyben egy - itt Jauß képviselte -
klasszikus pozíció vitája egy olyan hagyománnyal,2" amely elutasítja ezt, és amely-
hez odasorolható - Kant nyomán - többek között Hamann, Friedrich Schlegel, 
Kierkegaard és Nietzsche. A vita Baudelaire Spleen 77-jének értelmezése során 
bontakozik ki. A költemény a történelemmel mint emlékezéssel (souvenir), Hegel 
ErinnerungávaX szembesül. Jauß pontos és meggyőző olvasata nagy alapossággal 

25 Vorlesungen über die Ästhetik. Werkausgabe. I. 512. 
26 Uo. 
27 Az „Erscheinung des Schönen" természetesen a hagyományos hegeliánus fordulat az esztétikai 

tapasztalatra. Jauíá korábbi, bomlasztó megfigyelésének [Baudelaire Boucher/débouché játékáról (157.)] 
„umkippen"-jét, amely az esztétikai lerombolását sugallja, mintha az (az esztétikai) a colonne Vendöme 
volna, vagy bármely zsarnokot dicsőítő emlékmű, most a méltóságosabb „umschlagen" helyettesíti. Betű 
szerint azonban a schlagen (ütni) szó az umschlagen klisében még fenyegetőbb, mint a kippen (ingatni). 

28 A „hagyomány" használata e környezetben egyike azon számos esetnek, amelyek alapján osztható 
Rousseau gyanútlan tiltása, hogy ugyanis nincs olyan megkülönböztető viselkedési jegyünk, amely 
jogossá tenné az iróniát. Azt is jelenti, hogy bármennyire próbálom elítélni JauKt, amiért nem szabadult 
meg klasszicista korlátaitól, én magam sem vagyok függetlenebb tőlük, mint ő. 
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követi figyelemmel azt a módot, ahogyan egy belső tudatállapot (spleen) először 
egy külső tárgy hasonlítottja lesz (2. és 5. sor), majd egy ilyen tárgyként tűnik föl 
(6. sor), utóbb egy önmagát tárgynak beállító beszélő szubjektum hangjává válik 
(8. sor), és végül csúcspontjára ér azon dialogikusságban, amely ezen szubjektum és 
az öntudatra ébredt anyagi tárgy között áll fönn: 

- Désormais tu n'es plus, ő matiere vivante! 
Qu un gránit entouré d'une vague épouvante, ... 

(19-20. sor)29 

A költemény zárlatában az „Un vieux sphinx'' enigmatikus figurája, bár korlátozottan 
és negatívan, ám énekelni látszik: 

Un vieux sphinx... 
Ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche. 

(22-24. sor) 

Jauß meggyőzően azonosítja ezt a szfinxet a költői hang alakzataként, és hangját a 
Spleen II szövegének létrejötteként (169-170.). Itt újra fölfedezhetjük a nem is 
ismeretlen, tükörszerű (specular) [azaz látás- és jelenségelvű (solar and phenome-
nal)] koncepciót, a „költészet a költészetről"50 fölfogását, azét az önreferenciális 
szövegét, amely tematizálja saját létrehozását, prefigurálja saját befogadását, vala-
mint esztétikai megismerésként és gyönyörként elérheti a legszélsőbb elidegenedés-
nek, a kriptába zárt halál borzalmának semmissé tételét. „Az állítás disszonanciáját 
esztétikusan harmonizálja az asszonánc és az eltérő szövegrétegek közti egyensúly." 
(182.) „A borzalom és szorongás szó szerinti megjelenítését szinte észre sem vesszük 
ebben a megfelelően kidolgozott formában, az esztétikai szublimációnak köszön-
hetően." (167.) Az esztétikai szublimáció ígérete melletti érvelés oly erős, hogy nem 
sok helyet hagy a további kérdezésnek. 

Az a bizonyosság, hogy további kérdezésnek nincs helye, nem az egyén spleen-
jén, pesszimizmusán, nihilizmusán vagy az elidegenedés legyőzésének történeti 
szükségességén múlik. Sokkal inkább a poétikai elemzés erejétől függ, melyet 
senkinek nem áll hatalmában félresöpörni. A Spleen II egyik, a szöveg egészében 
állandóan jelenlévő tematikus „rétege" a tudat mint üres tároló, doboz vagy sír; és 
ezen tárolónak vagy a benne tartott holttestnek hanggá való átváltozása. 

29 A Spleen II teljes szövege a 149-150. oldalakon található. 
30 A „Poesie der Poesie" gyakorta, általában Paul Valéryhez kapcsolódóan kiépített fölfogás, akinek 

poétikusi tekintélye változatos és bonyolult okokból túlértékelt Németországban. Mallarmé és Baudelaire 
„valérizációja" olyan eset, amelyben Harold Bloom „megkésettség"-elgondolásának hasznos hatása le-
hetne. 
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inon triste cerveau. 
C'est un pyramide, un immense caveau, 
Qui contient plus de morts que la fosse commune. 
- J e suis un cimetiere abhorré de la lune, 

- Désormais tu n'es plus, б matiere vivante! 
Qu'un gránit entouré d'une vague épouvante, 
Assoupi clans le fond d'un Saharah brumeux; 
Un vieux sphinx ignoré du ntonde insoucieux, 
Oublié sur la carte, et dont Fhumeur farouche 
Ne chante qu'aux raions du soleil qui se couche. 

Ez az átváltozás akkor történik, amikor a tudattól (vagy emlékezettől) a piramis és a 
szfinx felé fordulunk. Vagyis olyan úton történik mindez, amely Egyiptomot érinti. 
Hegel Esztétikajában Egyiptom a valódi szimbolikus művészet szülőhelye, a monu-
mentális és építészeti, nem pedig az irodalmi művészeté. A halálra emlékezés 
művészete ez, a történelem mint Erinnerung művészete. A bensővé tett memória 
emblémája Hegel számára az eltemetett kincs vagy a tárna (Schacht), esetleg a kút.31 

Baudelaire azonban, bárhogy szereti is a kút metaforakörét, a „piramis"-t használja, 
ami természetesen Egyiptomot idézi, a monumentumot és a kriptát, amelyek Hegel 
olvasója számára a jelnek a szimbólummal szembeállított fogalmát is konnotálják.32 

Hegelnél a sajátosan a nyelvhez és retorikához tartozó jel a puszta benső emléke-
zettől és képzelettől a gondolkodáshoz (Denken)vezető utat jelöli, amely a lényegi, 
esztétikai és festői szimbólumok megfontolt elfeledésén át halad.33 A Hegelről 
föltehetőleg sohasem hallott Baudelaire éppen ugyanerre az emblematikus szakasz-
ra tapint,3'1 hogy valami nagyon hasonlót mondjon. A lefejezett festő hullaként 
fekszik az emlékezés sírboltjában, míg őt a szfinx helyettesíti, aki - feje és arca lévén 
— megszólítható a retorikai figuráció költői nyelvében. De a szfinx nem az emlékezés 
emblémája, hanem Hegel jeléhez hasonlóan a felejtésé. Baudelaire versében ő nem 
csupán „oublié", hanem „oublié sur la carte", azért elérhetetlen az emlékezet 
számára, mert papírra nyomtatták, mert ő maga is egy jel inskripciója. Jauß állításá-
val ellentétben („hiszen kinek van több joga ezt állítani a szfinxnél: j'ai plus de 
souvenirs que si j'avais mille ans") a szfinxnek van a legkevesebb joga ilyesmit 
mondani. Ő az öntudattól megfosztott grammatikai alany, a hermeneutikai szere-
pétől megfosztott poétikai elemzés, az esztétikai és festői világ, a „le soleil qui se 
couche" világának semmissé tétele a költészet mint allegória révén. Amit ő „énekel", 

31 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft. Werkausgabt: III. 453. §, 260. 
32 I. m. III. 458. §, 270. 
33 I. m. III. 464. §, 282. 
34 Pusztán az, hogy ez az egybeesés a Hegel és Baudelaire számára közös okkult forrásoknak is 

betudható, nem világítja meg, sokkal inkább elhomályosítja az átfedést. Ez csak elvonja az olvasó 
figyelmét annak elgondolásától, hogy vajon miért lehet egy sajátos emblematikus kód használata egy lírai 
költeményben éppolyan „helyes", mint egy filozófiai fejtegetésben. 
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az soha nem lehet a Spleen című költemény; az ő dala nem a szublimációról, hanem 
az inskripció, a borzalom általi felejtésről szól, amely azáltal jön létre, hogy az 
esztétikai teljességet széttagolja az irodalmi betű megjósolhatatlan játéka. Jauß olva-
satának segítsége nélkül soha nem érthettük volna meg ezt. Munkája szembesít 
minket az esztétikai és poétikai közötti viszony titokzatosságával, s ezen keresztül 
bemutatja saját elméleti kérdezésmódjának szigorát. 

Angolból fordította: Molnár Gábor Tamás 



Szegedy-Maszák Mihály 

A NYELVHASZNÁLAT MEGÚJÍTÁSÁNAK HAGYOMÁNYA 
A MODERN REGÉNYÍRÁSBAN 

„Az igazi egyetemesség az egynek a teljes bir-
tokbavételéből és megértéséből, nem pedig a 
soknak félig megértéséből származik." 

(Wilhelm Furtwängler)1 

Van-e értelme „modernségről" beszélni a regényírásban? A huszadik század végén 
korántsem magától értetődő a válasz erre a kérdésre. Mindenekelőtt azért nem, mert 
a „modern" megjelölés nemcsak korszakra, hanem a mindenkori jelentől függő 
viszonyra és értékre is vonatkozik. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a modernség 
lassan, de szüntelenül változó távlat függvénye. A huszadik század elejének újítói 
Diderot, Sterne, sőt Rabelais műveit is „modernebbnek" tekintették, mint Balzac 
vagy Dickens regényeit, mert a történetmondás korábbi változataiból merítettek 
ösztönzést ahhoz, hogy elrugaszkodjanak a realizmustól, illetve a naturalizmustól. 

Az 1990-es évek távlatából sok olyan regény veszítette el jogát a „modernségre", 
amely korábban ezt a minősítést kapta. Egyrészt szűkült a „modern" regények köre, 
másfelől olyan szerzők alkotásai kerültek az előtérbe, akiket korábban viszonylag 
keveset emlegettek - Jahnntól Céline-ig vagy Gombrowiczig. 

Ha a modern regény hagyományát akarjuk meghatározni, valószínűleg három-
négy nagy vállalkozást tekinthetünk mércének: Proust és Musil fő művét, valamint 
Joyce Ulysses és Finnegans Wake című alkotását. A hagyományozódás kezdetét 
azonban valamivel korábbi időszakban kell keresni. Amennyiben arra a kérdésre 
próbálunk választ adni, hogyan következett be a realizmus érvénytelenítése, olyan 
szerzők műveit kell megvizsgálni, akik félretették az átlátszó nyelv eszményét, és 
ezért mintegy átmenetet alkotnak a tizenkilencedik és a huszadik századi regényírás 
között. Közülük alighanem megkülönböztetett hely illeti meg Henry Jameset. Aligha 
lehet meghatározni a realizmustól távolodás módját anélkül, hogy ne vizsgálnánk 
meg az ő korai műveinek jellemző vonásait. 

1. Nyelv és történetmondás 

Henry James első alkotó korszakának legjelentősebb regénye először folytatásokban 
jelent meg. 1880 októberétől 1881 novemberéig az angliai Macmillan's Magazine, 

1 Wilhelm FURTWÄNGLER: An Karl Straube. 1 9 4 5 . február 5 . , Briefe. Herausgegeben von Frank T H I E S S . 

Dritte Auflage. F. A. Brockhaus, Wiesbaden, 1965. 113. 
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1880. november és 1881. december között az észak-amerikai Atlantic Monthly 
közölte, tizennégy részletben. A szerző hatezer fontot kapott ezért a munkáén, ami 
a korban jelentős tiszteletdíjnak számított. A második változat mintegy negyedfél 
évszázaddal később keletkezett, a New York-i Charles Scribner's Sons kiadó 1907 és 
1909 között huszonnégy kötetben kibocsátott sorozata James válogatott műveit 
tartalmazta. Az először 1972-ben az Európa Kiadónál megjelent magyar fordítás 
ennek alapján készült. Ez az értelmezés a kései, erősen átdolgozott szövegre 
vonatkozik, mert ebben a változatban vehetők észre a modern regény története 
szempontjából döntő kezdeményezések. A további vizsgálódás során az angol 
eredetit tekintem irányadónak, mert Balabán Péter átköltése sokszor pontatlan, és 
éppen azt nem engedi láttatni, miként változtatta meg James a regényírás nyelvét. 
(Az idézetek lelőhelyét - a könnyebb azonosíthatóság céljából - minden esetben 
zárójelbe tett római szám jelzi, mely a fejezetre utal.) 

James rendkívül erős hajlamot árult el az önmegfigyelésre és önértelmezésre. 
Föladatát gyakran hasonlította a festőéhez, a művet pedig kirakós játékhoz, miköz-
ben nem feledkezett meg arról, hogy a regényírás az olvasóval kötött hallgatólagos 
szerződés függvénye. Intenzitásra, nyelvi gazdaságosságra és a szereplők belső 
megközelítésére törekedett. Flaubert formaérzékét tartotta szem előtt. Személyesen 
is jól ismerte e francia írót, és levelezett vele. Tisztában volt azzal, hogy Flaubert 
jelentős mértékben emelte a nyelv súlyát az elbeszélő prózában, de tovább akart 
haladni az általa megkezdett úton, mert úgy vélte, a Bovaryné alkotója „korántsem 
jutott túl messze, éppen ellenkezőleg, túlzottan hamar megtorpant".2 A nagy elődről 
1893-ban írott tanulmányának e végkicsengése arra enged következtetni, hogy az 
amerikai születésű író Flaubert-nél is nagyobb jelentőséget tulajdonított a nyelvnek 
a regényben. Ezzel a törekvésével hozott fordulatot a műfaj történetében. 

James írásmódjának három feltűnő sajátossága van: a kihagyás, a közbeiktatás és 
a metafora. A szereplők mondatai olykor félbeszakadnak, s az olvasóra vár a föladat, 
hogy kitalálja, mit is szándékoztak mondani. A meghatározatlanság szabadságot ad 
az értelmezőnek, ám egyúttal nehezíti is a munkáját. A közbeékelt betétekkel 
bonyolított hosszú mondatok kizárják annak a lehetőségét, hogy valaki gyorsan 
olvassa Henry James műveit, a továbbfejlesztett metaforák pedig még egyes sze-
replők között is akadályozhatják a megértést. Az Egy hölgy arcképben a címsze-
replő nagynénje, Mrs. Touchett például azért nem tudja követni fiának, Ralphnak a 
beszédét, mert a fiatalember szüntelenül képekkel fejezi ki magát: „- Nem hiszem, 
hogy fölfogom, mire is gondol - mondta - , túl sok nyelvi alakzatot használ." (XXVI) 

Az eredetiben szereplő „figures of speech" kifejezés nyelvi játék része; néhány 
lappal később az egyik mellékalak, Henrietta Stackpole amerikai újságírónő ugyan-
csak az idézett birtokos szerkezet első szavához folyamodik: „Amint elmésen (inge-
niously) megjegyezte, a szabad ég alatt más országokban mintha a faliszőnyegeknek 
a színoldalát látná, Angliában viszont csak a visszáját, s így fogalma sem lehet a 

2 Henry JAMES: Gustave Flaubert. Selected Literary Criticism. Heinemann, London, 1963. 154. 
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mintáról (figure)." (XXVI) Az alakzat - melyet sem Mrs. Touchett, sem Henrietta 
Stackpole nem tud értelmezni - egyszerre kifejezésmód és üzenet. James önértei-
mező története a Mmta a szőnyegen (The Figure in the Carpet, 1896) erről a 
kölcsönösségről szól. A „figure" szó természetesen többértelmű: emberi „alak"-ra, 
szereplőre, jellemre is utal - az Egy hölgy arcképének XXXI. fejezetében a „figure-
pieces" összetétel egyenesen alakot ábrázoló festményeket jelöl, vagyis a „minta a 
szőnyegen" a „hölgy arcképe" kifejezéssel állítható párhuzamba. A magyar fordítás-
ban nem lehet észrevenni ezt a nyelvi játékot, mert Mrs. Touchett „szóképet" 
emleget, Miss Stackpole pedig arról panaszkodik, hogy „fogalma sincs, mit ábrázol 
a műalkotás". 

A metaforákban gondolkozó Ralph Touchettnek Caspar Goodwood amerikai 
gyáros az ellenpárja, akit Henrietta Stackpole a következőképpen jellemez: „Mr. 
Goodwood sokat beszél, de nem társalog (speaks a great deal, but he doesn't talk)." 
Az elbeszélő ugyanerről a mellékszereplőről azt állítja, hogy „volt valami betű 
szerinti benne" (XLVII). A „literal" szó a „metaphoric" ellentéte. A nyelv szétválaszt-
hatatlan egységet alkot a jellemzéssel: Ralph Touchett hazájától elidegenedett ame-
rikai, aki nemcsak csodálja, de mélyen éiti is az európai történelmet, Caspar 
Goodwood viszont letűntnek, elavultnak gondolja az „Óvilág" kultúráját. A regény-
nek megannyi részlete érezteti, hogy a különböző szereplők egymástól lényegesen 
eltérő nyelvet beszélnek. Amikor Caspar Goodwood Firenzében is fölkeresi a 
hősnőt, hogy megtudja, igaz-e a hír, mely szerint Isabel Archer, ki őt korábban 
kikosarazta, férjhez készül, a lány úgy érzi, már amerikai kiejtése miatt is ellenszen-
vesnek találja a férfit (XXXII). 

James regényei a köztudat szerint tárgyiasak abban az értelemben, hogy az 
elbeszélő jelenlétét nem lehet érzékelni bennük. Noha az Egy hölgy arcképe viszony-
lag korai alkotás, a magyarul olvasható változat már a szerző kései írásmódjának 
nyomait is magán viseli, ennyiben tehát joggal szemléltetheti James törekvésének 
irányát. Egyfelől gyakran fordul elő a többes első személyű névmás - mintegy azt a 
látszatot keltve, hogy a történet elmondója valamely közösséghez tartozik. Ez a 
sajátosság a tizenkilencedik századi realista regényekhez - például Balzac vagy 
Dickens műveihez - közelíti James könyvét. Másrészt viszont a szereplők sokszor 
magukban s némán beszélnek. A belső beszédnek ez a módja alighanem Jane 
Austen és Stendhal regényeiben vált először fontossá, tehát két olyan szerző művei-
ben, akiknek írásmódja több szempontból is a realizmus utáni regény számára 
szolgált ösztönzésül. E kettősséget Jamesnél egy harmadik tulajdonság egészíti ki: az 
elbeszélő olykor azt érzékelteti, hogy nincs mindarról tudomása, ami végbemegy a 
szereplők lelkében. Az elbeszélő helyzete különösen a regény második felében 
válik egyre bonyolultabbá, ami egyúttal azt vonja maga után, hogy a szavak 
jelentése mind jobban a szövegkörnyezet függvénye lesz. Az író az olvasás folyamat-
szerűségét, előrehaladását tartja irányadónak. Ha az olvasó átugrik egyes részeket, 
könnyen érthetetlenné válik számára a szöveg. Mind gyakrabban szerepelnek olyan 
névmások vagy mutatószavak (például „ő" vagy „itt"), amelyek korábban említettek-
re utalnak vissza. Az összetettséget az is okozza, hogy a különböző beszédmódok 
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szüntelenül keverednek egymással. A XXXI. fejezet utolsó bekezdésében például 
így ér véget egy mondat: „ifjú hölgyünk úgy érezte, megromlottak vagy - ahogy a 
boltokban mondják - lefokozódtak a benne levő értékek". Ez a szövegtöredék azt 
összegzi, amit Isabel Archer gondol Madame Merle nevü ismerőséről. Nem közvet-
lenül idézett belső magánbeszédről van szó. Az elbeszélő értelmez, méghozzá oly 
módon, hogy közösség által használt nyelvi fordulatra hivatkozik. A beszédhelyzet 
tehát háromszorosan összetett: néhány szó is a szereplő, a történetmondó és 
„mások" nyelvének ötvözete. 

A metaforák azután még tovább bonyolítják a történetmondást, amennyiben 
bizonytalanná teszik a beszédhelyzetet. Előfordul ugyan, hogy valamelyik szereplő 
beszél szóképekben - ezt veti Mrs. Touchett Ralph szemére - , az is megesik, hogy 
nyilvánvalóan az elbeszélő retorizál, de a metafora sokszor annak eldönthetőségét 
teszi lehetetlenné, hogy tudjuk, ki is a beszélő. Amikor egy-egy szereplő tudatában 
végbemenő folyamatokra vonatkozik valamely hosszasan kibontott metafora, értel-
mét veszti a kérdés, vajon a hőstől származik-e a szókép avagy a történetmondótól. 
Ez a bizonytalansági tényező is okozza, hogy James jellemeinek nincs határozott 
körvonala. Más szóval, az elbeszélő álláspontjának meghatározatlansága elválasztha-
tatlan attól, hogy az író mintegy lebegteti regényeinek jellemeit, s egyúttal másként 
fogja föl az emberi személyiséget, mint a regény korábbi mesterei. 

2. Jellem és nézőpont 

„Az ember úgy is sok-sok alakot hozhat létre, hogy nem tait igényt általánosításra 
- iszonyodom az általánosításoktól. [...] Semmiről nincs végső szavam - a végtelen-
ségig igyekszem a finomításra" - írta James egy levelében, 1879. március 21-én.3 Ez 
a megállapítás rendkívül éles fényt vet arra a célra, melyet az író az Egy hölgy 
arcképáte.n próbált elérni. Nem túlzás azt állítanunk, hogy James kitaláltnak mutatja 
az emberi személyiséget. Regényében sok az önértelmezés, így az emberi szubjek-
tum mibenlétére vonatkozó föltevés is. A hősnő ellenfele, Madame Merle így érvel: 
„— Mit is nevezzünk 'én'-nek? Hol kezdődik s hol ér véget? Mindenbe átáramlik 
(overflows), ami csak hozzánk tartozik - hogy azután visszaáramolják belénk." 
A címszereplő ezzel szemben a következőket állítja: „- Semmi nem mérvadó, ami 
hozzám tartozik; éppen ellenkezőleg, minden csak akadály, önkényesen fölállított 
korlát. [...] A ruhám a varrónőt fejezheti ki, de nem engem. Először is nem a saját 
választásom, hanem a társadalom kényszere miatt viselem." (XIX) 

E két álláspont lényegében különbözik egymástól. Madame Merle kijelentése 
némi hasonlóságot árul el a körülmények hatalmáról szóló föltevéssel, mely köztu-
dottan fontos részét alkotta a naturalisták szemléletének; Isabel Archer nézete 
viszont a szabad akaratnak a kereszténységtől örökölt s a romantikus liberalizmusra 

3 Henry JAMES: Letters. Volume II. Macmillan, London, 1978. 221. 
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jellemző eszményére emlékeztet. A főszereplő távlatából nézve kétségesnek tűnik 
föl a személyiség azonossága. Ez az álláspont szöges ellentétben áll Zoláéval, kiről 
James szigorúan bíráló hangnemű tanulmányt jelentetett meg 1903-ban. Akkor 
sokan a francia szerző naturalista regényeit tartották „korszerűnek". Ma úgy látjuk, 
Henry James volt az előremutató művész, amennyiben a személyiség azonosíthatat-
lanságának hangsúlyozásával megelőzte a huszadik század lélektani, bölcseleti s 
művészeti törekvéseit. 

Az Egy hölgy arcképe színjátékként láttatja a világot, amelyet csakis elfogult 
nézőpontból lehet értelmezni. Ezért kulcsszó a szövegben az „impresszió", amelyet 
az író nyilvánvalóan annak tudatában használ, hogy korának legjelentősebb festői 
mozgalma ezzel a megjelöléssel utalt önmagára. Claude Monet olajképe, A kelő nap 
impressziója 1872-ben keletkezett. James szenvedélyesen érdeklődött a képzőművé-
szet iránt, és roppant közeli rokonságot tételezett föl a látás és az írás, illetve az 
olvasás között. Az Egy hölgy arcképe újrakiadásához készített s a magyar fordításban 
is olvasható előszavában olyan házhoz hasonlította a regényírást, amelynek millió 
ablaka mind más alakú s nagyságú, s „mindegyikben olyan valaki áll, akinek szeme 
vagy messzelátója annyira egyedülálló eszköz a megfigyeléshez, hogy használója 
minden mástól különböző benyomásokat (impressions) szerezhet. Mind ugyanazt 
az előadást nézik, de ott, ahol az egyik sokat, a másik kevesebbet, ahol az egyik 
feketét, ott a másik fehéret, ahol az egyik nagyot, a másik kicsit, ahol az egyik 
durvát, a másik finomat lát". 

Henry James művészetének eredetiségét általában a nézőpont rendszerező 
igényű használatával szokás összefüggésbe hozni. Való igaz, hogy az ő műveiben a 
jellemeknek nincs önértékük, minden egyes szereplő valamelyik másiknak a szem-
szögéből jelenik meg. Hiba volna azonban úgy gondolni, hogy a nézőpont csupán 
az egyéniség függvénye. Lényegesen tágabb fogalomról van szó. James fölismerése 
azzal rokonítható, amit Nietzsche távlatiságnak, azaz perspektivizmusnak nevezett. 
A német bölcselő 1884-ben vetette papírra a következő szavakat: „minden értékelés 
valamilyen távlatból történik, valamely egyén, közösség, faj, állam, egyház, hit, 
kultúra fönntartásának a távlatából. - Mivel elfelejtjük, hogy az értékelés mindig 
távlatot tételez föl, mindenkiben egymásnak ellentmondó értékeléseknek, követke-
zésképp ellentmondásos indítékoknak a hatalmas zűrzavara lakozik.'"1 Ez a jellem-
zés megfelel annak, ahogyan Henry James a nézőpontot értelmezte, függetlenül 
attól, hogy Nietzsche szavait az Egy hölgy arcképe szerzője aligha ismerhette, hiszen 
azok csak 1901-ben kerültek nyilvánosságra. 

A nézőpont az Egy hölgy arcképe lapjain szokásrendszerhez, hagyományhoz is 
kapcsolódik. Ebben az értelemben fordul elő például az „amerikai nézőpont" 
kifejezés a XXXI. fejezet első bekezdésében, mintegy előrevetítve Virginia Woolfnak 
azt az esszéjét, amelynek Az orosz nézőpont a címe. Ez utóbbi író alighanem James 
ösztönzésére is határozta meg a nézőpontot valamely nemzeti kultúra örökségként 

4 Friedrich N I E T Z S C H E : Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwetung aller Werte. Alfred Kröner, 
Stuttgart, 1964. 186. 



3 1 6 Szegedy-Maszák Mihály 

felfogható „látásmód"-jaként, hiszen személyesen is jól ismerte a nálánál majdnem 
négy évtizeddel idősebb pályatársát, és már huszonnégy évesen, 1905-ben is írt róla 
cikket. Míg Woolf az angol látásmódot az orosszal hasonlította össze emiitett 
értekező művében, addig James az amerikaival állította szembe a brit értékrendet az 
Egy hölgy arcképe lapjain. Az Újvilágból a szigetországba áttelepült szereplők azt az 
ellentmondást kénytelenek fölismerni, hogy Anglia hűbérisége ugyan elaggott az 
amerikai demokrácia szempontjából, de több szabadságot ad az egyénnek. 

Miként hat az angol életforma az amerikai jövevényekre? Ez a kérdés jelenti a 
távlatot, amelyből a jellemek jelentős része kibontakozik. I lenrietta Stackpole alakja 
mintegy kellékként szolgál a címszereplő személyiségének kiemeléséhez. A The 
New York Interviewer című lap tudósítója mindazt megtestesíti, amit Isabel Archer 
nem vállal az amerikai értékrendből. Az újságírónő a hivatás, a kötelesség, a hasznos 
tevékenység, a haladás és a „tények" szószólójaként lép föl. Képtelen megérteni a 
nemzethez tartozást, és élesen elítéli azokat az amerikaiakat, akik eltávolodnak a 
szülőföldjüktől. Felfogása durván egyszerűsítőnek minősül. Amikor Miss Stackpole 
azt hányja Ralph Touchett szemére, hogy föladta a hazáját, a fiatalember így 
válaszol: „- Ugyan! A saját országát éppúgy nem adja föl az ember, mint a tulajdon 
nagyanyját. Egyiket sem választottuk; olyan alkotóelemeink, amelyeket nem lehet 
kiiktatni" (X). Az amerikai nemcsak Angliát nem érti, de minden országban a saját 
világának a tükrét keresi. „Henrietta Stackpole-t meglepte a tény, hogy az ókori 
Róma kövezete nagyon hasonlított New Yorkéhoz és még a harci szekerek mély 
nyomai és az amerikai élet élénkségét kifejező, csörömpölésbe vesző vasbarázdák 
között is megfelelést talált." (XXVII) Amikor az angol mágnás, Lord Warburton 
Perzsiában s Törökországban tett utazásairól számol be, a New York-i lap tudósítója 
azt kérdezi tőle, „kifizetődnék-e", ha meglátogatná e közel-keleti térséget (XXVII). 
Róma mintegy próbára teszi az oda látogatókat, képesek-e a múlt megértésére. 
Isabel azáltal is válik a regény főszereplőjévé, hogy erősen különbözik „az egymást 
visszhangzó turisták nyájaitól (the herd of reechoing tourists)". „Nem tartozott azok 
közé a fölényes turisták közé, akikben a Szent Péter templom csalódást kelt és 
híréhez képest kisebbnek találják. [...] Henrietta kénytelen volt őszintén kijelenteni, 
hogy Michelangelo kupolája nem állta ki a versenyt a washingtoni Capitoliummal." 
(XXVII) 

Kicsoda is a regény hősnője? Első jellemzését az a távirat adja, melyben Mrs. Lydia 
Touchett arról értesíti az Angliában vásárolt birtokán élő férjét és fiát, hogy úgy 
elöntött, egyik unokahúgát magával hozza Amerikából. Ez a nagyon szűkszavú 
szöveg többértelmű, sőt egyenesen rejtvényszerű - mint arra a Gardencourtban 
vendégeskedő Lord Warburton figyelmeztet. Később - az V. fejezetben - az ifjú 
Ralph Touchett ugyan megkérdezi anyját, mit is jelentett távirata, Mrs. Touchett 
azonban nem ad magyarázatot: „- Soha nem tudom, mit akarok mondani (what I 
mean) a távirataimban." Ezt a célzást egy sor olyan részlet követi, amelyben a 
szereplő maga sincs egészen tisztában azzal, mi is az értelme éppen elhangzott 
kijelentésének. Llenry James - ki bátyjával, Williammel, az amerikai pragmatizmus 
jelentős bölcselőjével, sokszor vitatkozott a nyelv mibenlétére vonatkozó kérdé-
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sekről - gyakran emlékeztet arra, hogy valamely megnyilatkozás jelentése az üzenet 
vevőjén is múlik. A távlat nemcsak a látásra, hanem általában az értelmezés minden 
formájára vonatkozik. 

Isabel jellemzésében a „képzelet" a kulcsszó, mely egyrészt kétségkívül összefügg 
a nézőpont fontosságával, másfelől a romantika örökségét idézi föl. A III. fejezet -
mely Isabelnek New York államban töltött éveire tekint vissza - számot ad korai 
olvasmányairól és az általa olvasott könyvek között a „Német Gondolkodás" törté-
netéről írott munkáról is említést tesz. A jelző nagybetűs írásmódja magától értetődik 
az angol nyelvben, a jelzett szóé viszont nem. Föltehetően azt hivatott sugalmazni, 
hogy a fiatal lány a 18-19- század fordulójának német bölcselete, s így a metafizika 
„mélységei" iránt is fogékonyságot mutat. A lét legáltalánosabb kérdései többször is 
szóba kerülnek a regényben, az Isabelhez szellemi s lelki értelemben legközelebb 
álló szereplőt, Ralph Touchettet pedig az V. fejezet első mondata „filozófus'-ként 
mutatja be. 

Lydia Touchett azért hozza magával Európába Isabel Archert, mert úgy véli, 
három unokahúga közül ő az, aki képes lehet arra, hogy túltegye magát az amerikai 
szemlélet szűkösségén. „- Azt gondolja, hogy sokat tud a világról - mint a legtöbb 
amerikai lány; de hozzájuk hasonlóan nevetségesen téved ebben" (V) - jelenti ki a 
fiának, röviddel azután, hogy unokahúgával együtt megérkezett Gardencourtba. 

Egyik sógora, Edmund Ludlow szerint Isabel mindig is „idegennek" számított 
Amerikában, s az elbeszélő azt állítja, hogy „természetének mélységei megközelíthe-
tetlennek (were a very out-of-the-way place)" bizonyultak. Mindenben része-
sült, amit az újvilági kultúra nyújtani tudott, sőt az európairól is volt fogalma - a 
londoni Spectatort olvasta, és ismerte Gounod zenéjét, Browning költészetét, vala-
mint George Eliot regényeit. Mégsem elégítette ki a sorsa: „Maga mögött kívánta 
hagyni a múltat." (IV) Európába érkezése után egy ideig nagyon amerikainak érzi 
magát. Olyannyira, hogy Lydia Touchettnek szemére veti, hogy föladta az amerikai 
értékrendet, anélkül, hogy másikat választott volna. „- Mi tehát a nézőpontja? -
kérdezte nagynénjét. - Ha ugyanis mindent bírál itt, bizonyára van nézőpontja. Úgy 
látszik, nem amerikai - hiszen odaát mindent annyira kellemetlennek vélt. Ha én 
bírálok, mindenestől amerikai nézőpontból teszem!" (VII) A hősnő jól tudja, hogy az 
értékelés mindig nézőpont függvénye. Fokozatosan elidegenedik Amerikától, ám 
korántsem bizonyos, hogy képes másik álláspontot elfoglalni. „Nagy hit volt benne, 
és ha volt is sok bolondság a bölcsességében, azok, akik szigorúan ítélik meg, utóbb 
elégtételt nyernek; látni fogják, hogy olyan adag bolondság árán lett következetesen 
bölcs, amely már szánalomra tarthat igényt." (XII) 

lsabel még soha nem került szembe olyan ellenvéleménnyel, amelyet ne tekint-
hetett volna parlaginak a magáéhoz képest, ezért nem ismer tekintélyt. Tele van 
ismeretvággyal és szabadon akar választani életformát. Ralph figyelmezteti, hogy a 
szenvedés is tudás. Szemlátomást a lány is sejti ezt, amikor Lord Warburton megkéri 
a kezét s ő azzal indokolja elutasító válaszát, hogy a szabadságát nem akarja 
föláldozni a biztonságért. „- Nem kerülhetem el a boldogtalanságot - mondta 
Isabel. - Ha Önhöz mennék feleségül, ennek elkerülésére tennék kísérletet." (XIV) 
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A váratlanul ölébe hullott örökség azután gyökeresen megváltoztatja a gondolkozá-
sát. Olaszország „ígéretföldként terült el előtte", de „elveszett a látomások útvesztőjé-
ben" (XXI). Nincs kizárva, voltaképpen nem sikerült levetkőznie az amerikai gon-
dolkozásmódot, ezért nem tudja érzékelni az árnyalatokat. 

Mielőtt Gilbert Osmond megkéri Isabel Archer kezét, a következő jellemzést adja 
a hősnőről Madame Merle-nek: 

- Csak egy hibája van. 
- Mi az? 
- Túl sok eszme (ideas) foglalkoztatja. 
- Figyelmeztettem, hogy okos. 
- Szerencsére rosszak az eszméi - mondta Osmond. 
- Miért szerencsére? 
- Dame, ha egyszer föl kell áldozni őket! (XXVI) 

James nem kész jellemekben gondolkodik. Regényeiben a szereplőknek nincs 
önértékük; fokozatosan hagyja kibontakozni a személyiségüket. Serena Merle a 
XVIII. fejezetben csiszolt ízlésű és kifogástalan erkölcsű hölgyként jelenik meg -
mert Miss Archer így látja őt. Hihetőleg mélyebb értelme van annak, hogy először 
hátulról pillantja meg a negyvenéves özvegyasszonyt, amint a zongoránál ül és 
Schubertet játszik. Nemcsak ez a részlet tanúsítja, hogy a szereplők viszonyát a 
nézőpont határozza meg a regényben. Isabel meglehetősen hosszú ideig „nem lát 
keresztül" Gilbert Osmond jellemén. Ezért megy hozzá feleségül. Amikor Ralph 
Touchett először hall a főszereplő házassági tervéről, eleinte úgy érzi, ha közölné a 
véleményét, szándékával ellentétes hatást érne el. Utóbb mégis rászánja magát, hogy 
beszéljen a lánnyal. Előbb azt állítja, hogy unokatestvére „ketrecbe zárja magát", 
majd egyenesen arra hivatkozik, úgy érzi, mintha ő maga zuhanna le a lány döntése 
következtében. A bukás („fali") szó egyszerre idézi föl az ősznek és a bűnbeesésnek 
a képzetét. Isabel azzal érvel, hogy „egészen másként" látja Gilbert Osmondot. Csak 
később veszi észre, hogy „nem helyesen olvasta" e férfi jellemét („she had not read 
him right" XLII). 

Isabel először firenzei tartózkodásakor érez némi felemásságot Osmond ba-
rátnőjének „hangvételében". „Mindig egyszerűen Madame Merle volt, egy svájci 
iiégociant özvegye" - olvassuk a XXIII. fejezet végén. E kijelentés Ralph Touchett 
fönntartásainak összegzését követi, s így az olvasó aligha tudhatja biztosan, kinek a 
véleményét is fejezik ki az idézett szavak. Annyi bizonyos, a francia szó eredeti 
jelentése („alkudozó") mélyebb jelentőséget nyer majd a későbbiek fényében, 
hiszen mintegy a másokat irányító szerepkörét kapcsolja az asszony jelleméhez. 

A hősnő csak lassan ismeri föl, hogy amikor azt hitte, szabadon választotta meg 
a férjét, Madame Merle és Gilbert Osmond tervét valósította meg. A kijózanodás első 
szakaszában támadt gondolatait így összegzi az elbeszélő: „Lehetetlen azt állítani 
(pretend), hogy nem nyitott szemmel cselekedett; ha valaha létezett szabadon 
cselekvő lény (free agent), úgy ő volt az. Tagadhatatlan, hogy a szerelmes lány nem 
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szabadon cselekszik, de hibájának egyetlen forrása önmagában keresendő. Nem 
létezett összeesküvés, kelepce; körülnézett, mérlegelt és választott." (XL) Ez a 
véleménye akkor rendül meg, amikor egy szép napon kikocsikázik Rómából, s 
hazatérve együtt találja a férjét a barátnőjével. „Madame Merle a szőnyegen állt, 
némi távolságra a tűztől; Osmond öblös karosszékben hátradőlve ült és az asszonyra 
nézett. [...] Isabelt először az lepte meg, hogy a férfi iii, miközben Madame Merle 
állva marad; volt ebben valami visszás s ez gondolkozóba ejtette. Azután észrevette, 
hogy eszmecseréjükben futólagos (desultory) szünethez érkeztek és szemtől szembe 
az olyan régi barátok fesztelenségével tűnődtek el, akik néha ügy cserélnek eszmét, 
hogy nem is szólalnak meg." (XL) 

I Iázassága előtt Isabel azt gondolja, előtte van, férjhezmenetele után fokozatosan 
rádöbben, hogy mögötte az élet. „A sötétség, némaság, fulladás háza volt" számára 
az a római lakhely, amelyben élete hátralevő részét kellett eltöltenie (XLII). 

James művészetének egyik sajátossága - s talán erénye is - , a bonyolult lelkiálla-
potok érzékeltetése. Példaként arra a részletre lehet hivatkozni, amely azzal foglal-
kozik, mi is megy végbe Isabel tudatában, amikor a férje azt várja tőle: bírja rá 
korábbi udvarlóját, a dúsgazdag Lord Warburtont, hogy vegye feleségül Gilbert 
Osmond lányát, Pansyt: „kívánta, hogy Lord Warburton diadalmaskodjék férjével 
szemben, és ugyanakkor azt is kívánta, hogy férje kerüljön fölénybe Lord Warbur-
tonnal szemben" (XLVI). 

A címszereplőnek szüksége van arra a meggyőződésre, hogy nem saját maga 
okolható a boldogtalanságáért. Amikor Lord Warburton nem kéri meg Osmondtól 
lányának a kezét, nemcsak az apa, de Madame Merle is szemrehányást tesz Isabel-
nek. „- Kicsoda - micsoda ön?" - kérdezi a hősnő. „- Mi köze van a férjemhez? [...] 
Mint föltornyosuló hullám rohanta meg az érzés, hogy igaza volt Mrs. Touchettnek. 
Madame Merle adta őt férjhez." (XLIX) 

Isabel, azaz Mrs. Osmond kiábrándulásának utolsó szakaszát két mozzanat hatá-
rozza meg. Táviratot kap Gardencourtból, amelyben Mrs. Touchett arról értesíti, 
hogy Ralph napjai meg vannak számlálva. Gilbert Osmond ellenzi, hogy a nő 
Angliába utazzék. Osmond testvére, Gemini grófné elárulja Isabelnek, hogy Pansy 
nem Osmond első feleségének, hanem Madame Merle-nek a lánya. A grófné által 
föltett kérdés - „miért is örökölt pénzt?" (LI) - többszörösen is bizonyítja a kétér-
telműséget, amely James művészetének állandóan visszatérő sajátossága. A pénz, 
melynek az lett volna a rendeltetése, hogy fölszabadítsa Isabelt, teherként neheze-
dett rá, s lehúzta a mélybe. Gemini grófné, aki könnyelmű és fölszínes személyiségű 
asszonynak látszott, sokaknál éleslátóbbnak bizonyult. 

A végső kiábrándulás másik előidézője Isabel és Madame Merle utolsó találkozá-
sa. Miután egyértelművé vált, hogy Lord Warburton nem veszi feleségül Osmond 
lányát, az apa visszaküldi Pansyt abba a zárdába, ahol nevelkedett. Isabel úgy dönt, 
hogy Angliába utazik, mert még egyszer akarja látni unokafivérét, Ralph-ot. Rómá-
ból távozása előtt fölkeresi Pansyt a zárdában. Itt találkozik Serena Merle-lel, aki egy 
pillanat alatt megsejti, hogy kettejük között mindennek vége, s egy újabb pillanat 
alatt azt is, miért. „Az a személy, akivel a zárdában találkozik, már nem azonos azzal, 
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akit addig ismert (she had seen hitherto), hanem egészen más - olyan valaki, aki 
ismeri az ő titkát." Mint annyiszor korábban, ezúttal is a látásra utaló ige érzékelteti 
a nézőpont megváltozását. Isabel pedig azt „a szárazan rámeredő tényt" veszi észre, 
hogy használat után fölakasztható „eszköz" szerepét játszotta, mely „éppúgy éltel-
metlen és célszerű, mint a megmunkált fa vagy vasdarab" (LII). 

A két nő jelenetének végén Madame Merle közli Isabellel, hogy az öreg Touchett 
bankár nem önszántából, de fiának unszolására hagyott nagy pénzösszeget felesége 
unokahúgára. A fejezet utolsó mondatai Madame Merle kijelentésével kezdődnek: 

- Tudom, hogy Ön nagyon boldogtalan, de én még boldogtalanabb vagyok. 
- Igen; elhiszem. Úgy gondolom, sosem kívánom Önt újra látni. 

Madame Merle fölemelte a tekintetét. 
- Amerikába megyek - jegyezte meg halkan, miközben Isabel kilépett az aj-

tón. (LII) 

A két nő szembeállítását két hazájától elidegenedett amerikai férfié egészíti ki a 
regényben. James jellemformálásának árnyaltságát bizonyítja, hogy miközben korlá-
toltnak láttatja az anyagias gyárost, Caspar Goodwoodot, a pénzkeresésre képtelen 
Gilbert Osmondot is ellenszenvesnek tünteti föl. „Soha életemben egy pennyt sem 
próbáltam megkeresni" - jelenti ki Isabel férje (XXXV), és ennek az önminősítésnek 
az ad jelentőséget, hogy Osmond a művészetben sem képes önállóságra: utánérző 
műkedvelőre vall, ahogyan szonettet ír és rajzokat másol. Ellenképét, a másik 
„fölösleges embert", a tüdőbaj teszi képtelenné a cselekvésre. „Az élet, ahogyan ő 
most élt, olyan volt, mint egy jó könyv rossz fordításban" - olvassuk Ralph Tou-
chettről a regény elején (V). Ő is eltávolodott Amerikától. Neveléséről ezt olvassuk: 
„Oxford elnyelte Harvardot, és Ralph végül is meglehetősen angollá lett. A külső 
alkalmazkodás az őt körülvevő viselkedésmódokhoz (manners) mindazonáltal 
olyan elmének szolgált álarcként, aki nagyon élvezte a függetlenségét." (V) Ralph 
Touchett azáltal különbözik Gilbert Osmondtól, hogy európai tartózkodása alatt 
töiténeti tudatra volt képes szert tenni, s a regényben ez föltétlen értéknek számít. 
Míg ellenfele nagyon is záit személyiségnek bizonyul, addig ő minden bizonnyal a 
leginkább nyitott jellem. „Az olvasó máris többet tud róla, mint amennyire Isabel 
valaha is ismerheti őt" (XXXIX) - jelenti ki az elbeszélő, s ebből azt lehet sejteni, 
hogy önéletrajzi vonatkozások is találhatók Ralph Touchett megformálásában. 

3 Műfaj és szerkezet 

Aligha kétséges, hogy az Egy hölgy arcképéiért vannak vallomásszerű mozzanatok. 
A huszadik század első évtizedében írt előszóban James megemlítette, hogy Velen-
cében keletkezett ez a regénye, s a Firenzében, illetve Rómában játszódó jelenetek 
sok párhuzamosságot mutatnak a szerző olaszországi úti jegyzeteivel. Sőt, Isabel 
Archer Amerikában töltött korai éveinek fölidézése is rokonságot mutat azzal, 
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ahogyan az író saját gyerekkoráról számolt be önéletrajzának első kötetében, mely 
1913-ban A Small Boy and Others címmel jelent meg. Lélektani szempontból még 
annak is lehet jelentősége, hogy Isabel Archer európai tartózkodása 1870-ben 
kezdődik, tehát abban az évben, amikor Henry James egyik unokatestvére, Mary 
(Minny) Temple tüdőbajban meghalt. Az íróhoz nagyon közel állt ez a mindössze 
huszonnégy évet élt lány, és nincs kizárva, hogy a regényt mintegy e rövid élet 
képzeletbeli meghosszabbításaként gondolta ki a szerzője. Az önéletrajzi elemeket 
mindazonáltal hiba volna eltúlozni, márcsak azért is, mert más műfajok némely 
összetevői is észrevehetők az Egy hölgy arcképében. Az amerikai mellékszereplők 
olykor kifejezetten szatirikusak, sőt más jellemekről is el lehet mondani ugyanezt: 
ironikus felhangja van annak, hogy Lord Warburton számára afféle szórakozás a 
politikai radikalizmus; az irodalmat Byron költészetére korlátozó Mr. Bantlingnek, 
Isabel egyik londoni ismerősének az alakja pedig akár humoros torzképnek is 
nevezhető. 

Az Egy hölgy arcképe műfaját mégsem az ilyen részletek határozzák meg, hanem 
az a két új tulajdonság, amelyet sokan a modern regény két legfontosabb megkülön-
böztető jegyének tekintenek, a „gyökeres lélektaniság" és a „játékos önmagára 
vonatkoztatás".1 

Közülük a második mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a regény szünte-
lenül más műalkotásokra hivatkozik. Amikor Isabel először pillantja meg Gilbert 
Osmond lányát, az „ingénue" megjelölés jut eszébe, vagyis az a szó, amellyel francia 
színművekben szereplő együgyű kislányokra utalnak (XXVI). Miután kiderül, hogy 
az idősebb Touchett jelentékeny vagyont hagyott Isabelre, a lányt olyan „ünnepé-
lyesnek" (solemn) látja Mrs. Touchett, hogy Cimabue madonnái jutnak eszébe (XX). 
A főszereplő alakjának előzményeit maga az író Shakespeare és George Eliot 
műveiben jelölte meg. Ez utóbbi szerzőnek DanielDeronda (1876) című regényéről 
James röviddel annak megjelenése után írt egy párbeszéd formájú esszét. Az ebben 
a könyvben szereplő rossz házasság értelmezése mutat ugyan rokonságot Isabel 
Archer és Gilbert Osmond kapcsolatának felfogásával, de a három kérő között 
választó hősnő szabadságélményének kiemelése inkább magának Jamesnek Sze-
gény Richard (1867) című korai történetére utal vissza. 

A számtalan korábbi mű fölidézése arra hivatott emlékeztetni az olvasót, hogy 
könyvet tart a kezében. James következetesen rombolja a realizmus illúzióját. 
„Éppen olyan, mint egy regény!" - mondja Isabel Gardencourtról, nem sokkal 
azután, hogy megérkezett Touchett bankár angliai otthonába (II). Lilian Ludlow, 
Isabel idősebb nővére eredetinek nevezi a lányt. Férje erre a következő megjegyzést 
teszi: „- Nos, én nem az eredetieket szeretem, hanem a fordításokat. [...] Isabelt 
idegen nyelven írták. Nem tudom megfejteni." (IV) Amikor a XVI. fejezetben Isabel 
Caspar Goodwoodot kosarazza ki, azt a férfit, akit a lány a már maga mögött hagyott 
amerikai életének részeként tart számon, Henrietta Stackpole „erkölcstelen regény" 

3 Viktor Ё М Е С А Й : Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik. 2., unveränderte Auflage. Max 
Niemeyer, Tübingen, 1991. 260., 320. 
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hősnőjéhez hasonlítja barátnőjét. „- Valami nagy tévedés felé sodródol" - mondja 
később (XVII). 

Ez a mondat világosan elárulja, hogy az Egy hölgy arcképe közel áll a nevelődési 
regény hagyományához. Eredetisége abban rejlik, hogy kiábrándulásról szól és 
tulajdonképpen magának a nevelődésnek a lehetőségét teszi kérdésessé. Ily módon 
James eltávolodik a tizenkilencedik századi regényírásnak egyik legerősebb hagyo-
mányától. Az előszóban Turgenyevre hivatkozik, amikor az „építkezést" nevezi a 
regényíró föladatának, nem pedig az erkölcsi üzenetet. Ennek az építkezésnek a 
legelső fejezet az elindítója. A nyári teadélutánnak képében a színek és az árnyak 
kifejezetten az impresszionista festőiséget idézik. Az eseménysor az idő érzékelteté-
sének a következménye: a VI. Edward korában épített ház a történelmi örökség 
jelentőségére, tulajdonosának, Touchett bankárnak amerikai kiejtése és szókimon-
dása pedig arra emlékeztet, hogy harmincéves tartózkodás sem elég ahhoz, hogy 
valaki belülről ismerjen egy régi kultúrát. 

A szerkezet második egysége a XVIII. fejezettel indul. Az öreg Touchett haldoklik 
s fia arra kéri, írjon új végrendeletet, amelyben vagyona tekintélyes részét Isabelre 
hagyja. Az öregúr erkölcstelennek tartja, hogy „mindent így megkönnyítsenek egy 
személy számára", fia viszont azzal érvel, hogy a lánynak így nem kell azért férjhez 
mennie, hogy anyagi támogatást kapjon. A bankár attól fél, ekkora jövedelem 
hozományvadász áldozatává teheti a lányt. Ralph kicsinek és ezért vállalhatónak 
tartja a kockázatot. 

A regény harmadik egységét James eredeti módon vezeti be. Isabel és Osmond 
esküvőjének elbeszélését elhalasztja a történetmondó. A XXXV. és XXXVI. fejezet-
ben elbeszéltek között meghatározhatatlan idő telik el. E „kihagyás" után 1876. 
november l-jével folytatódik az eseménysor. Madame Merle és egy mellékszereplő 
beszélgetéséből csak töredékeket tudunk meg a múlt „hiányzó" részletéből - így 
arról értesülünk, hogy Isabelnek kisfia született, aki csak hat hónapig élt. Ez a 
haláleset már két éve történt, tehát az olvasóban megfogalmazódik a kérdés, vajon 
mennyire változtak meg a szereplők közötti viszonyok az azóta eltelt idő alatt. 
Fokozatosan nyerünk bebocsátást a megváltozott világba. Ralph azért utazik Olasz-
országba, hogy megtudja, fölismerte-e Mrs. Osmond, hogy férje, aki belső éltékek 
mindenhatóságát hangoztatja, valójában csakis külsőségekkel törődik. Isabel álarcot 
visel, nem árulja el magát. Az ellentétet a regény kiinduló helyzetével a beszélő 
nevek is kiemelik: „Gardencourt" („kertudvar") meghitt bensőségességét az Osmond 
házaspár „Roccanera" („fekete erőd") nevű palotájának ridegsége váltja föl. 

Előszavában James joggal emeli ki a XLII. fejezetet. Ebben a meglehetősen hosszú 
részben a külső cselekményt teljesen kiszorítja a belső. Isabel saját sorsán töprengés-
sel, egymagában tölti az éjszakát. Itt válik az Egy hölgy arcképe a fölismerés 
regényévé. „Most már semminek nem örült; hogyan is örülhet bárminek olyan nő, 
aki tudja, hogy elhajította magától az életet?" 

Az utolsó három fejezetet akár függeléknek is lehet nevezni. Ismét Gardencourt-
ban vagyunk. A mellékszereplők sorsa annak a szokásnak megfelelően alakul, 
amelyhez a tizenkilencedik századi regények többsége igazodik. Lord Warburton 
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nősülni készül, Henrietta pedig végül is megtagadja korábbi elveit, amennyiben nem 
honfitársához, hanem angol férfihoz megy feleségül. A befejezés szokatlanságára 
először az figyelmeztet, hogy a végső értékek nem kerülnek összhangba egymással. 
Éppen ellenkezőleg: a nézőpontok összeegyeztethetetlennek bizonyulnak. A hal-
dokló Ralph életét Mrs. Touchett sikertelennek, Isabel szépnek nevezi. 

A két unokatestvér, Isabel és Ralph utolsó párbeszédének jelentőségét késleltetés 
emeli ki. Ralph már annyira beteg, hogy csak a harmadik napon tud szólni látoga-
tójához. „Azt kívánom, bárcsak már csak vége volna az Ön számára" - mondja Isabel 
szenvedéséről, majd hozzáteszi: „Úgy hiszem, tönkre tettem magát." (LIV) 

A temetés után Caspar Goodwood ismét jelentkezik Isabelnél, hogy arra kérje az 
asszonyt, ne menjen vissza a férjéhez, hanem éljen vele Amerikában. A rövid jelenet 
a Touchett család angliai kertjében játszódik. „- Ha szeret, ha szán, hagyjon magam-
ra!" - ezek Isabel szavai. „A férfi egy pillanatig rámeredt a sötétben, a következő 
percben azt érezte Isabel, hogy átölelik és szájon csókolják." A nő kibontakozik 
rendíthetetlen csodálójának karjaiból és a kertből visszarohan a házba. Két nap 
múlva Mr. Goodwood hiába keresi Isabelt londoni szállásán. Henrietta közli, hogy 
Mrs. Osmond aznap utazott vissza Rómába, de várakozásra ösztönzi a férfit. E két 
ellentétes tájékoztatás lehetetlenné teszi, hogy az olvasó tudja a történet kimenetelét. 

Henry James mintegy lezárta a tizenkilencedik és elindította a huszadik századi 
regény történetét. Szakított azokkal a szabályokkal, amelyek alapján a korabeli 
közvélemény a jó regényt elképzelte. E szabályok közé tartozott a „szerencsés 
végkifejlet", „a jutalmak, nyugdíjak, férjek, csecsemők, milliók, függelékszerű bekez-
dések és vidám megjegyzések végső kiosztása" - ahogyan A regény művészete (7he 
Art of Fiction, 1884) című értekezésében írta.'' Az Egy hölgy arcképe a realista 
regényekkel ellentétben nem szociológiai leírásokkal vagy erkölcsi tanmesékkel 
mutat rokonságot, hanem Degas vagy Seurat olyan festményeivel, amelyeken félbe-
vágott alakokat láthat a néző. Henry James megszabadította a regényt a tanitó 
célzattól, s a művészet „igazságát" a megformáltság mikéntjével azonosította. Ezért 
jellemezte őt 1918-ban a fiatal T. S. Eliot a következőképpen: „olyan kifinomult 
elméje volt, hogy eszmék nem tudták megrontani".7 

Bármennyire kockázatos is kijelölni valamely fejlődés kezdetét, aligha tagadható, 
hogy a nyitott befejezés a belső nézőpontnak és a metaforikus nyelvnek előtérbe 
helyezésével együtt fontos ösztönző lett a regény későbbi alakulása során, s ennyi-
ben az Egy hölgy arcképe mintegy fordulatnak tekinthető a műfaj történetében. 
Legföljebb a részalkotók aránya változott a továbbiakban. Némely regényekben 
például az önéletrajzi mozzanat került előtérbe - Proust fő művében s Joyce 
munkásságában éppúgy észrevehető regénynek és vallomásnak, illetve önarckép-
nek az ötvözete, mint Virginia Woolf tevékenységében. A modern elbeszélő próza 
hagyományának kialakulása szempontjából példa értékű lehet e legutóbbi szerző 

h Henry JAMI-S: Selected Literary Criticism. Heinemann, London, 1963- 52-53. 
7
 Т . S. ELIOT: On Henry James. In: F . W . D U P E E (ed.) The Question of Henry James. A Collection of 

Critical Essays. H. Holt, New York, 1945. 110. 
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önéletrajzi regénye, mely egyúttal azt is érzékelteti, hogy a regény nyelvének 
gyökeres átalakítása, a külső cselekmény leértékelése és a metaforikus írásmódra 
áttérés könnyen a regény műfajának megtagadására indíthatta az újítás szellemét 
képviselő prózaírókat. 

4. Önéletrajz és regény 

Virginia Woolf először 1925. május 14-én említi naplójában a To the Lighthouse címet. 
A következőket írja egy megírandó regényről: „Ez meglehetősen rövid lesz: benne lesz 
apának az alakja; és anyáé; és St. Ives; és a gyerekkor; meg az általam szokás szerint 
fölvetett dolgok - élet, halál stb. De a középpontban apának az alakja, amint ül egy 
csónakban és ezt szavalja: 'Mindnyájan elpusztulunk, egyenként, magányosan' - mi-
közben szétmorzsol egy makrahalat."" E terv megfogalmazását hamarosan követi a 
könyv elkészítése. Június 27-én ezt állapítja meg a szerző készülő munkájáról: „a ten-
gernek mindvégig hallatszania kell benne. Van egy ötletem: új nevet találok ki a köny-
veim számára, a 'regény' helyébe. Új - írta Virginia Woolf. De micsoda is? Elégia?"9 

Saját mércéjéhez képest gyorsan, valójában elég lassan halad a munkával. Szep-
tember 5-ig huszonkét lappal készül el, a következő év március 27-én pedig a 
vacsorajelenet befejezéséhez közeledik, mely a mű leghosszabb fejezete. Április 
29-én ér „Az ablak" című első rész végéhez, és a következő nap lát hozzá a 
középrész, a „Múlik az idő" (Time Passes) megírásához. A munkának e sokkal 
rövidebb szakasza május 25-ig tart. A könyv utolsó harmada, „A világítótorony" 
szeptember 16-án tekinthető befejezettnek, de a kézirat ekkor még nem kerül 
nyomdába, mert Virginia Woolf az egész művet még egyszer átírja. 1926. november 
23-án kelt följegyzés szerint naponta hat lapnyi szöveggel készül el. Az átdolgozás 
végül is egészen a következő év január 14-ig eltart, mert egyes részleteket háromszor 
is átfésül. Először a tíz rövid fejezetből álló középrész jelenik meg, éspedig franciául, 
a Commerce című folyóirat 1926 téli számában, Charles Mauron fordításában. Az 
egész regény pontosan egy időben kerül az olvasók elé Londonban és New 
Yorkban, 1927. május 5-én; a szerző végső módosításait azonban csak az európai 
kiadás tartalmazza. Ennek alapján készül a magyar változat. Mátyás Sándor fordítását 
1971-ben a Magvető Kiadó jelenteti meg. Mivel ez a szöveg némileg egyenetlen - a 
könyv harmadik részének még a fejezetbeosztását sem tartja tiszteletben - , az 
idézeteket sokszor újrafordítottam. 

A keletkezés szakaszainak rövid vázlatából a figyelmes olvasó észreveheti, hogy 
A világítótorony megírása eleinte viszonylag egyenletesebben haladt, mint később. 
A korai hónapokban Virginia Woolf még kevésbé érezte azt a lelki terhet, amely 
utóbb megnehezítette számára gyerekkorának fölidézését. Először inkább csak az 

8 The Diary of Virginia Woolf. Volume III. 1925-1930. Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, 
1982. 18-19. 

4 I. m. 34. 
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tudatosodott benne, hogy apjának megjelenítése annak a viszonynak a kétér-
telműségét hozta fölszínre, amely a letűnt Viktória-kor és a huszadik század között 
fönnállt. 1926. február 24-én azért jegyezte föl egyik öreg látogatójának, Francis 
Macaulay-nak a szavait Sir Leslie Stephenről, mert kiérezte belőlük azt a gondolatot, 
hogy a modern kor egyrészt következménye volt a tizenkilencedik századi fejlődés-
nek, másrészt ellenhatás volt vele szemben: „Lebontotta az egész épületet és egyál-
talán nem tudta, hogy mit is csinál. Soha nem gondolt arra, hogy Isten távoztával az 
erkölcsiség is eltűnik. Figyelemreméltó ember volt, mert noha nem akart hinni 
Istenben, szigorúbb volt a hívőknél."10 

A munka előrehaladtával azután egyre inkább fölismerte, milyen kockázattal jár 
számára annak a múltnak a megidézése, amellyel oly határozott eltökéltséggel 
fordult szembe. Mintegy félévvel később az előbb idézett följegyzésnél, 1926. 
szeptember 15-én a következőket vetette papírra: „Fölébredtem három óra körül. Ó, 
megint jön a rémület - mintha egy fájdalmat okozó hullám fizikai értelemben a 
szívemnél dagadna, föltaszítana. Boldogtalan, boldogtalan vagyok! Istenem, bárcsak 
lent, halott lennék. Azután szünet. De miért is érzem ezt? Lássuk csak, mint 
emelkedik a hullám. Figyelem. Vanessa. Kudarc. Igen; ezt észlelem. Kudarc, kudarc. 
(Most emelkedőben a hullám.) Ó, kinevettek, hogy a zöld színt kedvelem! Megtörik 
a hullám. Bárcsak halott volnék. Remélem, már csak pár évig élek. Nem tudok 
többé szembenézni ezzel a rémülettel - (szétterjed fölöttem a hullám)."11 

Első pillanatra idegösszeroppanás utáni állapot összefüggéstelen kifejeződésének 
lehetne tekinteni ezt a vallomást. Ha figyelmesebben olvassuk, megsejthető, hogy a 
rémálmot az idézhette elő, hogy Virginia Woolf rádöbbent, mennyire ellentmondásos 
érzelmeket is keltett benne a visszaemlékezés a gyerekkorra. Az író nővérére, a több-
gyerekes Vanessa Bellt e tett utalást nyilvánvalóan az indokolja, hogy Virginia Woolfban 
fölvetődik a gondolat: vajon ellensúlyozhatja-e saját írói hírneve a gyerektelenséget. 
A vízbefülásról A világítótoronyban is szó esik, éspedig nagyon hangsúlyosan, a befeje-
zésnél. A regény mai olvasói már tudhatják, hogy 1941-ben Virginia Woolf folyóba ölte 
magát, s ez a tény fokozza a regénynek is nyilvánvaló önéletrajzi jellegét. 

Vanessa Bell (1879-1961) festőművészként vált ismertté, ám kevesebb maradan-
dót alkotott, mint A világítótorony szerzője. Húgánál sokkal kiegyensúlyozottabb 
személyiség volt, mégis megdöbbentette a regény, amikor a kezébe került. Alig 
néhány nappal a könyv megjelenése után, 1927. május 11-én így összegezte vélemé-
nyét Virginia Woolfhoz intézett levelében: „Olyan arcképet rajzolt anyáról, amely 
jobban emlékeztet rá, mint bármi, amit lehetségesnek képzeltem volna. Szinte 
fájdalmas látni, hogy föltámadt. [...] Apa is megjelenik, de talán - ha nem tévedek -
őt nem olyan nehéz visszaadni. [...] Annyira megrázó szemtől szembe kerülni 
kettejükkel, hogy másra alig tudok figyelni."12 

10 I. m. 61. 
11 I. m. 110. 
12 A Change of Perspective. The Letters of Virginia Woolf. Volume III. 1923-1928. The Hogarth Press, 

London, 1977. 572. 
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A festett kép helyébe lép annak, akit ábrázol. Ami Oscar Wilde regényében 
szellemes ötlet, az itt múlt és jelen viszonyának bonyolítására szolgál. Mr. Ramsay a 
Viktória-kor értékrendjét személyesíti meg. Föltétlen engedelmességet követel meg 
a családjától. Sir Leslie Stephen is ilyen családeszményhez ragaszkodott. Fiúgyereke-
it ugyanarra az egyetemre, Cambridge-be küldte, ahol annak idején ő is hallgató 
volt, lányai azonban nem részesültek egyetemi képzésben. A zsarnok apa egyszerre 
váltott ki gyűlöletet és csodálatot gyerekeiből. Ez a kettősség érződik A világítóto-
ronyban. Bizonyítékként az a jellemzés idézhető, melyet az író 1928. november 
28-án adott a naplójában Sir Leslie Stephenről: „Apa születésnapja. Kilencvenhat 
éves volna, és lehetett volna ennyire idős, ahogy megérték e kort olyanok, akiket 
ismerek; de hála égnek, ő nem érte meg ezt a kort. Az ő élete véget vetett volna az 
enyémnek. Mi történt volna? Sem írás, sem könyvek - elképzelni is lehetetlen. 
Régebben naponta gondoltam rá, de A világítótorony megírásával magamban mint-
egy félretettem őket. Azóta ha visszajön néha, már egészen más. (Úgy hiszem, 
egészségtelenül ragaszkodtam mindkettőjükhöz; megírásuk szükségszerű tett volt.) 
Most már inkább kortársként jön vissza. Egy szép napon olvasnom kell a munkáit. 
Vajon megint úgy érzem majd, hogy hallom a hangját, kívülről tudom, mit is 
mond?"13 

Virginia Woolf a Viktória-kornak nemcsak erkölcsi, de művészi eszményeivel is 
szakított. Vállalkozásának a sikerét igazolja, hogy a regény megújítói között tartja 
számon a közvélemény. Vonzódása mégsem szűnt meg a magától eltávolított 
tizenkilencedik század iránt. Ez okozta, hogy néhány évvel A világítótorony megje-
lenése után újraolvasta apja munkáit. 1932-ben Sir Leslie Stephenről készített esszéje 
egyúttal segítséget ас! a regénybeli Mr. Ramsay jellemének értelmezéséhez. Először 
azt érzékelteti, hogy a Viktória-kori szülőket inkább két, mint egy nemzedéknyi 
távolság választotta el a huszadik századtól: „Mire a gyerekek fölcseperedtek, apám 
nagy napjai már leáldoztak. A folyón és a hegyekben aratott diadalait már learatta, 
mikor a gyerekek születtek. E győzelmek emlékeztetői még ott hevertek a házban -
egy ezüstserleg a kandalló párkányán, a könyvespolc sarkának támasztott hegymá-
szóbotok - s élete végéig irigységgel vegyített csodálattal beszélt a nagy alpinistákról 
és felfedezőkről. Saját működésének évei azonban már a háta mögött voltak és meg 
kellett elégednie azzal, hogy svájci völgyekben barangol vagy Cornwall mocsaraiban 
sétál." A távolság áthidalhatatlan a két korszak között, ám részben éppen ez okozza, 
hogy az egyszer s mindenkorra lezáródott, visszahozhatatlan kor irigységet kelt az 
utódokban: „A szülők s gyerekek közötti viszonyban ma olyan szabadság létezik, 
amely apa számára lehetetlennek számított volna. A családi életben a viselkedésnek, 
sőt szertartásnak bizonyos szintjét várta el. Ha azonban a szabadság annyit jelent, 
hogy az embernek joga van a saját gondolatához és szenvedélyeihez, nálánál senki 
nem tisztelte, sőt hangsúlyozta a szabadságot."14 

13 The Diary of Virginia Woolf. Volume III. 208. 
14 Virginia Woou: Leslie Stephen. The Captain 's Death Bed and Other Essays. Harcourt, Brace, 

Jovanovitch, New York, 1978. 69. 
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A Bloomsbury csoport - melynek Virginia Woolf egyik meghatározó egyénisége 
volt - kezdeményező szerepet játszott a Viktória-kor értékrendjének érvényteleníté-
sében. A világítótorony ennek az ellenhatásnak a megnyilvánulása, de művészi 
értéke elválaszthatatlan attól, hogy miközben szerzője küzdelmet folytatott elődei-
nek világszemléletével, soha nem tudta teljesen meggyőzni magát arról, hogy a 
tizenkilencedik század értékrendje elavult. Ezért érzett belső szükséget arra, hogy 
regényt írjon a szüleiről. 1939-40-ben Vázlat a múltról című visszaemlékezésében 
így indokolta A világítótorony megírását: „Negyvenegynéhány éves koromig - az 
időpontot meg tudnám jelölni, ha utána néznék, mikor is keletkezett A világítóto-
rony, de ezúttal túl hanyag vagyok ahhoz, hogy törődjem ezzel - anyám jelenléte 
rögeszmésen foglalkoztatott. Hallottam a hangját, magam előtt láttam őt és napi 
teendőim végzése közben el tudtam képzelni, mit is tenne vagy szólna. Egyike volt 
azoknak a láthatatlan jelenléteknek, amelyek végül is minden életben olyan fontos 
szerepet játszanak."15 

Mr. és Mrs. Ramsay egyszerre minősül korlátoltnak és csodálatraméltónak. A re-
gény hangvétele azért elégikus, mert e házaspárnak olyan erényei vannak, amelyek 
visszavonhatatlanul elvesztek abban a világban, amelynek a távlatából láttatja a 
könyv a két főszereplőt. Ez a fölismerés fogalmazódik meg Virginia Woolfnak abban 
a naplóbejegyzésében, amelyben alig negyedévvel az öngyilkossága előtt, 1940. 
december 22-én minősítette a szüleit: „Milyen szépek voltak ezek a régi emberek -
apa és anya - ; egyszerűek, tiszták, zavarosság nélküliek. Régi levelekbe és apa 
emlékezéseibe néztem bele. Apa szerette anyát; őszinte, megértő és egyenes volt; 
elméje kényesen válogatós, pallérozott és áttekinthető. Milyen higgadtan derűs volt 
az életük: semmi sár, semmi örvény. Mennyire emberi módon vettek tudomást a 
gyerekekről, a gyerekszobából hallatszó ricsajról és éneklésről. De ha mai szemmel 
olvasok, vége a gyerekkori látomásnak. Abban még nem volt semmi zűrzavar, 
elkötelezettség vagy befelé tekintés."16 

5. Az újítás kényszere 

Mi késztette Virginia Woolfot arra, hogy eltávolodjék a Viktória-kortól? Mindenek-
előtt a pozitivizmus szelleme, mely a körülményekre nagyobb figyelmet fordított, 
mint a személyiségre, a lélekre. A modern regényről (Modern Fiction, 1919) szóló 
eszmefuttatásában az írónő „materialistának" nevezte azoknak a felfogását, akik a 
századfordulón kísérletet tettek a korábbi időszak hagyományának a folytatására. 
Azt vetette Arnold Bennett, H. G. Wells, John Galsworthy nemzedékének a szemére, 
hogy „nem a szellem (spirit), hanem a test érdekli őket". „Vizsgáljunk csak meg egy 

15 Virginia W O O L F : A Sketch of the Past, Moments of Being. Unpublished Autobiographical Writings. 
Triad Panther, Frogmore, St. Albans, Herts, 1978. 93. 

Ifi The Diary of Virginia Woolf. Volume V. 1936-1941. Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, 
1985. 345. 
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pillanatra egy átlagos elmét egy átlagos napon. Benyomások miriádjait fogadja be."17 

A modern regényírónak ezekre kell figyelnie. 
Az az előföltevés rejlik ebben az érvelésben, hogy a művésznek mindig meg kell 

tagadnia a közvetlen eló'dök eszményeit. „A sima történetmondás módszere nem 
lehet rendjén; az ember elméjében nem így történnek a dolgok" - állapította meg 
A világítótorony írása közben, 1927. február 12-én,18 s ez a megjegyzés elárulja, 
hogy Virginia Woolf azzal indokolta a törekvést az újra, hogy a régebbi regényírás 
árnyalatlan képet ad a tudat működéséről. „Könnyű mondani, hogy nem nagy 
könyv" - írta Maurice Baring (1874-1945) Clarence című regényéről 1926-ban. „De 
mi is hiányzik belőle? Talán az, hogy semmit nem ad hozzá az élet látomásához."19 

Nem arra hivatkozott, hogy a művész teremt, ahelyett hogy utánozna, hanem arra, 
hogy a másik ember gondolatainak a megismerése a feladat. Végső soron elérhetet-
len, de mimetikus célt tűzött ki maga elé. Ezzel indokolta írásmódjának kifinomult-
ságát. Nagy szókinccsel dolgozott - regényében sok a ritkán használt és nehezen 
fordítható elem - , és olyannyira gyakran váltott át az egyik szereplő tudatáról a 
másikra, hogy nem mindig könnyű megállapítani, melyiküknek a közvetett néma 
magánbeszédjéről van szó. Hasonló módon kapcsolódott Henry James munkásságá-
hoz, mint ahogyan az amerikai születésű író Flaubert-éhez: elődjénél is messzebb 
akart haladni a nyelv bonyolításában és az egyént érő „benyomások" visszaadásá-
ban. „Az az elképzelésem (theory), hogy a tényleges esemény gyakorlatilag nem 
létezik - mint ahogy az idő sem."20 Ezt a végkövetkeztetést vonta le A világítótorony 
írása közben, 1926. november 23-án. 

Nem erkölcsi tanításra, nem is a társadalom bírálatára törekedett, hanem látásra 
akart nevelni. A festőművészekben kereste példaképét, különösen pedig Cézanne-
ban. 1940-ben életrajzot jelentetett meg egyik legközelebbi barátjáról, Roger Fry-ról 
(1866-1934), aki Cézanne legszakszerűbb értelmezője volt a korabeli Angliában s 
éppen A világítótorony megjelenésével egy időben, 1927-ben adott ki könyvet a 
francia festőről. Virginia Woolf olyan „motívumot" keresett a világítótoronyban, mint 
amilyennek a Sainte-Victoire hegyet tekintette az Aix-en Provence-ban született 
művész. 

A regény két szélső részének alcíme, „Az ablak" és „A világítótorony" egyaránt 
a látásra utal. Összefüggésük rendkívül szoros; a világítótoronyra az ablakon át 
tekint Mr. és Mrs. Ramsay. Könnyű azt hangoztatni, hogy mindkettő jelkép, de 
nehezebb megmondani, mi helyett is áll. Lehet a francia irodalomra gondolni, 
mely Virginia Woolfhoz nagyon közel állt. Mallarmé költeményében, Az abla-
kokban (Les fenetres, 1863) a művészetről s a misztikumról esik szó, Baudelaire 
néhány évvel korábbi, A fároszok. (Les phares, 1857) című versében Rubens, 

17 Virginia Woou': The Common Reader. First Series. Harcourt, Brace amd Jovanovitch. New York, 
1953. 151., 154. 

ш The Diary of Virginia Woolf Volume III. 126-127. 
19 I. m. 102. 
20 I. m. 118. 
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Leonardo, Rembrandt, Michelangelo, Puget, Watteau, Goya, Delacroix s a zene-
szerző Weber a „címszereplő". 

Maga Virginia Woolf 1927. május 27-én saját értelmezést adott regényének cí-
méről. Kijelentésének külön nyomatékot ad, hogy éppen Roger Fry-nak küldött 
levélben fogalmazta meg: „A világítótorony semmit nem jelent. Az embernek szük-
sége van a könyv közepén haladó vonalra, hogy összetartsa az egészet. Tudtam, 
hogy mindenféle érzéseket fog kelteni, de nem akartam végiggondolni ezeket, 
rábíztam az emberekre, hogy saját emócióikkal társítsák a világítótornyot - s így is 
lett: egyikük szerint ezt, másikuk szerint azt jelenti. Jelképiséget csak ebben a 
homályos, általánosított formában tudok megvalósítani. Jó-e ez így vagy rossz, nem 
tudom, de valahányszor megmondják nekem, mit is jelent egy dolog, mindjárt 
ellenszenvet kelt bennem."21 

A nyilatkozat nemcsak azt érzékelteti, hogy az író ellenszenvesnek találta, ha 
tanulságot próbáltak levonni a művéből, hanem azt is, hogy magától értetődőnek 
vette, hogy regényének jelentését az olvasók adják meg. Legföljebb egyszer és akkor 
is csak utalásszerűén idézte föl a nevelő célzatú irodalmat. Mrs. Ramsay „a halászná 
történetét" mondja el aludni készülő gyerekeinek. Az I. rész 7. fejezetének ez az 
apró részlete föltehetően arra hivatott figyelmeztetni, hogy az olyan épületes törté-
net, mint a Grimm testvérek gyűjteményében szereplő A halászról és a feleségéről 
( Von dem Fischer und seiner Frau) csak gyerekeknek való, de azt sem lehet kizárni, 
hogy az ismertnek föltételezett mesére tett futó célzás egyúttal azt is sejteti: az igazi 
történet körkörös. A halász csukát fog ki, ám az arra kéri, dobja vissza a vízbe, 
hiszen ő voltaképpen elátkozott királyfi. Amikor a halász hazatér nyomorúságos 
viskójába, felesége megszidja, amiért a férj nem kívánt semmit a csukától. Visszakül-
di a halászt, hogy kérjen házat a csodálatos haltól. Amikor e vágy teljesül, a halászná 
újabb kívánsággal áll elő, majd egyre telhetetlenebb lesz. Palotát kér, királyné, 
császárné, pápa szeretne lenni. Mindezt sorra teljesíti a csuka. Amikor azonban a 
halászná már magát az Istent akarja fölváltani, a csuka visszaküldi a halászt a 
nyomorúságos viskóba. A történet egyfelől ugyan fölismeréshez vezet el, másrészt 
viszont a kezdeti állapot megismétlésével ér véget. Amennyiben a mese fölfogható 
úgy, mint A világítótorony kicsinyített hasonmása, azt sugallja, hogy a műalkotás 
önmagába tér vissza. 

Virginia Woolf regényében sok az öntükröző mozzanat s jellemző, hogy az 
irodalmi utalások többsége költészetre s nem regényírásra vonatkozik. A leg-
feltűnőbb kivétel Mr. és Mrs. Ramsay jellemének szembeállítását emeli ki. A nagy 
vacsorajelenet során Charles Tansley, az alacsony származású, nagy szellemi igé-
nyektől fűtött, humortalan fiatalember becsmérlő megjegyzéssel illeti Sir Walter Scott 
regényeit. Lefekvés előtt Mr. Ramsay hozzálát a történeti regényeiről ismert szerző 
egyik könyvének az olvasásához, hogy lássa, igaza van-e ifjú barátjának. A könyv 
címe nincs föltüntetve, de a szereplők nevéből ki lehet következtetni, hogy Az an-

21 A Change of Perspective. The Letters of Virginia Woolf. Volume III. 385. 
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tikvárius (The Antiquary, 1816) című regényről van szó, melyet Virginia Woolf 
1924-ben közölt esszéjében alaposan mérlegelt, kiemelvén, hogy a szereplők beszé-
dében keresendő Scott művészi erőssége és a szerkesztés gondatlanságában, vala-
mint a szereplők lelki életének hiányában az író művészi fogyatékossága. Ennek a 
részletnek két szempontból lehet jelentősége. Az említett regény címszereplője 
magának Scottnak az arcképe, tehát ez a mű is felfogható úgy, mint önéletrajzi 
regény. Ennél fontosabb, hogy míg Mr. Ramsay Scottot élvezi, felesége egy szonettet 
olvas. „A nap minden apró-cseprő hulladékja hozzátapadt ehhez a mágneshez, 
elméjét kisöpörtnek, tisztának érezte. És azután hirtelen itt volt kezében tökéletesen, 
értelmesen és világosan megformálva, az életből lepárolt és kereken megformált 
lényeg - a szonett." 

A regény epizodikus olvasásra számít, míg a szonettet egészként érzékelheti az 
olvasó. A szembeállítás egyértelműen a költészet magasabbrendűségét sugallja. A 
Ramsay család egyik vendége, Augustus Carmichael maga is költő. Magányos 
öregember, befelé forduló lélek, aki boldogtalan ember hírében áll. Az I. rész 8. 
fejezetének élén álló mondat - „Ópiumot szívott" - egyértelműen a romantika s a 
szimbolizmus korának költőivel rokonítja. (A magyar szövegben az idézett mondat 
helyett szereplő „Szivarozott" félrefordítás.) 

Mr. Ramsay, aki bölcselettel foglalkozik, szüntelenül költeményeket idéz. Közü-
lük a legfontosabb, a már említett „Mindnyájan elpusztulunk, egyenként, magányo-
san", a The Castaway (1799) című versből származik, melyben a hajótöröttség 
általános emberi létformaként nyer kifejezést. Szerzője, William Cowper (1731-
1800), meg volt győződve saját maga elkárhozásáról és ennyiben előrevetítette az 
átkozott költőről a tizenkilencedik században elterjedt elképzelést. 

A más szövegekre tett utalások és a belőlük kölcsönzött idézetek arra engednek 
következtetni, hogy A világítótorony önértelmezést ad az irodalomról. Ezt az észre-
vételt annyiban kell módosítani, hogy a regényben elbeszélt események során 
készülő műalkotás nem írói, hanem képzőművészi tevékenység eredménye. Milyen 
képet is fest Lily Briscoe? Erre a kérdésre nincs határozott válasz. A könyvnek Mr. és 
Mrs. Ramsay a főszereplője, vagyis nem művészregényről van szó. „Mit akart jelezni 
'éppen ott' a háromszögletű bíbor formával?" - kérdezi a biológus William Bankes, 
aki Augustus Carmichaelhoz hasonlóan vendégként tartózkodik a Ramsay házaspár 
nyaralójában. Ezekből a szavakból azt gyaníthatjuk, hogy Lily Briscoe nem ábrázoló, 
hanem inkább „konceptualistának" nevezhető képen dolgozik. A Bloomsbury cso-
port festői - így Vanessa Bell és élettársa, Duncan Grant - is készítettek ilyen jellegű 
műalkotásokat, és maga Virginia Woolf is kimondottan az olyan képekhez vonzó-
dott, amelyek alkotói a fokozódó „elvontság" jegyében haladtak tovább a Cézanne 
által megkezdett úton. Ennek irodalmi megfelelőjét a külső cselekménytől megsza-
badított regényben kereste, amelynek megvalósításával először A világítótoronyban, 
különösen az eseményekben rendkívül szegény középső részben kísérletezett. 

Ez a könyve viszonylag gyorsan komoly sikert aratott. Még meg sem jelent a 
regény, máris eladtak ezerkétszáz példányt belőle, 1927. július 13-ig pedig már 
háromezer példány fogyott el, lényegesen több, mint korábbi négy regényéből. 
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A középső rész francia fordítása is figyelmet keltett; Párizsban a regény elnyelte az 
1927-1928. évi Prix Femina díjat. Maga az író mégsem volt teljesen megelégedve 
művével. 1927. március 21-én ezt írta naplójába: „Szentséges ég, mennyire szépek 
A világítótorony egyes részei! Puhák és könnyedek (pliable), és azt hiszem, mélyek 
is, és olykor egy egész lapon egyetlen rossz szó nem akad. Ezt érzem a vacsorajele-
netnél, amikor a gyerekek a csónakban ülnek, de nem annál a résznél, amikor Lily 
a füvön áll - ezt nem nagyon szeretem. Viszont szeretem a végét."22 

Az egyenetlenségeket következetlenséggel magyarázta. Azzal, hogy nem mindig 
tudott érvényt szerezni annak a szándékának, hogy a regény nyelve a költészetéhez 
hasonlítson. Mivel ebben látta saját tevékenységének eredetiségét, elhatározta, hogy 
gyökeresen szakít a regényírás hagyományával. 1927. május 18-án előadást tartott 
Oxfordban Költészet, regény és a jövő címmel, melynek szövegét augusztus 14-én, 
illetve 21-én a New York. Herald Tribune hasábjain közölte. Ez a végső változatban 
A művészet szűk. pallérja címmel a Gránit és szivárvány (1958) című gyűjteménybe 
fölvett ars poetica már annak a költői prózának a megteremtését sürgeti, melynek a 
Hullámok {The Waves, 1931) című könyv a megvalósulása. Lehet, ez a cselekményt 
metaforikus írásmóddal helyettesítő mű tekinthető Virginia Woolf legeredetibb alko-
tásának, de már éppúgy aligha nevezhető regénynek, mint az Orlando (1928), 
melyet alkotója szatirikus kirándulásnak szánt és „életrajz" alcímmel bocsátott közre. 
A világítótorony abban különbözik e két másik könyvtől, hogy még nem szakítja 
meg teljesen a folytonosságot a regényírás örökségével és ezért e műfajon belül 
szerzője legjelentősebb teljesítményének tekinthető. 

6. Tudatfolyam és szerkezet 

A regényszerűséget elsősorban a cél felé haladó fölépítés okozza. „Az ablak" című 
rész első mondatával Mrs. Ramsay olyan kirándulás lehetőségét jelenti be, melyre 
hatéves fia, James már régóta vár. Mr. Ramsay az ablakon kitekintve azt jósolja, nem 
lesz szép idő, tehát nem kerülhet sor az útra. A terv csak a regény végén valósul 
meg, amikor már Mrs. Ramsay és két gyereke nincs az élők sorában. 

A hatvanévesnél is idősebb Mr. Ramsay és mintegy tíz évvel fiatalabb felesége 
között ellentét feszül, de mégis kölcsönösen függnek egymástól. A férfi elvárja, hogy 
hízelegjenek neki, csodálják. Jellemét nagyon különbözően ítélik meg az emberek. 
„— Kicsit képmutató? - kockáztatta meg Mr. Bankes." Lily Briscoe szerint „- Nem - a 
világ legőszintébb, legigazabb, legjobb embere, [...] csak éppen túlzottan mindig 
önmagával törődik, zsarnoki, igazságtalan." Érzéketlensége tökéletes ellentétben áll 
feleségének túlzott sebezhetőségével. Már a 3- fejezetben arról lehet olvasni, hogy 
Mrs. Ramsay hallja „a hullámok egyhangú moraját a parton" - ami akár a halál 
előérzetével is összefüggésbe hozható. Az asszony rendkívül gazdag lelkivilágáról 

22 The Diary of Virginia Woolf. Volume III. 132. 
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két fejezettel később kapja az olvasó a legteljesebb képet. Mrs. Ramsay azt a 
harisnyát próbálja James lábához, amelyet a világítótorony őrének a fia számára 
készít. Erich Auerbach ragyogó elemzést készített erről a részletről. Mimesis című 
könyvének utolsó, huszadik fejezetében, hangsúlyozva, hogy a szöveg az asszony 
tudatának többszörös rétegzettségét érzékelteti, olyan finom átmenetekkel, hogy 
olykor nem lehet eldönteni, ki is a beszélő: Mrs. Ramsay belső monológjáról van-e 
szó avagy másoknak, „az embereknek" róla alkotott véleményéről. A külső cselek-
mény jelentéktelenre zsugorodott, s ha párbeszédre kerül sor - mint a rákövetkező 
6. fejezetben - , az elbeszélőnek a szereplők tudatában végbement folyamatokra 
vonatkozó tudósítása mindig elsődleges marad - ez magyarázza, hogy a szereplőkre 
nem első, hanem harmadik személy utal. 

- Bármennyire is fárasztó munka, de megpróbálja befejezni a harisnyát, hogy 
másnap elküldhesse - mondta Mrs. Ramsay. 

- A legcsekélyebb esély sincs arra, hogy másnap elmehessenek a világítótorony-
hoz - vágta rá ingerülten Mr. Ramsay. 

- Honnét tudja ? - kérdezte az asszony. - A szél gyakran változik. 
Megjegyzésének rendkívüli ésszerűtlensége, a női gondolkodás balgasága feldü-

hítette. Ő már megjárta a halál völgyét és összetöretett; a felesége meg szembeszáll 
a tényekkel és teljesen alaptalan reményeket kelt a gyerekekben, valójában hazudik. 
Nagyot dobbantott a kőlépcsőn. - Menjen a fenébe - mondta. [...] 

Mások érzéseit ilyen elképesztő tapintatlansággal figyelmen kívül hagyva keresni 
az igazságot, ennyire szemérmetlen durvasággal széttépni a civilizáció vékony fátylát 
az emberi méltóságnak olyan meggyalázása volt az asszony szemében, hogy válasz 
nélkül, kábán és megvakítottan hajtotta le a fejét, mintha pusztító jégverés kárhoza-
tának, szennyes vízzuhatagnak tenné ki magát védtelenül. Nem volt mit mondani. 

A férfi csöndben állt mellette. Végül szerényen annyit mondott, hogy átmegy a 
parti őrséghez tudakozódni, ha kívánja a felesége. 

Az asszony senkit nem tisztelt jobban a férjénél. 

Mr. Ramsay magányos lény, aki gúnnyal viseltetik felesége együgyűsége iránt, ám 
egyszersmind rá van utalva az asszonyra. A magyar fordítás kissé félrevezeti az 
olvasót, amikor „bukott embernek" tünteti föl, a 6. fejezetben. Nem ezt állítja 
magáról a főszereplő, hanem azt, hogy „kudarcot vallott" („He was a failure, he 
said"), éspedig értelmi vonatkozásban. Az ábécé betűivel társítja a gondolatmenet 
szakaszait. „Elérte a Q-t. Egészen kevesen jutnak el Angliában a Q-ig. [...] De mi 
következik a Q után? 1...] A Z-ig csak egyetlen ember jut el egy emberöltő alatt. Ha 
legalább az R-et elérné, ez is valami volna." Nem képes eljutni eddig a betűig, mert 
eredetietlen elme. Nem költő, csak mások értelmezője. William Bankes, az özvegy 
biológus így jellemzi kortársát: „Mr. Ramsay egyike azoknak a férfiaknak, akik 
negyvenéves koruk előtt alkotják legjobb munkájukat. Határozott eredményt ért el 
a bölcseletben egy huszonöt éves korában írt kis könyvvel; ami utána jött, többé-ke-
vésbé kiegészítés, ismétlés volt. De nagyon kicsi azoknak a száma, akik bármihez is 
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hozzájárulnak - mondotta - , megállva a körtefa mellett, jólfésülten, aggályos pon-
tossággal, páratlan ítélő érzékkel." 

Sokat ígérő fiatalság és végleges szellemi megállás után Mr. Ramsay gyámolításra 
szorul. Ez lehet az olvasó véleménye róla a korai fejezetek alapján. A későbbiek 
módosítják ezt a képet. Voltaképpen nem ő, hanem a felesége az, aki hanyatlásként 
fogja föl az emberi életet. Anyaként úgy látja, gyerekeire szükségképpen csak 
boldogtalanság várhat, ha egyszer felnőtté válnak. „Nem akarta, hogy James vagy 
Cam akár egy nappal is idősebb legyen. [...] - Miért kell felnőniük és mindezt 
elveszteniük? Többé soha nem lesznek boldogok. A férje dühbe gurult. - Mire való 
ez a komor életszemlélet? - kérdezte. Nem ésszerű. Mert furcsa: az asszony igaznak 
gondolta, hogy a férje minden csíiggedtsége és keserűsége ellenére is boldogabb s 
bizakodóbb volt, mint ő. Kevésbé volt kiszolgáltatva az emberi gondoknak - talán 
ez volt az oka." 

A 10. fejezetnek ez a részlete jól szemlélteti, hogy Virginia Woolf úgy keveri az 
élőszó idézését a tudatfolyam elbeszélésével, hogy bizonytalanná teszi azt a vonalat, 
amelyik e két beszédformát elválasztja egymástól. Mindvégig a belső cselekmény az 
elsődleges, sokszor egy-egy hangos kijelentésre a szereplők lelkében végbemenő 
folyamatok több lapos részletezése következik. Még a regény leghosszabb jelenete 
sem kivétel. Ezt a harminc lapnál is terjedelmesebb 17. fejezetet a várakozást 
fölcsigázó késleltetés előzi meg. A 14. fejezet egyetlen zárójel. Minta Doyle és 
udvarlója, Paul Rayley sétálni megy a tengerpartra és a lány elveszíti nagyanyjának 
a melltűjét. A 15. fejezet egyetlen mondat, Prue válasza édesanyjának, mely szerint 
a Ramsay gyerekek egyike, Nancy a fiatal párral együtt ment sétálni. A következő 
fejezet azután arról ad számot, hogy a három kirándulót meg kell várni a vacsorával. 

A késleltetett jelenet baljós jelekkel kezdődik. Mr. Ramsay úgy érzi, jobb könyve-
ket írt volna, ha nem nősül meg. Feleségének is van kudarcélménye. „Mit tettem az 
életemmel? - tűnődött Mrs. Ramsay, miközben elfoglalta helyét az asztalfőn [...]. 
Nem volt képes megérteni, hogyan érezhetett valaha is bármi vonzódást férje iránt." 
A vacsorának az lenne az értelme, hogy összehozza, egymáshoz közelítse a jelen-
levőket. Eleinte éppen ennek az ellenkezőjét látja a háziasszony. „Semmi nem olvadt 
össze. Mindenki egymástól különválva ült a helyén. Az ötvözés, összeolvasztás és 
teremtés egész erőfeszítése reáhárult. Újra érezte - tényként, minden ellenséges 
érzület nélkül - a férfiak terméketlenségét. [...] az egésznek a terhét úgy vette 
magára, mint a tengerész, aki elgyötörten nézi, mint duzzasztja a szél a vitorlát; alig 
van kedve ismét útra kelni, és arra gondol, ha elsüllyed a hajó, körbe-körbe ragadja 
az örvénylés és a tenger fenekén lesz a pihenője." 

Az asztalnál ülők gondolatai nem találkoznak. William Bankes iclőpazarlásnak 
véli a vacsorát; minél előbb szabadulni és dolgozni szeretne. Charles Tansley, az 
alacsony származású fiatal tudós, badarságnak tartja a fecsegést, és a civilizáció 
ellenségeit látja a nőkben. „Minden foszlány és töredék volt" („It was all in scraps 
and fragments") - gondolja, s szavai annak a színjátéknak a végét előlegezik, 
amelyet Miss La Trobe rendez Virginia Woolf utolsó, Felvonások, között (1941) című 
regényében. Ott a művész tükröket állít a közönség elé és megkérdezi a nézőktől, 
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vajon nem igaz-e, hogy „csak foszlányokat, maradékokat és töredékeket" látnak 
magukból. 

A vacsora előrehaladtával lassan mégis mintha közelednének egymáshoz a sze-
replők - legalábbis Mrs. Ramsay így véli. „Az ablakra nézett, melyben a gyertyák 
most fényesebben égtek, mivel az üvegtáblák már feketék lettek, és a kinti sötétbe 
kémlelve nagyon idegennek hallotta a hangokat, mintha székesegyházban tartott 
szertartáson hangzottak volna el, mert nem figyelt a szavakra." A „szavak" Mr. 
Ramsay szavalatát jelentik. Az étkezés vége felé a háziúr versmondásba fog. Az 
idézett költemény a regény megjelenésekor még kiadatlan volt. Charles Elton 
(1837-1900) Lusiana, Lusilee című verse először az Another World than this (1943) 
című, Vita Sackville-West és Harold Nicolson szerkesztette gyűjteményben jelent 
meg. 

Az asszony érzi, hogy a jelenet már a múltba tevődik át. A társaság feloszlik és 
mindenki megy a maga útjára. Majdnem tizenegy óra és Mrs. Ramsay csakis abban 
bízhat, halála után Paul és Minta próbálja majd megszüntetni azoknak egymással 
szemben tanúsított idegenkedését, akiket ő egymáshoz szeretett volna közelíteni, 

A felnőtteket magára hagyva Mrs. Ramsay a gyerekek hálószobájába nyit be. Cam 
azért nem tud álomba merülni, mert félelmet kelt benne a vaddisznókoponya, melyet 
a gyerekek ajándékba kaptak és magasra szögeztek a szobájukban. Ez a részlet 
előrevetít, míg a rákövetkező lezár, amennyiben a Ramsay házaspár olvasási módjá-
nak szembeállítását a feszültség ideiglenes feloldása követi: Mrs. Ramsay elismeri, 
hogy férjének igaza volt, „másnap" nem lesz megfelelő az idő a kiránduláshoz. 

A regény legrövidebb, középső része a ház némely lakóinak egy-egy mondatával 
kezdődik. Éjszaka van; mindenki nyugovóra tért; csak a hullámok hangját hallani. 
Ez a kezdet még időponthoz köthető és ennyiben átmenetet alkot a továbbiakhoz. 
A 3. fejezet végén zárójelbe tett kurta utalás olvasható Mrs. Ramsay haláláról. A 4. 
fejezettől a ház elhagyott; a gondnok szerepét játszó öregasszony, Mrs. McNab az 
egyetlen szereplő. Az elemek fokozatosan birtokukba veszik a nyári lakhelyet. 
Időnként megint csak zárójelbe tett rövid közlések tudósítanak arról, hogy Prue 
Ramsay férjhez ment, majd gyerekszülés után meghalt, Andrew-t pedig egy gránát 
ölte meg Franciaországban. Az első világháború mintegy távoli esemény az enyészet 
munkájához képest, amelynek leírása elárulja, hogy Virginia Woolf már-már elhagy-
ni készül a regény műfaját. Ismételten szó esik a fölszögezett vaddisznókoponyáról. 
Az utalások meghatározatlanok, jelzésszerűek. A személytelen írásmód a Hullámok 
egyes fejezeteinek bevezetését, a tenger különböző napszakokra jellemző képét 
előlegezi. A visszatérés a regényszerűséghez azzal a mozzanattal kezdődik, mely 
szerint Mrs. McNab üzenetet kap, hogy hozza rendbe a házat, inert lakói hamarosan 
megérkeznek. 

„A világítótorony" című befejező rész visszakapcsol a könyv első harmadához: a 
tíz évvel korábban tervezett kirándulás most valósul meg és Lily Briscoe is befejezi 
egykor megkezdett festményét. Az új mozzanat a humor, amely a 3- fejezettől fontos 
szerephez jut. Az útra készülő Mr. Ramsay-nek rokonszenvre, együttérzésre volna 
szüksége, de Lily Briscoe nem találja föl magát, későn veszi észre, mit is várnak tőle. 



A nyelvhasználat megújításának hagyománya a modern regényírásban 3 3 5 

Válasz helyett az öregúr csizmáinak szépségét dicséri. A férfi nem sértődik meg. 
A lábbeli fűzőjének általa kitalált kötési módjával ismerteti meg a művésznőt. A 
humor azután iróniába vált át. A kirándulás napján a világítótorony nagyon távoli-
nak látszik és az új helyzet az egykorinak éppen fordítottja: most Mr. Ramsay-nek 
eltökélt szándéka a kirándulás, a két gyerek viszont abban reménykedik, hogy 
szélcsend lesz és akkor meghiúsul a terv. A változás oka nyilvánvalóan a közben 
eltelt idő: James már tizenhat, Cam tizenhét, Lily Briscoe negyvennégy, Mr. Ramsay 
hetvenegy éves. Az apa az evezésben segítő, Macalister nevű öregtől egy viharban 
elsüllyedt hajó után érdeklődik, s ezután idézi Cowper szavait: „Mind elpusztulunk, 
egyenként, magányosan." A halál előérzetét szerepjátszással semlegesíti. Nem vesz 
tudomást arról, hogy Cam és James összeesküdött ellene; olvas a csónakban, és 
nemtörődömségével leveszi lábáról a gyerekeket. 

Félúton úgy látszik, az összeesküvőknek lesz igazuk. Eláll a szél. „De a következő 
pillanatban a vitorla lassan körbelendült és felduzzadt, a csónak szinte megrázkódott 
és azután félálomban elindult, majd fölébredt és átrepült a hullámokon. Rendkívüli 
volt a megkönnyebbülés. [...] Csak az apa nem emelkedett föl. Mindössze jobbját 
emelte a magasba, titokzatosan, azután visszaejtette a térdére, mintha valami titkos 
szimfóniát vezényelne." 

A céljukhoz közeledő kirándulók képe a parton álló művésznőével váltakozik. 
Munka közben Lily Briscoe arra gondol, hogy Mrs. Ramsay reménye szertefoszlott: 
Minta és Paul sokat ígérő házassága nem sikerült. Utólag a múltat is átszínezi a 
humor. „A hálószoba ajtaja már kora reggel hevesen csapódott be. Mr. Ramsay 
indulatosan állt föl az asztaltól. Tányérját kiröpítette az ablakon. Azután az egész 
házban ajtócsapkodás, redőnyök eregetése hallatszott, mintha forgószél kerekedett 
volna és mindenki futkosva igyekeznék, hogy hamarjában megerősítse a nyílászáró-
kat, s rendet teremtsen. Lily Briscoe egy ilyen napon összetalálkozott Paul Rayley-vel 
a lépcsőházban. Gyerekek módjára jót nevettek, mert Mr. Ramsay fülbemászót talált 
a reggelinél a tejében, s az egész mindenséget kiröpítette az erkélyre. - Fülbemászó 
- motyogta Prue megrettenve - az ő tejében." 

A régen tervezett, sokáig elhalasztott kirándulás végül is sikerül. „Hárman fúltak 
vízbe, ahol most vagyunk" - szólal meg az öreg Macalister, röviddel azelőtt, hogy a 
csónak célba ér. Ezzel egy időben fejezi be Lily Briscoe a festményét. „Kész, be van 
fejezve. Igen - gondolta, amint kimerülten letette az ecsetét megvolt a magam 
látomása." 

Történet és önértelmezés egyszerre ér véget, beteljesítve a kettőnek egységét s 
kiemelve A világítótorony kivételesen szép, rendkívül gazdaságos megformáltságát. 

Virginia Woolf közvetlenül kapcsolódott Henry James kezdeményezéseihez, ami-
kor átalakította a regényírás nyelvét. Az összefüggés kettejük munkássága között 
minta értékű, hiszen a modern regény történetét a nyelvhasználatra vonatkozó 
kezdeményezések hasonló továbbfejlesztéseiként lehet meghatározni. Jameshez ha-
sonlóan Proust és Joyce is Flaubert motivikus szerkesztésének érvényességi körét 
tágította ki; Gertrude Stein James írásmódjának ösztönzésére hozta létre nyelvjáté-
kait; Musil az Ulysses naturalizmusára akart ellenhatást hozni; Beckett Joyce nyelvi 
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gazdagságának ellenszerét kívánta megteremteni, amikor a nyelv rombolásán fára-
dozott; Arno Schmidt a Finnegans Wake szellemének a jegyében kísérletezett az írás 
vonalszerűségének megszüntetésével. Mindezek a példák csakis azt a következtetést 
erősíthetik meg, amelyet az Egy hölgy arcképe és A világítótorony összehasonlítása 
sugalmaz: a modern regény kánonját a nyelvhasználat megújításának a hagyomá-
nyozódása teremtette meg. 

Korszakküszöböket mégis nehéz kijelölni. Nemcsak azért, mert a huszaciik szá-
zadban írt regényeknek viszonylag csekély részét jellemzi a modernnek nevezhető 
írásmód - Huxley művei például csak külsőségekben bizonyultak „korszerűnek" - , 
hanem azért is, mert ha egyszer a nyelvhasználatban keressük a modernség forrását, 
lehetetlen megfeledkezni a nyelvek különbözőségéről. James és Woolf azért is 
lehetett fölényben némely angol anyanyelvű kortársával szemben, mert eredetiben 
olvasta a francia szerzőket, és Nabokov vagy Beckett esetében is nagy előnyt 
jelentett a kétnyelvűség. A Finnegans Wake bajosan olvasható fordításban, a szöveg-
közöttiség módozatainak gazdagsága alig érzékelhető az A la recherche du temps 
perdu lapjain, ha az olvasó nem ismeri belülről a francia irodalom múltját, és James 
kései regényei majd egy évszázad elteltével is jószerivel megoldhatatlan föladat elé 
állítják a fordítókat. Meg lehet kockáztatni az állítást, hogy a legjelentősebb modern 
regények a legkevésbé fordíthatók. A nyelvhasználat változásai legföljebb töredéke-
sen érzékelhetők fordításban. 

A korszakküszöbök kijelölését mégsem a nyelvek sokfélesége nehezíti meg a 
legjobban, hanem az a tény, hogy korábbi alkotások is értelmezhetők a későbbiek 
távlatából. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a korszakolás addig könnyű, míg figyel-
münk a legközelebbi múltra korlátozódik. „Éppúgy nem vagyok modern, mint régi" 
- állította Flaubert,23 és e lényeglátó kijelentése arra figyelmeztet, mennyire nehéz 
valamely írásmódot lényegében újszerűnek nyilvánítani. A világítótorony értéke 
elválaszthatatlan szerzőjének attól a fölismerésétől, hogy könnyebb elhatározni, 
mint végrehajtani az elrugaszkodást a regényírás tizenkilencedik századi hagyomá-
nyaitól. Amit újnak hiszünk, gyakran föllelhető a múltban. Fontanét lehet Thomas 
Mann felől, a Kopár házat Kafka, a Heinrich von Ofterdingent a „nouveau román", 
a Mindenmindegy Jakabot az elbeszélhetőségnek és a szerves egészként felfogható 
műalkotásnak eszményével ellentétes „bricolage", sőt Rabelais munkáit az idézésnek 
a posztmodernséggel társított kultusza felől olvasni. Óvatosan megfogalmazható a 
végkövetkeztetés, hogy a klasszikus, kései, illetve posztmodernség közötti különb-
ség esendőnek bizonyulhat, mivel az, amit „modern" néven emlegetünk, nem 
annyira némely regények alaktani sajátosságaiban, mint inkább a szövegszerű és 
szövegközötti értelmezés különböző módjaiban keresendő. 

2 3 Gustave FLAUBERT: Corresponclance. Premiere série ( 1 8 3 0 - 1 8 5 0 ) . Charpentier, Paris. 1 8 9 1 . 1 3 7 . 
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A FORSTER-GÉP 

Abból a föltételezésből indulunk ki, hogy az életművön belül minden egyes szöveg-
re igaz, hogy az adott szöveg modellként szolgál az összes többi szöveg szerkezeté-
nek az értelmezéséhez. Ily módon amikor bármelyik másik szöveg értelmezésére 
teszünk kísérletet - mind szerkezetileg mind szemantikailag - , akkor a modellnek 
tekintett mű (a másik szöveg) magyarázatot ad egyrészt a vizsgált szöveg szintaktikai, 
illetve szemiotikai sajátosságaira, másrészt a vizsgált szöveg értelmezési lehetőségei-
re. Föltételezésünk azon alapszik, hogy az életmód olyan szövegösszefüggés, amely 
tulajdonképpen minden egyes szövegével kísérletet tesz arra, hogy megnevezze azt 
az alkotót, akit a hagyományos irodalomtörténet életrajzi modellként a művek 
értelmezéséhez magyarázatként használ föl, illetve a műveket az életrajzban fölállít-
ható élettörténet magyarázatának tekint. Mi ezt nem tagadjuk, viszont fölvetjük azt a 
lehetőséget, hogy mivel az életrajzi élettörténet is bizonyos mértékben fiktív, és az 
életrajzot író irodalomtörténész szándékai szerint diskurzív, talán nem szerencsés azt 
teljesen a valóság attribútumaival fölruháznunk, hanem inkább tekinthetjük megkö-
zelítésnek. Ugyanakkor nem tagadjuk, hogy az alkotói életrajztörténet valóban 
valóságos tényekből áll olyan értelemben, hogy az abban szereplő állításoknak van 
egzisztenciális prepozíciójuk. A bennük szereplő állítások igazak/hamisak. Az egy-
szerre fiktív és valóságos minőséget etikailag csak úgy lehet föloldani, ha idealizál-
juk az alkotó nevét.1 

Az idealizálás azért engedi meg, hogy általa az életmű egyes darabjait tekintsük 
az alkotó nevének, mert minden egyes szöveg azonos mértékben lesz potenciálisan 
adekvát magyarázattá arra a talányra, hogy az illető alkotó miért írta meg, és miért 
úgy írta meg az értelmezett munkáját. Az életmű tagjainak tekintett szövegek egy 
nem létező, de föltételezett, föltételezendő absztrakt másik szöveg, az író/alkotó 
változatai, s ugyanakkor annál fogva, hogy közösen alkotnak az alkotó neve által 
megnevezett szövegösszefüggést, az egyes szövegek a többi szövegnek a változatai 
is. így az értelmezés végül is bibliává - 'könyvekké', 'antológiává' - teszi az 
életművet magát. S akkor - a bibliai analógiánál maradva - az író maga rejtőzködő 
alkotóvá válik, aki az általa létrehozott és a vele lényegileg azonos szöveguniverzum 

1 Michel FOIICAULT: What is an Author? Ford. D . F . B O U C H A R D és S . S IMON. In: Robert Con DAVIS 

(szerk.): Contemporary Literary Criticism. Longman, New York-London, 1989. 263-275.) Foucault itt 
bemutatja, hogyan keletkezik az alkotó neve, és a kanonizált alkotói név hogyan verifikálja az alkotó 
nevével jelzett állításokat. Az auktorizálásszerves része az irodalmi „folyamatnak", általa nyer jelentősé-
get bármi az életmű szövegösszefüggésében. 
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motorja, lelke, a szöveg oka és létrehozója, s ugyanakkor a tekintete pedig a 
szövegek mindegyikét meghatározó diskurzív tekintet, amely az íróra mindig jel-
lemző módon határozza meg, hogy mi mit jelent/jelez. 

Amennyiben tehát a szövegben rejtőzködő alkotó - auctor absconditus - szemé-
lyiségét megpróbáljuk leírni, akkor ebben az absztrakcióban ez azonos lesz azokkal 
a szövegszerkesztési technikákkal, azzal a figuralitással, amely föltehetőleg létrehoz-
hatta az életmű tagjainak tekintett szövegeket. Minthogy a freudi szövegexegézis a 
szöveg és az alkotó közé helyezi a lelket, s a két szövegiség viszonyát a lélek 
retorikájának tekinti,2 az alkotó megnevezésére úgy tehetünk kísérletet, hogy meg-
próbáljuk fölállítani a szövegek közötti viszony elvont formuláját. A formula próbája 
maga a szövegmagyarázat lesz, mert ha a formula adekvát, akkor az általa előhívott 
értelmezés valószínűnek tűnhet az olvasó/exegéta számára. Vagy nagyvonalúbban 
talán azt mondhatjuk, hogy ebben az esetben látványosan tudunk „értelmet" adni a 
kommentált szöveg egyes elemeinek. Ezt és ennek az ellenőrzését segíti, ha meg-
próbáljuk fölállítani az alkotói retorikát, azt a mechanikusnak tűnő rend-szert, amely 
szinte gépiesen fordít át bármely jelet az önnön diskurzusába, hogy a jel ott aztán 
ne azt jelezze, amire a mindennapi élet diskurzivitásában hivatott, hanem azt, 
amelyre az „író", az író nevével megjelölt szöveguniverzum használja. 

Első lépésként a négy alapvető világösszetevőt kell szinte mechanikusan föltárni: 
a karaktereket, a cselekvéseket, amelyeket a karakterekhez lehet hozzárendelni, az 
értékeket, amelyek szintén hozzárendelhetőek karakterekhez, illetve cselekvéshez, 
és végül az értékítéleteket, amelyek az előző három elem diskurzivitásáért felelnek. 

Azt állítjuk, hogy a négy összetevő egy 5-10 könyvből álló életműben jól átlátható 
rendszert alkothat, és szinte táblázatszerűén leírható. Az egyes művek mátrixai az író 
nevével fémjelzett retorikai lehetőségekből merítenek, és maga a szelekció is jel-
lemző az íróra, illetve az író nevére. 

Az előzőekben foglaltakat talán egyszerűbben úgy lehet megfogalmazni például 
Forster esetében, hogy kijelentjük, a Forster-regény, vagyis a Forster-gép mindig 
ugyanaz, illetve mindig ugyanazt csinálja. Van egy cselekmény, aminek az elmondá-
sa nélkül az adott Forster-mű soha nem viselhetné a Forster nevet. Megkíséreljük ezt 
az ős-történetet elmondani, azaz mint modellt fölállítani. 

Ehhez minden egyes általunk vizsgált szövegnek föl kell tárnunk a szövegszintak-
tikai és a szemantikai sajátságait. Az egyes szövegek szereplőinek a neve az első 
lépésben nem kap jelentőséget, hogy aztán annál nagyobb jelentőségre tegyen szert 
akkor, amikor már azt figyeljük, hogy miért a másik név. Hogyan egyeztet a 
Forster-géppel a szövegben rejtőzködő alkotó, hogy az egyezség által az alkotó 
sajátos lelkével tegye ekvivalenssé az általa létrehozott szöveget. 

2 Kaja SILVERMAN: The Subject of Semiotics. Oxford University Press, New York, 1983. 87-125. A 
szövegek viszonya két alapvető retorikai műveletben - a helyettesítésben és a sűrítésben - nyeri el az 
adott minőséget. így a szövegek viszonyát ezeknek a figuráknak a nyomon követésével le tudjuk írni. 
S ha több szöveg összefüggésével van dolgunk, akkor a nyomok egy az íróra jellemző retorikai fordító-
kulcsot adnak a kezünkbe. Ez a kulcs minden az összefüggésben résztvevő szövegnek az összefüggés 
bármely más szövegéhez való viszonyát megadja. 
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A vizsgálódásoknak nem lehet az a következménye, hogy a végén azt mondjuk, 
hogy a különböző szövegek egyformák, hiszen akkor fölmerül a kérdés, hogy 
minek vannak egyáltalán. Ugyanakkor mégis azt mondjuk, hogy bizonyos - herme-
neutikai - értelemben a különböző szövegek egyformák, és azért írták őket, hogy 
különbözőségükben közelítsék meg az egy-formát, az alkotó nevét. Minden kísér-
let - minden szöveg - a prizma különböző oldalai szerint töri szét az alkotói 
intenciót, az alkotó személyiség lehetőségeit. A megközelítés így per verzió történik, 
de nem hinnők, hogy perverzió, hiszen a lényegiség megragadása, a lényegiség 
működésének a nyomon követése a célunk. Föltételezzük, hogy az eredmény, 
amire jutunk, az eddigiektől eltérő eredményre vezet a szövegek értelmezhetőségét 
illetőleg. Ennek oka lesz az is, hogy az a szöveguniverzum, amelyben a szöveg által 
konstatált lehetséges világ él, nem az alkotó és az olvasó/értelmező valóságának az 
analógiájaként válik figyelmünk tárgyává, hanem meglehetős szuverén respektusa 
lesz. Olyan, ami van, holott nem szükségszerű, hogy legyen, mert nem indokolja az 
anyagi létezés bizonyító ereje. 

Az általunk itt vizsgált művek azon Forster-regények (szám szerint öt), amelyek a 
befogadás történetében eddigelé a legtöbb figyelmet vívták ki maguknak: A Room 
with a View, Howards End, The Longest Journey, A Passage to India, Maurice. 
A helyszűke miatt a második és a negyedik szöveg részletes morfológiai bemutatását 
a tanulmány mostani formájában elhagyom. Az öt szöveg vizsgálata morfológiai 
jellegű: a regénycselekmény szegmentumainak3 a leírása, illetve a szegmentumok-
hoz rendelhető funkciók megállapítása. A szegmentálás és a morfológiai alapú 
szövegszintaktikai4 leírás után következik a szemantikai mezők föltárása. A regény 
esetében a szemantikai mező a karakterek cselekvéstartományának a fölvázolása. 
Ezt azért állítom, mert a karakterekhez hozzárendelt cselekvések határozzák meg a 
karakterek lehetséges funkcióit, azt, hogy milyen emberek is ők. A karakter szeman-
tikája részben azonos a jellemmel, ugyanakkor a jellem hagyományos fogalmát 
kibővíti a szimbolikus sajátosságokkal, a hermeneutikus nézőpont-meghatározó 
jelleggel, és nem utolsósorban a proairetikus hatásmechanizmussal. Ezek külön-kü-
lön redukálnák a karakter jelentőségét, együtt viszont a fiktív személyiség valóságos 
jelentőségét a nem fiktív személy itt/most korlátozott létével szemben annak fölébe 
helyezik. 

Végül is az egyes szövegek sajátos allegóriákként közelítik meg az alkotó neve 
által jelölt modellt. Az alkotó neve arra az eleve elmondott történetre vonatkozik 
- annak tulajdonképpen a címe - , amit mi itt most el акашпк a kritikai szöveg 
keretében mondani. Semmilyen biztosítékunk sincs arra, hogy föltétlen adekvát lesz 

A szegmentum itt elsősorban a cselekmény epizódokra, tipikus fordulatokra való fölosztásakor 
kapott egység, amely a cselekményesség okán csak körülírható, de nehezen lehet definiálni. Az értelme-
zés ennek az egységnek a cselekmény mozgatásában játszott szerepét veszi szemügyre. 

4 A szövegszintaktika kifejezést azért használom, mert ugyan szerencsésebb volna a retorika szóval 
élni, de azt a szegmentumok szerepének a leírásakor alkalmazom. így a szerkezeti funkcionális értelme-
zésre elfogadhatónak látom a szerkesztésre utaló .vzöwgszinfaarfe terminust. 



3 4 0 Zsélyi Ferenc 

a megközelítésünk, de nem is lehet az a célunk, hiszen magyarázat után kutatunk, 
és nem dönteni szeretnénk az „igazság" ügyében. 

Ez az általunk keresett történet nemcsak egy írói életmű keretében föltételezhető, 
hanem nagyobb szövegösszefüggések esetében is. A zsidó-keresztény kultúra törté-
neteiben a szent család története, az európai kultúrában a szent család történetén 
kívül Oidipusz király családjának a története játsszák ugyanezt a szerepet: volta-
képp minden elmondott történet elmondja az előbb említett történetek egyikét vagy 
mindkettőt. Ezáltal az „új" történet koherenciája biztosabb lesz, és ugyanakkor a két 
alaptörténet is erősödik az új változatok által, mert az elmondás minden egyes 
megismétlése a történet kohéziójának a próbája, a történet nagyszerűségének a 
bizonyítéka. 

A Room with a View. A regénycselekmény két földrajzi helyen játszódik, így a 
regény történésének a meghatározó része lesz az utazás. Itáliában történik az első 
és az utolsó rész, és az utolsó rész megismétli, de ugyanakkor meg is fordítja a 
kezdő epizód cselekményes szerkezetét. Az ifjú Lucy és a kíséretében ott lévő 
Charlotte olyan szobát kapnak a panzióban, amely nem a városra néz. Ezáltal a 
kezdetben a regény cselekményének ígérkező utazás valamelyest értelmét veszti. 
Ezt a helyzetet ismétli meg a két nő jelenetének az analógiájaként egy másik szoba 
a panzióban: apa és fia utaztak ugyanide, az ő szobájuk a városra néz. A külön-
bözőséget még az is hangsúlyozza a két szoba között, hogy amit az egyik szoba 
lakói hiányolnak, az a másik szoba lakói számára lényegtelen, hiszen a két George 
életben járja be az általuk meglátogatott helyeket, míg a Charlotte által megjárt 
utazás a Baedekker verifikálása. Az élmények igenlése van az egyik oldalon, a 
másikon pedig az élmények a priori szelektálása. Charlotte számára az utazás a 
folytonos cenzúrázás és óvatosság kérdése, míg a férfiak számára mindennek az 
ellenpontja: az a céljuk, hogy a világot magukhoz engedjék. Nevük is utal erre, 
hiszen míg a 'Lucy' a fényt idézi és szellemi lényegre utal, addig a 'George' szó az 
ember és a föld közelségét jelölheti. A két szoba, a két pár ember ég és föld 
különbözősége és egyben ezek találkozásának a lehetősége. A nevek által kijelölt 
lehetséges szöveguniverzum a mindenség. Ez olyan tág keret, amelyben minden-
képp valami teljesen elemi történésnek kell végbemenni. Az angol regény világa 
nem igazán biztat bennünket ennek a beteljesítésével. A lehetőségek és a várakozá-
sok feszültségét a szöveg retorikája kell hogy föloldja: az ég és a föld találkozását 
vagy taszítását a regény világának egy-egy eleme is elmondhatja, imigyen adva 
helyet a hagyományos történésnek, amelyben jó eséllyel várhatjuk. Az egész törté-
net minden izgalmával és bájával együtt egy vagy két házban zajlik le. Az A Room 
with a View kerete a fölvetett szélsőségek összeegyeztetését úgy oldja föl, hogy a 
kezdő kép középpontjába helyezi a Santa Croce templomát, ahol ráadásul Dante 
síremléke és Giotto freskója található. A templom neve megnevezi azt a történetet, 
amely föld és ég találkozását mondja el a megfeszített Jézus történetében, s ugyan-
akkor Dante neve megnevezi az életút teljes bejárásáról szóló Isteni színjátékot. 
Ezáltal a Forster-könyv ment lesz e két történet elmondásának a kötelezettségétől, 
holott a nevek enigmatikusan ezt kötelezővé tették volna. 



A Forster-gép 3 4 1 

A műfaji meghatározottság az előbb megemlített két jel alapján a regényt a 
reneszánsz előtti passiójáték keretébe helyezi; s ugyanakkor a műfaji sajátság meg-
felelően illeszkedik ahhoz a szimbolikus univerzumhoz, amelynek a két pólusa 
Lucy, az ég és George, a föld. 

Nehéz dolgunk van, amikor a regényfajták nem mindig határozottan definiált 
fölosztásában igyekezünk további műfaji fogódzókra lelni: ez a könyv az utazás 
központi szerepe ellenére sem pikareszk regény, és családregénynek sem tekinthető 
- már a rövidsége folytán sem. A műfaj erősen közelíthet a regény fejlődését 
megelőző epikus formákhoz, mivel a cselekedeteknek nem proairetikus jelentősé-
gük van a regény világában, hanem szimbolikus, illetve hermeneutikus. Ha valami 
itt megtörténik, az nem annak a kedvééit van, hogy a cselekmény „haladjon", 
hanem azért, mert a cselekedet mintegy erősíti azon benyomásainkat, amelyek 
attribútivak, és a karaktereknek inkább az előítéletes-archetipikus tulajdonságait 
mondják el, mintsem azokat, amelyek mások, mint az állandóan föllelhető társa-
dalmi szerepek. 

A Forster-regény egyik kérdőjelének tekinthetjük ezt a „meta-talányt": miért nem 
történik semmi sem ezekben a szövegekben? Természetesen a kérdés ironikus, és 
talán pontosan a kérdés propozícióját [ti. valamire igaz, hogy történik] állítjuk a 
kérdéssel. A statikus szituációk stációk csakúgy, mint ahogy a Szenvedéstörténet 
részei is stációk, és aligha mondhatnánk az utóbbira, hogy „nem történik, [benne] 
semmi sem". A statikus részek - Ivory Forster-szériájábóP tudjuk és láthatjuk -
filmszerűek, szinte alig kívánnak adaptálást akkor, ha a vászonra kívánjuk vetíteni a 
„cselekményt". A szoba, a tér, a templombelső, a mező, a hintó, az angol vidéki ház 
belső kertje mind-mind olyan helyszín, amely a karakterek stabilitását biztosítja. 
A szoba [téri/karakter analógiája6 kimerevíti az adott térben történteket, és azonnal 
ellenőrzi, hogy a térben történtekről mondottak megfelelnek-e a regény belső 
sztereotípiáinak, illetve az olvasó föltételezhető előítéleteinek. Az A Room with a 
View két fontos szereplője - nem állapítható meg biztonsággal, hogy mennyiben a 
főszereplői ők a regénynek - találkozik. Ez a találkozás a véletlen leleménye, de 

1 Az öt itt tárgyalt regény közül hármat vitt eddig filmre James Ivory, a The Passage to India a kivétel. 
És szintén megfilmesítette a „korai" Where Angels Fear to Tread című regényt is. 

6 Ez az analógia legtágabban a teremtő Isten és a teremtés [a földi között áll fönn. A világ egyes 
létezői imigyen automatikusan a Teremtő metonímiái is, őt megnevezik, ha rámutatni nem tudnak is. 
Ennek az analógiának a fölismerése lehet az oka a természetleíró-költészet és a költői ego izmus egymásra 
találásának a romantika költészetében. Említsük példának itt az angol irodalomból Keats idealizált 
leírását, az Ode on a Grecian Urm, illetve a magyar költészetből Petőfi Sándornak Az Alföld, illetve 
bizonyos értelemben A négyökrös szekér című - különben elbeszélő - költeményét. 

7 A főszereplő élettörténete végül is mindig megadja a regény cselekményének a proairetikus 
keretét. Magyarán róla/róluk szól a történet. Az A Room with a View esetében viszont nem mondhatjuk, 
hogy róluk szól a történet. Leginkább velük szól, azaz velük mond el valamit, ami talán - ebben az 
esetben sem a szerelmesek egymásra találása - Charlotte narratív sikere: (ismét) el tudta mondani 
életének egyetlen lényeges történetét, amelynek a végén tulajdonképpen az ő élete (az élet mondása) 
befejeződött, és azóta az elemi - és egyben egyedülálló - történet elfojtásából áll. Ugyanakkor az elfojtás 
egyben a történet megismétlésének a lehetősége is. Az igazán lényegtelen, bogy a mondatok, amelyek a 
történetet jelölik, negatív modalitásúak. 
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ugyanakkor mivel a karakterek elemi archetípusok, szükségszerű, hogy találkozza-
nak. A szerelem, amely az olvasó proairetikus várakozása, nem proairetikus, hanem 
szimbolikus - elemi(bb) - szinten jelenik meg. Ez a különben jó narratív sakkjátsz-
mát ígérő keretet allegóriává merevíti: nem függ a karakterek szándékától, hogyan 
alakul a regény cselekménye, ők a cselekvési sémákat csak beteljesítik. Ha valaki azt 
módosíthatná, annak a két szereplőnél is archetipikusabb funkciókkal kellene 
rendelkeznie. Ilyen például George apja, aki maga is a földhöz kötődő jelenség. 

Itt jegyezzük meg, hogy az alapvető statikusság érdekessé válását mindenképp 
elősegíti az a szimbolikus konfiguráció, amelyben a George név a föld archéjával 
köti össze a férfit, s ugyanakkor maternális - a föld létrehozó, szülő képességére 
utaló - jelenségként is szerepelteti. Míg másrészt Lucy neve Jézus-paradigma, hagyo-
mányosan maszkulin - vö. fili us - , bár a szeretetben megnyilvánuló szerepe nyelv-
tanilag is - vö. filia — nőnemű. Lucy szangvinikus természete nem felel meg a 
hősnővel szemben támasztott elvárásoknak, mivel nem ruházza föl a női testtel bíró 
karaktert a rcofogalmához kötődő melankolikus gyengeséggel, s ugyanakkor George-ot 
fölruházza ezzel, feminizálva a hős szerelmes helyzetében leledző férfitesttel bíró 
embert. 

A két egymásnak reciprok megfelelő karakter narratív motorként hajtja előre azt 
a történetet, amely egyrészt nem is történet a hagyományos értelemben, másrészt 
nem is az ő föladatuk a történetnek az előrevitele, hiszen azért van az elbeszélő, 
illetve a szövegben elrejtőzött alkotó, hogy ők vegyék magukra a mondás terhét. Az 
ő vágyuk kell hogy az legyen, hogy a történet szavakba öltözzék, nem pedig a 
szereplőké. Ezek a „fő" szereplők mégis mintha egy-egy szó kimondásáért küszköd-
nének, nem pedig emberi szenvedélyek végett. S mivel a karakterek maguk is 
mintegy szavak allegóriáiként vannak, az egész regényszöveg egy önmagáról szóló 
tanulmány érzetét keltheti. Ami persze nem több, mint amikor az ember önmagára 
gondol, tehát a szöveg metadiskurzusa nemhogy életidegen, hanem ellenkezőleg: 
így még hűségesebb képet kapunk az ember belső kognitív univerzumáról, az ön-
és érc-fikcióról, amely talán azonos az ember öntudatával vagy a személyiségével -
pszichológiai iskolája válogatja, hogy melyik tekinthető inkább lehetségesnek. 

A reciprocitás a szereplők regénybeli viszonyaiban jellemző rájuk: Lucy „kedve-
se", Cecil idealisztikus elképzeléseivel, könyvmolyságával, a pedantériával összeté-
vesztett esztétizmusával életidegen, gyenge akaratú kékharisnya képzetét kelti, 
„holott" férfi.8 Az általa képviselt proairetikus lehetőségek kép-telenek: nem tudnak 
megtörténni, hiszen narratívan nem alternatívák, az életprincípiumai dogmák és 
nem a vágy csatornái. Nem törekszik valamire, hanem csökönyösen ragaszkodik 
valamihez. Az elbeszélés szempontjából Cecil léte meta-veszély, ha nem veszti el 
amúgy is minimális szerepét a regény cselekvéstartományában, akkor a regény 
megszűnik. Illetve ha mégis itt marad, akkor Lucynek kell a valószínűt meghaladó 

8 Meg kell jegyeznünk, hogy az itt megtett állítást a legkevésbé sem tekintjük a sajátunknak. A 
kékharisnya előítéletre utal. Arra mutat rá, hogy a jellembéli gyengeséget - összekevervén az anyai 
eredetű gyengédséggel - általában a feminin jellemkataszterben tároljuk előítéleteinkben. 
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mennyiségben cselekednie. Márpedig a mindig cselekvő karakter lehet, hogy ellen-
szenvessé, a defekt személyiség vonásaival rendelkező létezővé tenné a fény fiának 
a szerepében tündöklő lányt. 

George oldalán nincs a Cecillel párhuzamos szerető. George nem Cecil vetélytár-
sa, még csak nem is ellenpontja. Bár fontos jellemzője Cecil szereplésének az, hogy 
ő csak George föltűnése után válik Lucy élettörténetének a részévé; azaz Cecil 
tulajdonképpen a [nem George]funkciót tölti be, ami metonimikus, de ugyanakkor 
visszafordítható, hiszen Cecil végül is „csak" helyettesít. Ha mindenképp Cecillel 
analóg karaktert keresünk, akkor George apjára mutathatunk rá: csak amíg Cecil 
szerepe jellemzően proairetikus volna [fx(Cecil): rivális szerető], addig az apa szere-
pe egyszerre archetipikus-szimbolikus és retorikai [az ifjú George elemi-ségének. az 
erősítése], illetve hermeneutikus és metadiskurzív: az ő nézőpontja az, amely igazolja 
Charlotte ismétlési kényszerét,4 szimmetrikus szerkezetté kanyarítja a narratív termé-
szete szerint arabeszket leíró elbeszélést azzal, hogy „elintézi", hogy a regény eleje 
legyen a regény vége. És nyilvánvalóan az idősb George az, aki az olvasó azon 
elvárását igazolja mint helyes erkölcsi választást, amiben az olvasó a proairezissel 
ellenben a másik szöveg, a tudatalatti, illetve a szimbolikus elvárások szintjén 
megfogalmazható szenvedély formájában szeretné lezárni a történetet. Az apa cse-
lekményesen is az olvasó helyébe kínálkozik. A cselekmény bonyodalmát úgy tudja 
föloldani, hogy elolvassa azokat a jeleket, amelyek Lucy és az ifjú George Emerson 
viselkedéséből kivehetőek. Azaz ő maga is a regény olvasójaként dönt úgy, ahogy 
végül is az olvasó is döntene. Mintha az apa alakjában a szövegbe lenne rejtve az 
olvasó. 

A lezárás az apa érett életbölcseletét példázza - akár szellemi testamentumként is 
fölfogható. 

Az anya szerepe leginkább különösnek nevezhető. Úgy tűnik, nem képviseli a 
gondoskodó-szerető anya szokásos szerepét, hiszen nincs alkalma ezt tenni. Mégis 
akkor, amikor a Lucy és Cecil között létrejövő jegyesség mint új nézőpont kezdi 
átalakítani a család életmondását, az anya választás elé állítja Lucyt, méghozzá nem 
cselekedetekben megnyilvánuló választás elé, hanem érzelmi, erkölcsi értelemben 
fölmerülő választás elé: a Cecil képviselte esztétizmus a család életét folytonosan 
értelmezi, és a populáris regiszterbe utalja. Márpedig a populáris regiszter annak 
könnyed kedvessége ellenére is a kulturális kód negatív pólusa, az a hely, amely a 
művészetben való jártasság hiányából adódik. És mindez egy olyan regényben, 
amely egyértelműen az arisztokratikus regiszter részeként, annak szövegkörnyezeté-

9 Wiederholungszwang. Freud 1920-as Jenseits des Lustprinzips című művében foglalkozik az ismét-
lési kényszerrel. A narratológiában akkor használjuk, ha az elbeszélés egy olyan epizódot ismétel 
folytonosan, amely a „hős", illetve a szövegben rejtőzködő alkotó számára kötöttséget jelent, ami nem 
engedi, hogy változtassanak az elbeszélés - ismétlődő - menetén. Példaként említjük a Jane Нуге 
hősének, Jane-nek a folytonos menekülését minden élethelyzetből, illetve Salinger The Catcher in the Rye 
című regényének a hősét, Fíolden Cauffieldet, aki mindig azért lép „tovább", hogy valami más történjék 
vele, eladdig, és talán pontosan a menekülés csapdája kényszeríti arra, hogy mindig szinte azonos módon 
fossza meg önmagát a vágyott másságtól. Ebbe a végén bele is zavarodik. 
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ben íródott föltehetőleg. Az anya statikussága így megint csak nem igazán a 
cselekvéstelenségre utal, hanem arra, hogy az anya szerepe itt az érzelmi-szenvedé-
lyes nézőpontú szimbolikus értelmezés, azaz a szeretet. Ennek pedig az a következ-
ménye, hogy természetesen a társadalmin/a normálison túl lévő George iránti von-
zalmát helyesli Lucynek, nem pedig a társadalmi szempontból szerencsésnek 
ígérkező frigyet Cecillel. 

Figyelemreméltó, hogy a Forster-regény az erkölcsileg és érzelmileg is helyesel-
hető szeretetet a társadalmi morálon túlra helyezi. George Lucyben az adott ott/ak-
kor elvárásaival nem egyező módon ébreszt szenvedélyt. És ugyanakkor ez a 
szenvedély magának a szenvedély birtokosának a számára is rejtve marad. Úgy 
tűnik, hogy Lucy számára a mezőn, a természetes körülmények között váltott csók 
véletlen, netán baleset, amely a fel ejtés tárgya. Ironikus szerkesztési találmány a 
regényben, hogy az a Cecil lesz az oka annak, hogy az elemi természetes élmény 
megismételhetővé lesz, aki maga ennek az élménynek az elfojtásában/elfelejtésében 
vesz részt akaratlanul is. Cecil az, aki a British Museumban találkozik az apával és 
fiával egy csatakép előtt, és ő adja azt az ötletet, hogy költözzenek Lucy családjának 
a közelébe, bár nem ebből a célból. A British Museum úgy tűnik, hogy az a hely, 
ahol a regény világának az elemi szálai erednek, olyan hely, amely az égből/a 
múltból érkező benevolenciával rendezi el a szimbolikus kód és a kulturális kód 
által összekuszált cselekményt. A British Museum itt az isteni/az írói beavatkozás 
helye/figurája, amely biztosítja az olvasót arról, hogy minden úgy lesz, ahogy azt az 
olvasó is elvárja - legalábbis titkon. De ugyanakkor véletlen/„hiba" képében van ez 
így megszerkesztve, ami arra utal, hogy az erkölcsileg/érzelmileg/szimbolikusan 
igazolható választások megokolása nem a regény „fölszíni" szövegszerkezetében 
van, hanem a másik szövegben, amely ugyan ott van szavakban és a figurákban, sőt 
valószínűleg szintaktikailag is bele van szerkesztve a „rendes" szövegbe, csak 
véletlen- vagy sorsszerűsége miatt nem mutatkozik meg első látásra rend-
szerszerűen. 

Az anya alakjával együtt említendő Lucy bátyjának a karaktere: Freddy. A fiatal 
férfi még csak alig férfi, afféle Forster-Cherubin, aki „tizenhét éves" koránál fogva 
talán a legalkalmasabb Isten hírnökének a szerepére, azaz „angyal". Freddyt Cecil 
megveti, tehát a kulturális kód által helyeselt proairezisben Freddy szerepe teljesen 
lényegtelen lenne. Ugyanakkor a szimbolikus kód által sugallt cselekményben 
Freddy az anya mellett a másik karakter, aki segítőként, helyettesítő-közvetítőként 
katalizálja a szeretet folyamatát, amit itt akár Forster-passiónak is nevezhetnénk. 
Nem azért, mert hermeneutikusan az evangéliumi passió mindenképp a legközeleb-
bi analógiája, hanem azért, mert a Forster-gépre föltehetőleg igen jellemző módon 
semmiségeknek tűnő események sorában nyeri el szereplő és olvasó egyszerre a 
szeretet nemtelen kegyelmét, az emberséget és a belsőjükből fakadó erkölcsiséget, 
ami az olvasó számára a happy endinget biztosítja akkor is, ha a történetnek 
„szomorú" vége lesz. 

Freddy hívja meg George-ot a kertjükbe teniszezni. S ugyanakkor ezt időben 
megelőzi az A Room with a View általam középpontnak tekintett epizódja: a 
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fürdőzés. Az éppen beköltöző George-ékhoz benéz Mr. Beebe, a lelkész és Freddy. 
Elhívják az ifjú szomszédot az erdőben lévő tóba fürödni. Amikor Lucy kislány volt, 
ő is ott fürdött Freddyvel. A proairezisben imigyen George Lucy helyettesítője lesz 
Freddy világában. Freddy számára ők ketten ebben a képben - ti. a fürdőzésben -
válnak eggyé, és egyként a fraternális szeretet tárgyává, amely testi, de nem szexuá-
lis, azon túl van. Az ölelés nem válik sem erotikává, sem erőszakká. Freddy és 
George kettős szeretet-azonosságához társul Beebe, aki jelenlétével te(le)ológiailag 
ironikusan megáldja a két ifjú ember testi-lelki metaforizálódását. Képileg ő viszi át 
a szerelmet az egyik testből (Freddyéből) a másikba (George-éba). Persze ez a 
jelenet Lucy szerepét kétszeresen korlátozza a későbbiekben: a szerelmi nagyjelenet 
- amely elmarad - vagy ismétléssé degradálódna, vagy pedig - és ez következik be 
a Lying to George fejezetben - ellenpontként kell hogy lejátszódjék, és vallomás 
helyett marakodássá lesz. Másrészt Freddy így talán az elvártnál jobban részesedik 
Lucy szerető voltából: Freddy is szerető, csak míg Lucy a szenvedély alanya, George 
pedig a tárgya, illetve fordítva, addig Freddy ennek a szeretetnek a modalitása. És 
lévén, hogy Freddy „tizenhét éves", és a kora a végtelent jelzi, az általa segített 
vonzódás, vele együtt, a végtelenbe tart. Amikor a regény proairetikus kerete 
megismétlődik, és Lucy George-dzsal ismét ugyanabban a panzióban van, azt 
olvassák Freddy leveléből, hogy „Freddy thinks he has been dignified"- „Freddy úgy 
érzi, megtiszteltetés érte [ti. Lucy és George frigyével]". Freddy a törvényhozó, ő 
Charlotte társa a regény megírásában, csak míg Charlotte rejtőzködik, addig Freddy 
aktívan éli-irányítja a cselekményt a maga szimbolikus-hermeneutikus nézőpont-
jából. 

A fürdőzés epizódja a regény karneválja, ahol a szereplők találkoznak. Amíg a 
három férfi az erdei tóban fürdik, véletlenül arra jár Lucy, az anya és Cecil. 
A szereplők két csoportja itt sajátos módon egymás helyett cselekszik. Amint már 
említettem, Freddy Lucy helyett teszi nyilvánvalóvá szeretetteljes vonzódását George 
iránt, míg Cecil - aki maga eleve helyettesítő karakter, George kulturális metoní-
miája - Lucy mellett van, csak vele nincs. A karnevál örvénye а másik szövegen 
kiforgatja Lucyt a Cecillel kötendő házasságból, hogy George és a szimbolikus keret 
frigyébe vigye. 

Emellett a másik karneváli szín az, amikor négyen teniszeznek, s a teniszben 
George helyettesíti az őt helyettesítő Cecilt, aki eközben azt a könyvet olvassa, 
amely azt a történetet (is) tartalmazza, amelyikben George-ot még nem/illetve már 
nem helyettesíti Cecil: a könyvet az az írónő írta, aki ott van a történet elemi 
epizódjában, és Charlotte jóvoltából ismeri azt az önmagát ismétlő titkot, amelyben 
Lucy és George természetesen megismerik egymást, és érzelmeik megnyilvánulása 
társul a többi elemi természeti jelenséghez, teljes érvényt szerezvén önmagának 
minden más lehetséges megoldás előtt/fölött. Az írónő persze itt ugyanúgy semleges 
résztvevő, avagy tükör, ahogyan a teniszező négyes negyedik tagja, aki Freddy 
vendége, és sem egyik, sem másik nem vesz részt a proairezis alakításában, de segíti 
azt. 
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A tenisz-négyes végül is a fürdőzést ismétlő epizód, ahol a résztvevők: Lucy 
(önnön maga), Freddy és George. A talány legföljebb az, hogy itt, ebben a jelenet-
ben Freddy kinek a megerősítése. Netán mindkettőjüké? És akkor saját valóságfik-
cióját alakítja, illetve annak részben már megvalósuló sikerét ünnepli Narcisszosz-
ként? Mi úgy látjuk, hogy Freddy szerepe leginkább mégis csak Psziché szerepe, 
esetleg Erószé, aki a szeretet energiájával hajtja a történetet a beteljesülés és a vég(et 
érés) felé. 

Freddy különös szerepe nem szervetlen ebben a diskurzusban. A szeretet nem 
sztereotipikus értelmezése és kép-ezése a regény elején már egyszer megtörtént: a 
templom előtti téren - és legyen ez a legelső karneváli epizód - legalábbis érdekes 
dolog történik: két ifjú itáliai férfi összeszólalkozik, és az egyik eközben megöli a 
másikat. A „gyilkos", tettének súlyát fölismervén, szerelmi fájdalomtól panaszkodik, 
siratja az általa megölt barátot. A szokatlan-mély szerelmes vonzódás tárgyiasítva 
úgy jelenik meg, hogy Lucy és George ezt élményként kell megéljék, lévén hogy 
azok a városról, netán a Santa Croce templomról készült képeslapok, amelyeket 
Lucy vásárolt az események előtt, annak az ifjúnak a vérétől lesznek foltosak, akit a 
szerelmetes barátja öl meg. A seb ugyan metonimikus, de ott van Lucy testén átvitt 
éltelemben. A mélységes - nem szükségszerűen szexuális téren megnyilvánuló — 
szeretet nyomaként. Ez mintegy megbélyegzi Lucyt. És ez azért jó, mert így a 
történetben végig jól látható és fölismerhető Lucy cselekedeteiben, hogy azokat a 
szeretet bensőségében teszi, ha ő maga nem tud is erről. Végül is ez igazából az 
olvasó számára fontos. 

Talányos kérdés, hogy mindezt kinek a nézőpontjából látjuk. Azt még 
könnyebb eldönteni, hogy kinek a nézőpontja látszik dominálni az elbeszélést 
az első olvasás szintjén, de az a nézőpont, amelyik valóban meghatározza majd, 
mennyire hatódik/rökönyödik meg az olvasó a regény élményének a súlya alatt, 
a másik szöveg dolga. E kettősségben Mr. Beebe szerepe a legkétértelműbb. 
Látszólag eleve azért van jelen a regény világában, hogy lelki útmutatóként 
irányítson, helyeseljen és tiltson. És mégis egyértelmű, hogy Beebe szerepe 
helyzetekre korlátozódik, narratív értelemben segítség, olyan, mint a mondatok-
ban az és kötőszó. Akinek igaza van/lesz, az nem a kulturális kódot mondó 
beszédaktusokban fejti ki tevékenységét, illetve szerzi meg szerepét a szeretet 
diskurzusában. George apja, Charlotte, Freddy (és az anya) talán sokan is 
vannak hárman ahhoz a csekély számú szereplőcsoporthoz, akiknek a cseleke-
deteit értékelik, és meg is határozzák. 

A legérdekesebb azonban mindebben az, hogy az egész történet úgy ér véget, 
hogy egyetlen negatív értékítélet nem hangzik el a regény világában. Ami negatív-
nak tűnne, az ironikusan nyilvánul meg, mivel az olvasó elvárásait az Erósz vezette 
totális helyeslés vezeti. Amikor Cecil nemtetszését nyilvánítja ki a család vulgarizmu-
sáról, ez nem negatív, hanem nevetséges, hiszen mindenki, akiről beszél(het), az 
olvasó „barátja.", szeretjük őket. A negativitás hiánya jól illeszkedik a tündéri 
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realizmus1(1 narratív stratégiájába. Nem engedi, hogy a hiány akár szintaktikai 
szinten, negatív mondatokban is megnyilvánuljon. Ezáltal lesz a regény szövege 
szinte álomszerű olvasmány, amely életbevágó talányokat mond el a világ legegy-
szerűbb elbeszéléseinek egyikében. Akár tündérmese is lehetne. 

Első megközelítésben azt állítjuk, hogy a Forster-gép kétszer mondja el a törté-
neteket, föltehetőleg két kód külön-külön szerveződő diskurzusában. A kétszeres 
történetmondás a Forster-szöveget allegorikussá teszi, ami viszont a szöveg által 
fölvetett kérdések egyetemes érvényét vonja maga után. A történet nem a (szte-
reo)tipikus szerelem/halál-történet, hanem leginkább a szeretet története, afféle 
Symposion-parafrázis, amelyben természetesen egymásé lesz a két ifjú ember, de a 
boldogság leginkább a harmadiknak adatik meg ezáltal. S ez a harmadik személy -
aki valamilyen oknál fogva nem élheti meg önmaga mindezt - vagy személyek végig 
benn rejtőzködnek a szövegben, majdnem azonosak az alkotó nevével. A szöveg és 
a proairezis fölötti hatalma mindenképp az alkotóéval vetekszik. Nézőpontja revelá-
cióval kecsegtet a legegyszerűbb történet esetén is. 

A Maurice különbözik a címében a többi regénytől, mert nem metaforikusán 
jelöli ki a regény alapcselekményét, hanem megadja egy - mintha - auktoritás neiét. 
Ez a regény analóg annak az embernek az élettörténetével, akinek a neve mintha a 
regény címéül szolgálna. De ez semmiképpen nem jelenti szükségszerűen azt, hogy 
a regény „róla szól", vagy esetleg „az ő regénye". 

A cselekmény karakterei Oxford és a két vidéki ház kettősségében mozognak. Az 
oxfordi egyetemi világ fiktívnek tűnik. Minden ideális, az ideák pedig valóságosak. 
A szemináriumon Platón Symposioripi olvassák, azt a szöveget, amely a szép, az 
ideális, az ezekhez való vonzódás és a testi létezés összefüggéseit tárgyalja. A tisztelt 
és a mindennapi élet diskurzusában ideálisnak, de nemkívánatosnak tekintett világ-
fölfogás a megszokottól eltérő magatartásformák létezését idézi föl az Oxfordban élő 
ifjakban. Ezek a cselekvések föltehetőleg az olvasó életterében sem kívánatosak. 
Ennek oka számos. A két ifjú ölelése kivételes pillanatok sajátja lehet, a férfi 
kevésszer engedheti meg magának az érzelmek ilyetén megnyilvánulását. Ez a 
regény viszont pontosan ezt a nagyon gondosan elrejtett és átkódolt érzelmet 
mondja el, annak talányaival és lehetséges következményeivel. 

A regényben az egyetemi világ alapvetően azonos nemekből álló közössége már 
önvédelemből is szexista kell legyen, különben - mivel az asszonyok nincsenek a 
férfiakkal - mások megvetésének a tárgyává válhat. A fölfokozott cselekvéskényszer 

1(1 A tündéri realizmus kifejezés megfelelő magyar kifejezésnek tűnik arra, hogy vele a szinte 
meseszerűt jelöljük, azt a regénymodalitást, amelyet az angolszász irodalomkritika a románc [románcéi 
szóval illet. Northrop Fim: (Anatomy of Criticism. Princeton University Press, Princeton, 1957. 1973. 
3 0 3 - 3 3 4 . ) műfajrendszerében a románc a (társadalmi) szatírának az ellenpontja. A románc az esztétikai 
hatás kedvéért föloldja a határt a valóság és a képzelt világok között, míg a szatíra ugyanezt azért teszi, 
hogy azzal érje el a hatását, hogy a fantázia túlzásait hiperbolaként, illetve meiosisként fogadja el az 
olvasó, s az esztétikai hatás ironikus és elutasító legyen. 

Vö.: ..The romancer does not attempt to create 'real people' so much as stylized figures which expand into 
psychological archetypes. "(FHYI;: i. m. 304.) 
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a cselekedetek metaforizálódásához vezet, s így az élet elkerülhetetlenül átalakul 
költészetté. Azért nem a fikció szót használtam itt, mert az így létrejövő szöveg nem 
igazán narratív, hanem intenzív, és úgy az, ahogy a költői szöveg talányossága 
intenzív. Minden szó és mondat, tett nagyon sok mindent konnotál(hat) egyszerre. 

A két középpontban álló szereplő Maurice és Clive.11 A cselekmény reciprocitása 
azon alapszik, hogy a történet első - rövidebb - részében Clive Maurice iránt érzett 
szerelme irányítja az események sorát, a második részben pedig ez megfordul, és 
Maurice erős vonzódását Clive iránt Clive részéről határozott elutasítás fogadja. A két 
résznek ott van a határa, amikor Maurice azzal válaszol Clive hirtelenjében tett 
vallomására, hogy az ostobaság. Az itt kimondott nem a szeretet metonímiájává a 
tiltást teszi és narratívan lezárja a történetet, és igazából az itt következő - hosszabb 
- rész az előző történet lehetőségeinek a számbavétele, illetve a lehetőségek 
sorozatos elutasítása. A narratív vizsgálatot Clive végzi, aki a nem után egyre 
bizonyosabban tudott a Maurice által javasolt történetváltozatokra felelni. Maurice 
élete a nem után maga a nem szó lehet. Egyrészt a történet a kulturális „nem" 
tagadó/tiltószó tiltása alá esik. Másrészt a történet szimbolikusan nemtörténet, alap-
vetően a férfi nemiségének a misztériuma. Az elbeszélhető élettörténetek és az 
elmondható élettörténet nem esnek egybe, köztük a nem a határ. 

Sajátosan hagyja magára az olvasót az elbeszélés - és az elbeszélő - , mert 
egyrészt bemutatja nekünk Maurice-t, és mint minden regényhősnek, neki is druk-
kolunk; másrészt folytonosan közli Clive nézőpontját, és az mindig megadja a 
Maurice-féle megoldással (tanácstalansággal) szemben a kulturálisan igazolt/igazol-
ható választást. Vagyis az olvasó egyrészt szembenáll a maurice-i talányokkal, 
amelyekről igyekszik azt hinni, hogy vele nem történhetnek meg,12 de számolnia 
kell azzal is, hogy a hőssel, akinek a nézőpontjával amolyan narratív tehetetlenség13 

útján akaratlan is azonosul időlegesen, egyszerre gondolkodik, netán szereti a hőst. 
Ebből viszont adódik, hogy valamelyest részt vállal a hős cselekedeteiben. Ezt az 
olvasót próbára tevő szerkesztést ráadásul csak tovább bonyolítja az, hogy amikor 
Clive megadja a kiutat Maurice egérfogóihói, akkor mindig az a Clive menti meg 

1 ' Clive neve magában hordozza az angol live 'él(ni)', 'élve/élő' szót. így a név Clive életrevalóbb 
mivoltát jelölheti Maurice merengésével szemben. 

12 Nagyon fontos lépés lehet a Forster-gép hatásvizsgálatában a nőolvasók válaszainak az elemzése. 
Hiszen az ő számukra az alapvető tiltás nem tiltás, mert ők nem kerülnek így azonos szerepbe 
Maurice-szal. 

13 A narratív tehetetlenség kifejezéssel arra a jelenségre utalok, amikor az olvasáskor olyan emberek 
véleményét mondjuk ki egyes szám első személyben, olyan emberekkel/olyan dolgokkal „értünk egyet", 
akikkel/amikkel semmiképp nem értenénk egyet akkor, ha a kezünkben nem a könyv lenne, hanem az 
„életben" - nem fiktív szituációban - választhatnánk helyes és helytelen között. Ugyanakkor a szituációk 
valamilyen mértéklren mindig fiktívek, és így a „valóságos" választásaink is illúziók valamelyest. A narratív 
tehetetlenség az az érzés, amit akkor érzünk, amikor szembesülünk azzal a - csak félig narratív - ténnyel, 
hogy önnön döntéseinkkel, választásainkkal nem értünk egyet. Netán nem értjük önmagunkat. Mintha 
saját magunkon ütköznénk meg. 

Ennek a kérdésnek a körélre tartozik az a talány, hogy az olvasó lelkesen olvassa - akár egyes szám 
első személyben is - gonosztevők, a társadalmon kívül élők, „perverz" emberek történetét, és amíg 
olvassa őket, nem talál bennük semmi kivetnivalót - annál inkább talál akkor, amikor becsukta a könyvet. 
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- ha egyáltalán megmenti - az olvasót, aki maga csalta bele abba a csapdába, ami 
ennek a történetnek az elmesélése és megélése. Az olvasó nem igazán érthet egyet 
Clive-val, és így nem teljesen egyértelmű az, hogy ő nem azonos(ult) Maurice-szal. 
Jól szerkesztett narratív csapda, amely a regény szövegét az olvasó/olvasás kritikájá-
vá teszi. 

Kérdés, hogy az előbbiekben tárgyalt narratív csapda mennyiben az olvasó 
kontójára előre kiagyalt írói „ármánykodás". A választások lehetőségének a hamis 
voltát a téma merev társadalmi kritikája is magával hozhatja. A szerkezet belülről is 
a merevséget segíti. Az, hogy Clive és Maurice első találkozásának az emblémája a 
Patetikus szimfónia, bizonyos szenvedélyességet kapcsol az elvárásainkba. S ha az 
olvasó valamennyire ismeri a Patetikus szimfóniához fűződő szubkulturális konno-
tációkat is, akkor a zenemű fölemlegetése valóságosan narratív fordítóként műkö-
dik, hiszen ettől kezdve két regényt olvashatunk egy szövegben, az egyik az, 
amelyet a legtöbben olvasunk, a másik az a másik regény, amelyet akkor tudunk 
elolvasni ebben/ebből a szövegben/bői, ha birtokában vagyunk a szubkulturális 
kód szimbólumtartományának. 

Mivel ezt az elbeszélést valóban csak elbeszélésnek nevezhetjük a történet 
kultikus allegóriája miatt, a benne elmondott epizódok többsége alapvetően ironi-
kus jelleget kap. A Maurice életében előforduló egyetlen lány nem a sztereotipikus 
„Hát mégis csak. boldog véget ér minden!" elvárásainak a fölidézője, hanem ellen-
kezőleg, retorikai fokozás, vagy az ellenérvek ismétlése. A lány egy tetem érintésé-
vel érzi egyenrangúnak Maurice érintését. A frigy és az élet(történet), amely ebből 
keletkezhetne, halott, azaz véget ért, mielőtt elkezdődhetett volna. A másik ironikus 
epizód pedig a pszichoanalitikus ülésen történik, amikor a terapeuta a lány képét 
akarja előhívni Maurice tudatalattijából, a másik, szöve^nő 1, de mivel ott Clive 
- illetve akkor már egy Clive-ot helyettesítő másik személy - van, eleve sikertelen és 
nevetséges a próbálkozás. Eredménye csak eredménytelenség lehet és fájdalom, a 
„baj" gyógyítása helyett a „baj" hangsúlyozása. 

A történet olyan helyekből áll, amelyeket nem biztos, hogy nem ugranánk át 
automatikusan, ha nem ezt a könyvet olvasnánk.11 Az első epizód egy szobabelső, 
ahol Clive és Maurice találkoznak, a következő ismét egy szobabelső, ahol Clive 

14 A Patetikus szimfóniát Csajkovszkij az unokaöccse iránt érzett szerelmének a szenvedélyében írta. 
Ez a zenemű az egyike a lambda-kőddal rendelkező alkotásoknak. Mai nyelven kultikus zenének 
tarthatnánk (vö. a filmek kategorizálásában használják a cult-movie kifejezést hasonló értelmezési kontex-
tus és befogadói közösség föltételezésekor). 

13 Az olvasóban a narratív tehetetlenség ellenpontjaként él egy olyan automatizmus, amelyet Norman 
N. Holland után Deftingnek nevezünk, és a mozaikszó arra utal, hogy az olvasó önmaga identitásának a 
védelmében igyekszik az őt ért esztétikai hatásokat azonnal - az álommunka poeticitását meghazudtoló 
gyorsasággal - egy a tudata és a fölöttes énje számára megfelelő fantázia-benyomássá tenni. Ez az oka 
annak, hogy végül is minden könyv ugyanazt a történetet mondja el egy adott személynek. S ennek 
köszönhető az is, hogy nagyon egybevághatnak azok a könyvek, amelyeket az egyes olvasó mint fontos 
szövegeket kiválaszt magának. Vö. Norman N. H O L L A N D : Unity, Identity, Text, Self. In: Jane P. T O M P K I N S : 

(szerk.): Reader-Response Criticism. Prom Formalism to Post-Structuralism The Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, 1980. 118-133. 
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megkérdezi Maurice-tól, hogy „Haveyou been in love?", majd az egyetem egyik tere 
vagy utcája, ahol Clive megvallja érzelmeit Maurice-nak, és ezt az epizódot nevez-
tem már előbb a fordulópontnak, a nem epizódnak. 

Az ezután következő jelenetek már argumentatívak, a szeretet igazságát, le-
hetséges voltát igyekeznek bizonyítani. Az első ezek közül a bukolikus epizód, 
ahol a két ifjú a folyó melletti tisztáson van. Ide azzal a motorkerékpárral 
utazhattak, amelyet Maurice attól a nagyapjától kapott ajándékba, akinek még 
később - a nézőpont hermeneutikájának a tárgyalásakor - nagy jelentősége lesz. 
A tisztás, a természet a beteljesüléssel ajándékozza meg a szerelmeseket. Ugyan-
akkor az egyetem, a társadalom ezzel párhuzamosan kiutasítja egyikőjüket a 
közösségből. Ugyan a kettő közt csak külsődleges összefüggés van, de ez 
allegorikusán mégis arra figyelmeztet, hogy a történet cselekménye szinte elkép-
zelhetetlenül fiktív kell legyen ahhoz, hogy elmondhassuk. Maurice-nak egy 
időre el kell hagynia az egyetemet. Ez arra ad lehetőséget neki, hogy Londonban 
dolgozhasson, ami viszont a mindennapi karnevál lehetősége. Minden egyes nap 
két világban élhet, az egyikben mérvadó a jel-enléte, a másikban jel(enték)telen. 
Az egyikben elvárják tőle, hogy tovább vigye a családot, a másikban lehetőségek 
csábíthatják arra, hogy ne tegye ezt, hanem kalandozzon. Az egyik a család és 
a nevelési regény helye, a másik a pikareszk regényé. Az utóbbival csak annyi 
baj van, hogy Maurice jelleme még a pikaró szerepére sem teszi alkalmassá, 
hiszen ő se nem jó, se nem rossz. Nem tűnik ki, egyszerűen a one in a thousand 
véletlenének a törvénye választotta ki a többi - szerencsés - közül. Maurice nem 
tesz semmit azért, hogy ő legyen a hős, sőt ellene se tesz semmit. A dolgok vele 
történnek, vagy inkább hozzá. Ez az élő marionett többek közt arra jó, hogy az 
olvasó csakis kizárólag saját választásaival szembesüljön, és ne foghasson semmit 
a - nem hős - hősre. 

A harmadik szereplő, aki Maurice és Clive történetében részt vesz, Scudder.16 

A név és a regény világának a társadalmában elfoglalt alacsony társadalmi helyzet 
egyaránt proairetikus kódként szolgálnak. A 'hírnök' az istenek (vagy talán a lélek 
rejtett részeinek az) üzenetét hozza el Maurice-nak az ölelésében, az elfogadásban 
és abban a gesztusban, hogy Scudder egy lehetséges jövendő argentínai karriert 
áldoz föl a társadalom diskurzusában valószínűtlenért, a bizonytalanért, ami ugyan-
akkor a szerelem kategóriája is itt. 

Scudder Clive alárendeltje, tekinthetjük Clive helyettesítőjének: Clive, de C-
nélkül: live [az életben - Maurice számára életben - maradt Clive], aki a nem tagadás 
és a másik, nem igenlése. Scudder a one in a thousand jele, ő a teljesen véletlen és 
teljesen szükségszerű Maurice élettörténetében. Tekinthetjük úgy is, hogy ő Clive 
fiatalkori éwje, aki kevesebb korlát között él, mivel nem a valóság elve, hanem az 
öröm elve szabja meg cselekvéseinek a tartományát. A Scudder föltűnte utáni 
történet megismétli azt a történetet, amelyben Maurice a nem előtt megismerkedik 

16 Scudder neve angolul 'gyors léptű, futár', A név enigmatikus, és Scuddernak arra a szerepére utal, 
ami őt Hermész tanítványává teszi ebben a történetben. De utalhat Erőszra is. 
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Clive-val. Scudder esetében is Maurice az, aki először a nem szót kimondja, amire 
Scudder nem elutasítással - azaz a „nem" szó megismétlésével - válaszol. De talán 
csak azért nem, mert a külső körülmények az így előállt gondot elrendeznék 
maguktól: Clive hamarosan Argentínába utazna, hogy másik, életet kezdjen. Azonban 
Scudder archetipikus hermészi szerepe nem engedheti meg számára azt, hogy 
elmenjen a regény világából, ő viszi át a lelkeket az egyik életből a másikba. Ő 
hozza meg az istenek beleegyezését. Ő az, aki a szövegben rejtőző alkotó kezét 
fogja, amíg az „írja" a szöveget. 

Azt mégsem gondolom, hogy Scudder lenne ez a szövegben rejtőző alkotó. Az ő 
teljes elfogadása, az, ahogy mindenét elhagyja Maurice kedvéért és szerelméért, nem 
utal nagyon erős kritikai nézőpontra. De ez az elbeszélés szerkezete szempontjából 
így szerencsés, mert különben a regény maga esne szét önálló epizódokra. A kritikai 
nézőpont - amely egyáltalán nem Maurice életvezetésének az elutasítása, hanem 
inkább az okok és a következmények elemzése - vagy Clive-é vagy Maurice 
nagyapjáé. Bár itt megint megjegyzendő, hogy Maurice testvérének, Adónak a 
személye is alkalmas a tekintet kibocsátására, csak az ő cselekedetei, illetve szavai 
nem utalnak erre, míg a nagyapa konkrét szavai, illetve Clive helyzete a történetben 
ezt valószínűsítik. 

A regény legkülönösebb és legjobb része az, ahogy a történet nem válik 
halál-regénnyé, hanem végül is a fölszínen boldog véget ér: Maurice és Scudder 
együtt maradnak, szerelmük megfrt/ósult szenvedély. A lehetetlent tették lehet-
ségessé egyszerűen azzal, hogy szimbolikus és hermeneutikus kódokon keresz-
tül közelítették meg a cselekvés szabadságát, a proairézist, míg az olvasó általá-
ban a proairézist a kulturális kód által meghatározott történetnek tekinti. A két 
ember „az erdőbe" fog visszavonulni, abba az erdőbe, amely Anglia közepén 
húzódott a középkor végéig, és amely legalább annyira volt mesebeli, mint 
valóság. A történet úgy van megírva, illetve elmondva, hogy jó vége lesz, de 
fontos megjegyeznünk, hogy olyan ez, mintha Maurice és Scudder az Óperenci-
ás-tengeren túlra indulna, egyenesen a Kerekerdőbe, hogy ott addig éljenek, míg 
meg nem halnak. A befejezés egyrészt új, mert a regényben szereplő toposzok-
hoz nem ez a befejezés tartozik az előítéleteinkben, másrészt az újszerű befeje-
zés kétszeresen nyomasztóbb, mint az előítéletes változat, mert az Óperenciás-
tengert akár úgy is nevezhetjük, hogy nem. 

A Forster-regény sok értelmezési próbálkozás alapja lesz még. Nagyon sok 
úgynevezett mellékszereplő veszi körül a három középpontban álló karaktert. Sok 
érvet találhatunk arra, hogy Clive testvére és annak vőlegénye, a két anya, illetve 
Clive-ék komornyikjai is a tekintet, a nézőpont lehetőségét hordozzák magukban. 
Furcsa az, hogy az apa-figura/figurák gondosan kimaradnak a regényből. Az orvos 
az, aki bizonyos társadalmi és atyai elvárásokat hangoztat, de „meg se hallja" 
Maurice segélykiáltását. A nagyapa pedig inkább Prospero-típusú világegyengető, 
mintsem parancsoló-tiltó-büntető atya. Inkább a föld-anya archetípusához kapcsoló-
dik az, amit mond. Vajon ez azt teszi-e, hogy az olvasó kényszerül az apai szerepbe, 
és ő lesz az, aki egyrészt valamelyest felelős a történtekért, másrészt az ő szégyenévé 
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lesz minden, harmadrészt ő, az olvasó bünteti meg azzal a regény szereplőit, hogy 
e/felejti Maurice-t és Clive-ot is? A tanulmány szövegében rejtőző alkotó itt azt a 
kérdést veti föl, hogy vajon az olvasó-apa mennyiben tudja ezt megtenni Scudder-
rel. Scudder-Hermészre ugyanis mindenkinek szüksége van, különben sem a szerel-
met, sem a lelket nem viszi át senki a másik partra, és akkor nem lesz ezentúl miről 
mesélni, illetve tanulmányt írni. 

Nem halt meg senki, de kérdés, hogy mennyire élnek azok, akik ott maradnak a 
regény szomorú melankóliájának a fogságában. 

The Longest Journey. Ez a könyv ugyanolyan, mint a többi, hiszen aligha 
találjuk meg benne azokat a regényelemeket (például kaland, félreértés, izgalom, 
a család újraegyesítése), amelyek miatt a hagyományos regény olyan egyszerűen 
válik fontossá az olvasó számára. A regény hőse itt nem nagyszerű ember, nem 
így válik ki a többiek sorából, nem cselekszik semmit, amitől ő válna jel-entőssé, 
csak van és talán sodródik az epizódok egymásutánjában. Mégis megleckézteti 
az olvasót a szöveg, és mire a végére ér, nemigen tudja, miben lehet biztos és 
miben kell kételkedjen az „élet lényeges kérdéseit" illetően. Az olvasás élménye 
itt megmutatja nekünk, hogy mennyiben érinthet bárkit is a történet első enig-
mája, ami a valóságról és az illúzióról szól. A cambridge-i egyetemisták arról 
vitatkoznak, vajon mitől függ, hogy bizonyos tehenek ott vannak-e a dombol-
dalon vagy nincsenek. Az évődés ostobának tűnhet, de nem az, mert végül is 
azt a kérdést teszi föl, hogy a regényben szereplő karakterek élnek-e, míg 
cselekednek. A kérdés provokatív, mert azt feszegeti, hogy élnek-e az emberek, 
illetve, hogy mitől függ, hogy az ember a létezését életnek nevezheti-e. Narrato-
lógiailag erre azt a választ adhatjuk, hogy az életet és a történetet ekvivalensnek 
tekintve azt a létezést nevezhetjük élettörténetnek, amely tartalmaz legalább két 
egymástól különböző eseményt. Azaz van két olyan cselekedet vagy történés az 
„elmondottakban", amelyek egymáshoz úgy viszonyulnak, hogy az egyik a má-
sikhoz képest változtat a dolgok állásán, megváltoztatja a történet addigi mene-
tét. Ami nem hoz változást, az nem esemény, és nem is idézheti elő az elmon-
dottak, leírtak, megálmodottak történetté szerveződését. A változás ugyanis 
föltétele annak, hogy a narrativitás arabeszkké váljék, és a maga kiszámíthatat-
lan, de szükségszerű zavaros törvényszerűségével beváltsa a narratíva elé tá-
masztott várakozásainkat. A változás, a megkérdőjelezés, a kétely, a harmónia 
visszaállítására hajtó vágy kérdések sokaságát veti föl. És a kérdések etikai, 
szexuális, teológiai, filozófiai jellegűek egyaránt lehetnek. 

A Forster-szöveg a történet, illetve élettörténet hősévé azt a karaktert avatja, 
akinek a múltja valamiféle hősi nyomatékot tartalmaz, aki tett valami olyat, ami 
mások figyelmét leköti, aki alkalmas arra, hogy egy másik ember emlékezetében, 
illetve a másik ember élettörténetében jelentőséggel bíró epizodista legyen, azaz 
más ember életében is képes legyen eseményeket előidézni. 

Fontos látnunk, hogy az adott személyiség narratív szerepe fonák, mert attól, 
hogy az egyik karakter a másik szereplő életében jel-entőssé válik, nem biztos, hogy 
neki magának az élete kiteljesíti a történet elvárásait. Ha ugyanis egy személyiség 



A Forster-gép 3 5 3 

teljesen szimbolikus, például gyógyír jellegű szereplő, aki mindig feloldja a fenye-
gető katasztrófát, azt minden bizonnyal saját életének a veszélyeztetésével teheti 
csak. De ha ő hal meg eközben, az szimbolikus szerepe miatt nem esemény, hanem 
törvényszerű ismétlődés. Az élet föltétele, de az élet tudásához nem elégséges. 
Etikailag furcsa talány, hiszen valakinek a halálát nehezen fogadhatjuk el szükség-
szerűnek, s különösen akkor nem, ha ez az elmúlás az élve maradtak döbbenetének 
az átélésétől is megfoszt bennünket. 

A helyzet csak bonyolódik a Forster-regényben. Két fontos karakter élettörténe-
tén keresztül szövődik a cselekmény: Rickie Elliot, a mindenben átlagosan jó/rossz 
ember, aki örökletes testi hibájával üt el a többitől, illetve Stephen Wonham, a 
természet fia, aki rusztikus filozófusként illeszti össze a latin nyelv bölcsességét a 
föld nedvesen és szennyesen tiszta valóságával. A rendkívül egyszerű történet a két 
élettörténetet egy fölismerésben köti össze: a két fiú testvér. Az, akinek nincsen testi 
„hibája", az anyjuk szerelmi kalandjának a gyümölcse, afféle kora 20. századi Tom 
Jones. 

A két karakter ellentéte szimbolikus és egyben koncepciózus. A két ember 
külön-külön a végletesség. Rickie teste ugyanúgy megnehezíti azt, hogy a többi 
emberhez hasonlóan éljen, mint ahogy megnehezíti ugyanezt Stephen rousseau-i 
lelke. Egyiküket béklyóba köti mozgásszabadságának a korlátozottsága, míg a 
másikukat a mozgás korlátlan szabadsága köti sajátos béklyóba, mivel nehezen tud 
a társadalmi kommunikációban anélkül részt venni, hogy azt ne illetné azonnal 
automatikus kritikával. 

Rickie törvényesen született, míg Stephen szerelemből, ugyanakkor Rickie beteg-
séget, míg Stephen egészséget örökölt. Az egyik nehezen éli meg az életét, a másik 
a környezetének okoz nehézséget azzal, hogy az életét éli. A gyenge és az erős 
egyaránt magában hordozza a hibát valamilyen értelemben, ezáltal jelentőségre tesz 
szert. Ha Rickie Elliot szimbolikus karakter, akkor Stephen Wonham valóságos, ha 
viszont Stephen Wonhamot magát tekintjük szimbolikusnak, akkor Rickie Elliot 
maga mitikus jelenséggé lesz. 

Rickie önmaga kevésszer cselekszik határozott szándékkal, a történések sodorják 
magukkal. Az ő szerepe az, hogy részt vesz mások életében. Cselekedeteit nem az 
jellemzi, hogy valamilyen öncél érdekében hajtaná őket végre, magára vonva ezzel 
az emberek erkölcsi kritikáját, hanem úgy éli életét, hogy a cselekedetei nem etikai 
tettek lesznek, hanem a jellem szimbolikus szerepéből adódó tulajdonságok, ame-
lyek Rickie Elliot-tal járnak, mivel az ő azonosságát szimbolikusan lehet meghatároz-
ni. A tetteknek nincs teleológiájuk, hanem ciklikusan ismétlődő történések, amelyek 
a „történetnek" mint olyannak a redundáns elemei, és nem pedig a történet esemé-
nyei, azaz épp el is hagyhatóak. A szimbolikusság ott kap különös szerepet a 
Forster-regényben, amikor a szimbolikus redundancia az elbeszélés fókuszává válik. 
Márpedig az olvasó számára az elbeszélés által középpontba állított karakter és 
cselekedet annak eleve létező összefüggéseitől függetlenül jelentőséget nyer. 
Ugyanis a középpontba állított szereplő lesz az olvasó olvasás alatt alakított/alakuló 
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azonosságának a regénybeli metonímiája.17 De ha az a szereplő, akinek a szemléle-
tébe helyezkedünk, nem igazán válik a regény „közepében" azzá, akivé szeretnénk, 
hogy váljék, akkor az olvasó föltehetőleg módosítani fogja az elbeszélés által a 
nézőpontjává tett fókuszt. Azt gondolom, hogy ez a fókuszcsere igen fontos része 
lehet az olvasás élményének, hiszen valóságos én-cserét hajt végre az olvasó 
tudatunk. Az én-csere pedig aligha nevezhető mindennapi történésnek.18 Itt csak az 
a kérdés akkor, hogy ki adja meg annak a lehetőségét, hogy az olvasó találjon a 
maga számára valaki mást - netán magát Stephen Wonhamot - az azonosuláshoz. 
Ez a kritikai irányító ugyancsak a regény egyik karaktere. Ő teszi föl azt a kérdést, 
hogy mitől függ a dolgok valóságossága, és ő az, aki a Rickie Elliothoz írt levelében 
elmondja Rickie-nek és az olvasónak is, hogy Rickie élete nem megélt létezés, 
hanem csak elmondott, azaz az ideák szintjén marad. Mondja ezt akkor, amikor 
Rickie Elliot azon szándékát, majd tettét elemzi, hogy nőül veszi Agnes Pembroke-
ot. 

Ez a kritikus filozófiai hang a szövegben rejtőzködő alkotóé, akit itt Stewart 
Anseilnek hívnak. Az ifjú filozófus a British Museum olvasójában tanulmányozza 
a múlt mitikus örökségét, amely meghatározza a jelen tetteinknek a súlyát és 
értelmét. Stewart Ansell számára Rickie Elliot életmondásában abban rejlik a 
hiba, hogy Rickie nem tudja a megfelelő tárgyat megtalálni önnön vágyakozása 
számára. A vágy nem megfelelő tárgya a vágy elkorcsosulását hozza magával. A 
vágy elhalványultával megszűnik a történet elmondására ösztönző energia, mivel 
megszűnik annak a hipotetikus valóságnak a lehetősége, amelynek a valóságos-
ságát maga az a tény biztosítja, hogy valakinek sikerül elmondania mint élettör-
ténetet. így bármi is történjék, ш/ójában nem történik meg, hanem csak -
tehetetlenül - ismétlődik. 

Végül is Rickie Elliotnak nem sok cselekvést juttat az elbeszélés. Többnyire vagy 
elszenvedi a történteket, vagy tudomására hozzák azokat a rég megtörtént dolgokat, 
amelyek az itt/most-ot szituációvá teszik. Voltaképp Rickie olvas, és a regény nem 
történetről szól, hanem arról, hogy egy történetet elolvasnak, és az olvasás meg 
fogja határozni az olvasó cselekedeteit és magát a könyvet is, ami arról szól, hogy 
valaki olvas. Rickie leveleket olvas, illetve neki olvassa föl Stewart Ansell azokat az 

17 Azt javaslom, hogy éljünk azzal a hipotézissel, miszerint az olvasó az olvasás tartama alatt é /a 
regényben. Talál magának olyan szereplőt, akinek a szerepe, nézőpontja vagy „tulajdonságai" az olvasás 
akkor/ott-jában az olvasó számára teljesítik az önazonosság feltételeit, azaz azonosnak tekinthetek az 
olvasóik) én-ideáljával. Az olvasó félig-meddig önmaga és ugyanakkor önmaga kívülről szemlélt idegen-
sége révén tud a regényben szerepelni. Az olvasó maga is önmaga számára fiktívnek tekinthető addig, 
amíg olvassa a szöveget. Ha nincs a szövegben olyan hely az olvasó számára, ahonnan a regényen belül 
láthatja, mi történik, akkor a regény sem fog az olvasó élettörténetének az olvasáskor is történő 
cselekménysorában olyan helyet találni, amely maga az olvasás (inter)aktusa. 

18 Az én-csere az a része az olvasásélménynek, ami az olvasást radikális tetté avatná. De hogy ez nem 
marad így, és ugyanaz az ember teszi le a könyvet, aki elkezdte olvasni, annak az az automatikus 
elhárítási mechanizmus az oka, amely a fölöttes én és a tudatos én közös cenzúrájának az eredménye-
képp az olvasás ellenére fönntartja az ideális én képét, és az azzal össze nem egyeztethető vonásokat, 
vágyakat elveti, elfojtja, elfelejti. Vö. HOLLAND: i. m. 
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iratokat, amelyeket Stephen Wonham hoz magával Cadoverből.19 Stephen Wonham 
Agnes Pembroke és Rickie Elliot lakásában egy Hermész mellszoborra hajítja a 
kalapját, majd később, amikor fölforgatja a lakást, összetörik a Hermész-szobor, 
Hermész mint allegorikus meta-jel utal arra, hogy Stephen Wonham lélek, isteni 
küldönc, aki igazságok és történetek szállítója, s ugyanakkor az írás - itt a regényírás 
- istene is. Stephen alakjában sűrűsödik metaforává a természet, az írás, a törvény-
nélküliség. Ugyanakkor nem Stephen Wonham olvassa el, hanem Stewart Ansell 
értelmezi Stephen számára a fönnmaradt adatokat, ő az, aki a görög tragédia vak 
bölcseként, vagy esetleg a hírhozóként fölismerteti Rickie-vel és az olvasóval azt, 
hogy Rickie és a regény fókusza nem bírták a szeretet alanyának a bizalmát, és 
ennek az eddig nem ismert tragikus helyzetnek az eredménye a másik fókuszálható 
személyiség, Stephen Wonham, aki mint a szeretet tárgya született, és az itt/most-
ban is a korlátok nélküli vonzás és taszítás alanyaként létezik. 

Stephen ezt az enigmatikus és egyben narratív szerepet akkor viszi át Stewart 
Ansellre, amikor Ansell Rickie nagybátyjának, Mr. Failingnek20 a posztumusz esszé-
kötetét olvassa a világ azon dolgairól, amelyek a legjobbak a számunkra. Ansell és 
Failing narratív szerepe különben is sokban hasonlít egymásra. Ansell végig tanúja 
annak, hogy Rickie Elliot a vágy tárgyának az eltévesztése által házasságot köt Agnes 
Pembroke-kal, aki semmiképp nem bizonyul Agnes/rtgnws-nak, és nem váltja meg 
Rickie-t kevésbé szerencsés helyzetéből. Ansell véleménye szerint Rickie-nek ra-
gaszkodnia kellene a rászabott szimbolikus - azaz egyetemes - emberséghez {The 
Longest Journey, 81].21 Mr. Failing viszont annak a történetnek a szemtanúja, amely-
ben Rickie anyja dönt úgy, hogy vágyának tárgyául Rickie apja helyett Robertet 
választja. Ennek a történetnek a szemtanúi és egyben lehetséges el-beszélői a 
Failingek. A könyvben két ember ragaszkodik minden fönntartás nélkül - talán 
önmaguk számára is megmagyarázhatatlan módon - Stephen Wonhamhoz: Mr. 
Failing és Stewart Ansell. Míg Failing Mrs. Failing gondjaira bízza Stephen nevelteté-
sét, addig Stewart a testvérére bízza Stephent, akitől végül megszületik a gyermek, 
a regény gyermeke. 

A The Longest Journey története nehezen érhető „tetten", mivel az, aki az olvasó 
számára - legalábbis az olvasmány elején - fontos szereplőnek tűnik, nem tesz 
semmit gyakorlatilag a regény cselekményében, a többi szereplő pedig szinte 
mitikusán ismétli a regényben rá kiszabott szerepet, azaz ők sem cselekednek. Az a 

19 A Cadaver név a cadaver 'tetem' szót tartalmazza, ez az a hely, ahol Rickie anyjával a végzetes 
szerelmi románc megtörténik, és ahol Stephen Wonham él. A regény elején a helységhez vezető vasútnál 
elüt a mozdony egy kisgyereket, majd a regény végén Rickie Elliot ugyanazon a helyen úgy hal meg, 
hogy megpróbálja megmenteni a részegen a sínek között fekvő testvérét, Stephen Wonhamot, de 
eközben önmaga már nem tud időben a sínektől arrébb húzódni. A hely a halál - és a regény végének a 
- helye. 

20 A Mr. Failing név ismételten enigmatikus név, jelentése 'tévedés', kudarcot vallani. 
21 A 9. fejezet azzal a levéllel kezdődik, amelyben ezt a fölismerést Ansell közli Rickie-vel: „...You are 

not a person who ought to marry at all. You are unfitted in body: that we once discussed. You are also 
unfitted in soul: you want and you need to like many people, and a man of that sort ought not to marry." 
( The Longest Journey. 81.) 
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talány adódik ebből, hogy miképpen lesz az allegorézisből mégis regény, illetve 
hogy lesz-e egyáltalán. Az olvasás próbája azt mondatja a tanulmányíróval, hogy a 
7 be Longest Journey regény, története van. Ez a történet azonban nem a Forster-re-
gény szövegében van, hanem a Forster-szöveg olvasásakor keletkezik az olvasóban, 
akit a szöveg arra indít, hogy folytonosan változtassa a regényhez és annak karakte-
reihez fűződő viszonyát. Ugyanakkor rámutatunk arra, hogy miközben az „elsődle-
ges" történet - vagy a szembeszökőnek ható történet - talán arról szól, hogy Agnes 
elvesztvén első jegyesét, Geraldot, feleségül megy Rickie Elliothoz, addig a másik 
szövegben a történetben nem Gerald veszik el Agnes számára, hanem Rickie Elliot 
veszik el - Agnes által - Stewart Ansell számára, hogy aztán Stephen Wonham 
személyében nyerje vissza újra Ansell a barátját. Az előbbi értelmezés szerint Rickie 
Elliot Gerald helyettesítője, afféle karakter-metonímia. És ezt a metonímiát a két 
karakter egymáshoz való ellenpontozása teszi lehetővé. Gerald az ideális formájú, 
kevésbé intellektuális test, akinek a szellemisége maga a realitás elve; gyakorlatias 
személyiség, akinek jó helye van a regény epikusságában, nem fenyegeti az olvasót 
azzal, hogy izgalmak helyett érzelmességgel untatná gondviselő lektorát. A másik 
történetben Rickie Elliot és Stephen Wonham személye inkább egybeforr. Ezt azért 
állítom, mert mikorra Stephen Rickie helyettesítőjévé válik, addigra a Rickie és 
Stephen közti viszony egyrészt tisztázódik, másrészt le is záródik Rickie halálával 
(ami valójában Stephen halála is). Rickie nem azért hal meg, hogy nála alkalmasabb 
szereplőre emlékezzen a regénynek búcsút mondó olvasó, hanem mert a maga 
módján Rickie befejezi a vonatszerencsétlenségnél azt a történetet, amelyben siker-
telen és sikeres próbálkozásokat tesz arra, hogy szeressen valakit. Stephen - saját 
maga képmás(ság)a - kínálkozik a ragaszkodás és a szeretet tárgyául. Azzal, hogy 
Rickie fölismeri, hogy szeretetének a tárgya önmaga mássága, azaz a szinte teljesen 
vele szemben álló testvére a szeretet lehetséges tárgya, föloldozást hoz és nyer anyja 
történetére, apja ráörökített terhére és arra, hogy voltaképp sokáig tévhitben tartotta 
az olvasót azt illetően, hogy ő lesz valahogyan a hős. A szöveg több utalást is tesz 
arra, hogy a hősnek valamilyen szoros kapcsolatban kell lennie a múlttal, és ez 
mindkettejüknek és egyikőjüknek sem adatott meg. Mégis Stephen azonosságát 
határozza meg az a történet a múltból, amelyik történet a hősiesség képzetét kelti. 
Rendkívül szerencsés szerkesztési megoldás, hogy mégis Rickie az, aki megismétli 
Stephen apjának a halálát. Róbert úgy fullad vízbe, hogy amikor az örvény magának 
követeli őt, hátrafeszíti a kezét, hogy ne tudja elkapni a segítségére siető asszony -
Rickie és Stephen anyjának a - kezét, nehogy magával rántsa a halálba őt is. Rickie 
végül is ugyanezt a gesztust teszi akkor, amikor - meglehetősen morbid iróniát rejt 
ez - a lábával (amivel apja jegyezte meg genetikusan) váltja meg Stephen életét. 
Wonham és Elliot különbözősége Rickie lábában van megjelölve, a vonatbaleset ezt 
a különbözőséget szünteti meg - és egyben Rickie-t is. 

Ez a baleset nemcsak a történet és az értelmezés sarokpontja, hanem metajel is: 
a regény anélkül, hogy Robert ne áldozta volna föl önmagát az említett módon, nem 
lehetne elmondható, mert az anya testével Stephen Wonham és a regény fele is a 
tengerbe veszett volna. Az a történet narratívan csak rövidebb lélegzetű szöveg 
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alapjául szolgálhatott volna, és lévén hogy a történet enigmatikusan zárult volna, 
inkább lírai elbeszélés, mintsem regény vagy novella kerekedhetett volna belőle. 
Stephen Wonham apjának a halála, illetve Rickie Elliot halála maga a regény. 

Stephen folytonosan meg akarja szüntetni a létet maga körül, legalábbis a társa-
dalmi létezést: gyakran iszik, és részegen a rusztikus bölcselkedés és a dionüszoszi 
tobzódás közti középúton jelenik meg a számunkra, miközben folytonosan arra 
figyelmeztet, hogy Rickie-nek nem adatott meg semmilyen véglet - és persze a 
bolyongás sem a végletek között. 

A regény többi karaktere alig-alig kap szerepet a szövegben Elliot-Wonham-
Ansell hármasa mellett. Akik a legközelebb állhatnának hozzájuk - Robert és az 
anya - , mindketten halottak, nem szerepelnek a cselekményben. Akárcsak a több-
ször említett görög tragédiák, ahol a lényeg már megtörtént akkorra, amikor a darab 
elkezdődik a színpadon. Maga a diskurzus a görög tragédia és a Forster-regény 
esetében is arra szorítkozik, hogy az olvasót folytonos döntésekre késztesse. Ez 
sokkal nehezebb etikai teher lehet a számára, mint a pikareszk regény izgalmainak 
vagy a halál/szerelem regény borzongásának az élménye. Nincs megnyugvás, igen 
kétséges, hogy kinek van/lesz igaza. Az utolsó epizód idilli románcában Stephen a 
szabad ég alatt akar a kisgyerekkel aludni. Ez szép, de az olvasónak kénytelen-kel-
letlen eszébe fog jutni a könyv befejeztével, hogy ez a béke annyi ember halála után 
következik be, hogy az maga kétségessé teszi, mennyiben békés ez a termé-
szetesség. 

A Forster nevet ugyan a modernizmussal együtt szoktuk emlegetni, de nem 
szoktuk odasorolni a nagy újítók közé. Mégis, ha szemügyre vesszük, mi, hogyan és 
minek történik a Forster-szövegben, rá kell jöjjünk, hogy alighanem legalább olyan 
újdonsággal szolgál a Forster-gép, mint Woolf automatikus írása és Joyce palimp-
sest-technikája. A szöveg egy belső térben kezdi el a történet elmondását. Az 
A Room with a View-ban a két szállodai szoba (kilátással és anélkül), a Howards 
Étidben a Howards End nevezetű ház, a The Longest Journey-ben Rickie Elliot 
egyetemi szobája, a Maurice-ban ugyancsak egyetemi szoba, az A Passage to 
Ltidiáhan pedig egy vallásos belső tér az, ahol a cselekmény elindul. Ezek a terek 
mindvégig fontos diskurzív szervező elemei lesznek a narratívaknak. Azért tekintjük 
őket diskurzívoknak, mert nem tárgyi jelekként, indexekként vagy esetleg szimbó-
lumokként jelezik az első színeket, hanem nézőpontként vannak jelen, vagy esetleg 
összetett szimbolikus jeltartományként. Az A Room with a View szobája az az egység, 
amely az egész regény elbeszélését egy könyvben tartja, a Howards End nevű ház 
pedig szinte az egyetlen entitás, ami létezik az elbeszélés világában. Az A Passage to 
India temploma megígéri a regény végének az ölelését, ahol a két kultúrát képviselő 
két ember ölelése egy-ségbe fogja az egész világot. A Maurice-ban a szoba kicsit 
kevésbé elvont jelentőséggel bír, mert ugyan szimbolikusan a belső tér lesz ott is a 
két ember eggyé válásának a helye, de a helyek rejtelme teszi azt, hogy a hely a nem 
tere - nem tér-, és a locus konkrétan válik fontossá. Ugyanakkor a hely rejtekhely 
volta a helyet, a szobát a tudatalatti szimbólumává is avathatja, ami legalább annyira 
teszi elvonttá, mint a helyeknek a többi elbeszélésben föllelhető komplex szervező 
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szimbolizmusa. A tér kiválasztott szelete kultikus helyként van jelen az elbeszélt 
világban. A hozzá kötődő karakterek igyekeznek visszatérni, és megismételni az ott 
történteket. Az A Room with a View-ban a Bartolini panzió a cselekményt elindító 
félreértések helye, ennek a háznak van kilátása (a view) az Arno folyóra. A firenzei 
helyszíneken történnek meg azok a dolgok, amelyek az Emersonok termé-
szetvallásának a túlzásaiból erednek, hogy aztán a cselekményt az zárja le, ahogy 
visszatérnek a szereplők az eredeti helyre, és minden, ami félreértést okozhatott az 
elején, természetesnek tekinthető a végén. A Howards Encl-ház a lélekvándorlás első 
szereplőjének, Ruth Wilcoxnak a házából a negyedik „lelkes" szereplő, Helen 
gyermekének a házává lesz majd egyszer, és mindenki ott lakik abban az egy 
házban. Maurice-t a cselekmény elején Clive szobájában találjuk, majd ez többször 
megismétlődik Clive házában, és végül Clive birtokán, a csónakházban végződik az 
események sora, ahol Clive metamorfózisának, Scuddernek a segítségével ér véget 
a többszörös próbálkozás az élet megélésére. Az A Passage to India szentélye és a 
vallási ünnep a regény lezárásakor motivikusan ismétli meg a helyet, míg a The 
Longest Journey kisebb megfordítással ismétli a kezdet helyét. Az első szoba az a 
regényben, ahol Rickie mellett ott van Ansell, és a történet vége abba a házba vezet, 
ahol Ansell él testvérével, annak társával, Stephennel és gyermekükkel. 

Olyan ez, mintha a lélek, a szöveg személyiségének a lelke vándorolna egyik 
helyről a másikra. Ennek legegyértelműbb példája Ruth Wilcox és Howards End 
nevű háza. A hely, ház, szoba végül is az elbeszélő szöveg egységének a szöveg által 
jelölt világban szereplő analógiája. Metajelként azért fontos, mert ez védi meg az 
elbeszélést és az olvasást attól, hogy szétessen az élmény apró epizódokra, illetve az 
olvasónak tetsző és az olvasótól idegen parányi elbeszélésekre. A ház ilyen módon 
maternális princípiumként tartja meg a könyvet és az olvasót önmagában, és kérdés, 
hogy nem fontosabb-e, mint az a retorika, ami a pikareszk-, a fejlődés- és a 
családregényt jellemzi a 19. században. Az, hogy a regény diskurzusa és diskurzivi-
tása szimbólumoktól függ, azt a műfaji változást hozza magával, ami az olvasó 
számára a kevesebb izgalom ellenére is a mélyebb olvasás lehetőségét jelenti. A 
szöveg és az olvasó viszonya kevésbé a történet és annak szemtanúja, hanem 
inkább a két egymással szeretetteljes viszonyban lévő személyiség közös diskurzusa 
felé hajlik. Az olvasás a szeretet élménye, jóval poétikusabb érzések eredője, mint 
ahogy azt az epikusság eleve engedné. A Forster-szöveg nem egyértelműen hozza 
létre a regényt, azt inkább az olvasóban hívja elő az olvasó közreműködésével. Igaz, 
hogy az elbeszélő a háttérbe vonul, mintha i/Isten is a szokásosnál jobban 
rejtőzködne el az olvasó tekintettől, mégis egyértelmű a jelenléte, mert a szövegben 
rejtőzködő alkotó tekintete megőrzi a 19. századi mindentudó és mindenható 
elbeszélő viszonyát a világhoz, csak ezt az omnipotenciát az egyértelmű elbeszélő 
hangból átviszi a szövegben rejtőzködő alkotó tekintetének a terébe. Az időbeliséget 
térbeliséggé, az aktuális kompetenciát - esetleg hatalmat - archetipikus szimboliz-
mussá változtatja. Mindez azért fontos, és azért kimondottan modern, mert ez az útja 
annak, hogy az egyes ember egyetemes érvényűvé tudja emelni a legjelentéktele-
nebb élettörténetet is akkor, ha abban megmutatja az archéhoz való vonzódás 
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meglétét: a szeretetet és a gyűlöletet. Úgy mondja el az életet, hogy nem hazudja azt, 
hogy az elbeszélés szereplői szinte örökké élnek, akár a mesében, és bemutatja a 
halált is mint az elbeszélés lezárásául szolgáló központozást. Csakhogy a szeretet 
szimbolikus diskurzusában a halál nem az élet, hanem a mondat, illetve az elbeszé-
lés vége, amit bármikor vissza lehet változtatni el-beszéléssé, a szeretet(t) törté-
netének az ismételt elmondásává. 

Fölmerül az a kérdés, hogy a Forster-szövegnek van-e egyáltalán „közepe"? Az 
allegorikus érvelés, a románc műfaja felé vivő tündéri realizmus, a szereplők 
kiemelten lírikus diskurzivitása (illetve az alapvetően epikus diskurzivitás22 hiánya), 
az „élettel telített" szereplők - és a velük járó naturalizmus - teljes hiánya is arra 
enged következtetni, hogy a Forster-regényből hiányzik az a középső rész, amit 
voltaképp regényesnek lehetne nevezni. Ehelyett az elbeszélés megkettőzi önmagát, 
és minden szöveg két-két regényt tartalmaz. Az A Room with a Vieivelső „regénye" 
az, amit Charlotte Bartlett és Mr. Beebe alakít, míg a második „regény" az, amelyet 
Freddy alakít. A két rész közt a határ a fürdőző jelenet, ahol Mr. Beebe átadja 
Freddy-nek a szeivező szerepét. A Howards Endben az első történet Leonard Bast 
házasságának a története, a másik történet a második Wilcox házasság. Itt a két 
„regény" egymásba folyik. A Maurice két regény-részére már rámutattunk. Az 
A Passage to India első „regénye" a Miss Quested nevéhez kötődő házassági ajánlat, 
amivel együtt jár Mrs. Moore valós indiai utazása, míg a második rész az idős brit 
asszony távozása, illetve halála utánra tehető, és a per, valamint a „lázadás", majd 
Fielding távozása és visszatérése alkotja ezt. A két rész egymásrautaltsága talán a The 
Longest Journey-ben a legnyilvánvalóbb, ahol az egyik regény (Rickie és Stephen 
anyjának a története) bele van ékelve a másik regénybe, ami magának Rickie-nek 
az élettörténete. Bár a cselekményt úgy is értelmezhetjük, hogy a két regény Rickie, 
illetve Stephen élettörténete. 

Ezek a rész-regények önmagukban nem szerencsés alkotások, de a megfelelő 
párjukkal együtt sikeresen alkotnak narratívát. A második regény mindig az első 
regény korrekciója, afféle regényes helyettesítés. Úgy javítja ki az első elbeszélés 
hibás vagy sikerületlen perspektíváját, hogy nem alkalmaz új elemeket és új karak-
tereket, hanem az első regény legelejét ismétli meg. Szimbolikusan a második 
történet imigyen az „ős(i)-jelenet" ismétlődésévé válik, a narratív vágy beteljesülése-
ként végzi be a narratív érvelést úgy, hogy a vége a legeleje marad. Semmi sem 
változik. Ami megtörtént az első regényben, azt a második regény meg nem 
történtté teszi. A változatlan kezdet mint befejezés az álom, a mese megnyugvásával 
felejteti el velünk azt az életet, ami narratológiailag nem is nevezhető életnek, mert 
hiányzik belőle az elemi változás. 

12 Az epikus diskurzivitás kifejezéssel arra a narratológiai jelenségre utalok, amikor is az értékítéletet 
tartalmazó kijelentések, illetve a tekintetet közvetítő epizódok azt segítik, hogy az el-beszélés minél 
gördülékenyebben folyjék, minél észrevétlenebből kövessék egymást egységesen a nagyon is különböző 
epizódok. A diskurzivitás itt az epikusság föltétele, és nem etikai kategória, ami a jó és a rossz fogalmát 
értelmezi, hanem technikai fogás, ami inkább a jó és a rossz különbségét szünteti meg. 
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Ez rögtön fölveti annak a kérdését, hogy van-e egyáltalán „értelme" a Forster-szö-
vegnek? Az olvasás élménye, a románc-hagyomány, a tündérmese-hagyomány, a 
drámai hagyomány epifániája, a végül is sikeres frigy/házasság végső harmóniája 
mind-mind nagyon is hagyományossá teszik a narratíváknak a végső megnyugvással 
történő lezárását. A megnyugvás ugyanakkor nyugtalanító is, mert mint rámutattunk, 
igen sok ember epizodikus történetének a gyors lezárása (ti. a haláluk) árán 
lehetséges csak visszaállítani a kezdet nyugalmát, az anyai princípium teljeskörű 
éi-vényét. 

Ahogy az elbeszélés általában az atya, az apa-figura elérésével valahogyan össze 
van kötve,23 úgy van a Forster-szöveg sokkal inkább az anya, a változatlan, a 
nem-történet (a semmi sem történt/nagyon sok minden történt rejtetten), az álom, a 
víz, a 17-es szám végtelenségének a diskurzivitásához kötve. Elringat, iszonyatosan 
megnyugtat. Az A Room with a View George-a, a The Longest Journey Rickie Elliotja, 
az A Passage to India Dr. Aziza, a Howards Lind I lelenje, illetve Leonard Bastja, és a 
Maurice címszereplője egyaránt „tizenhét éves". A 17-es szám minden Forster-szö-
veg kötelező kelléke. Azt a talányt jelöli, ami a tizenhét szög megszerkeszthetetlen-
ségéhez fűződik. Ez a geometriai formula itt az életkor indexe, annak a határnak a 
száma, ami előtt gyermek-, és ami után pedig fölnőttszámba kell vegyék az embert. 
A tizenhét az ártatlanság és a nem közötti határ. Szabadság és felelősség, nő és férfi, 
szülő és gyermek, a még és a már különbsége; de jelölheti az irodalom és a 
„valóság" nem azonosságát is. 

A két oldal közt két közeg viszi a jeleket: a víz, a folyó, illetve a vonat. A 
Forster-gép kommunikatív formulája szimbolikusan a folyóvíz, kulturálisan pedig a 
vonat. A folyóvíz a képben indexként jelezi az ősi megszülő-elemésztő elemiség-
nőiség többrétegű jelenlétét. A vonat pedig azok között a helyek között köz-vetít, 
amelyek a karakterek belső világának a kivetítődései, személyes helyek, metoními-
ák. A gyerekkor és a szerelmes kor helyei. Helyek, amelyek mindig kezdet- és 
végpontot jelentenek a narratív világban, és épp ezért hangsúlyosak, meg ugyanak-
kor statikusak is, mint ahogy azok maguk a karakterek is. Mintha mesebeli házikók-
kal lenne dolgunk, ahol csupa titokzatos, már-már isteni dolog történhet. 

A statikusság és az allegorikus jellemek okozhatják azt az olvasói determináltsá-
got, amelyben a lektor nem fog semmin csodálkozni, majdnem az az érzése, mintha 
„moziban" ülne. Csak itt a képek véget nem érő egymást helyettesítő sokasága 
olyan, mintha megannyiszor érne véget az elbeszélés. 

23 Oidipusz apjának a megölésétől menekül, Jézus Atyjának a meglelésével „ér véget", Telemakhosz 
Odüsszeuszt keresi végig, Julien Sorel apjától menekül el, hogy meglelje atyai támogatóját, Pip holt 
apjának sírjánál találkozik Magwitch-csel, hogy majd egyszer később rájöjjön, hogy benne lelhette meg 
akaratlanul szimbolikus-kulturális atyját, Holden apja elől menekül, hogy apjának a büntetése érje utol a 
végén. 



Bezeczky Gábor 

FISH KONTRA JAKOBSON 

„Semmilyen irodalomkritika nem haladhatja meg saját nyelvészetét" - indítja egyik 
tanulmányát aforisztikus idézettel Stanley Fish, aki maga is kedvtelve szokta gyártani 
az efféle formulákat.' Az idézet után Fish azonnal a nyelvészet és az irodalom-
tudomány viszonyának taglalásába kezd, vagyis Harold Whitehall kijelentését mind-
össze mottónak használja, jóllehet az is érdekes lenne, hogyan vélekedik erről az 
állításról. Tagadja? Elfogadja? Kiforgatja, és új értelmet ad neki? Megválaszolatlan 
maradnak a következő, meglehetősen nyilvánvaló kérdések: igaz-e az, hogy az 
irodalomtudomány, bármilyen legyen is, előfeltételez valamilyen nyelvészetet, s 
hogy ezen a nyelvészeten csak a következetlenség árán léphet túl? Igaz-e az, hogy 
mindenféle nyelvészet megelőlegez valamilyen irodalomtudományt, még akkor is, 
ha ez teljességgel kifejtetlen marad? Vagy netán ennek a fordítottja lenne igaz? Igaz-e 
az, hogy semmilyen nyelvelmélet nem haladhatja meg önnön vízióját az iroda-
lomról? Vagy igaz-e az, hogy ha egy nyelvelmélet nem alkalmazható tagadhatatlan 
sikerrel irodalomra, akkor előterjeszteni sincs sok értelme? 

Kezdjük tehát Harold Whitehallnál. Az idézett kijelentés 1951-ből származik, 
George L. Trager és Henry Lee Smith An Outline of English Structure című művének 
kritikájából.2 A teljes mondat, melynek Fish a második felét idézi, a következőkép-
pen hangzik: „Miképpen semmilyen természettudomány nem haladhatja meg a 
matematikát, semmilyen irodalomkritika nem haladhatja meg saját nyelvészetét." 
Először is nyilvánvaló, hogy a nyelvészet és a matematika párhuzamba állítása 
teljességgel abszurd, s hogy ez 1951-ben sem volt másként. A matematika helyett 
más analógiát kell keresni. A kijelentés kevéssé jellemzi az irodalomtudomány és a 
nyelvészet tényleges viszonyát, sokat elárul viszont szerzője szemléletéről és ábránd-
jairól. Valójában még az is kérdéses, hogy a nyelvészet egyáltalán tudománynak 
tekinthető-e ugyanabban az éltelemben, ahogyan tudomány, mondjuk, a fizika. A 
nyelvészet, ha a nyelvészek megnyilatkozásait tekintjük, a múlt század közepe óta a 
permanens forradalom állapotában van: mindegyre úgy látszik, hogy küszöbön áll, 

1 Stanley Fisit: How Ordinary is Ordinary Language. New Literary History 5 (1973) 41-54. A 
tanulmány olvasható Fish kötetében is: Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive 
Communities. Cambridge-London, Harvard University Press, 1980. 97-111. 

2 Harold W H I T E H A L L : From Linguistics to Criticism. (Kritika George L. TRAGER és Henry Lee SMITH 

An Outline of Fnglish Structure című könyvéről.) Kenyon Review 13 (1951) 713. A mondat egyébként oly 
alkalmas mottónak, bogy nemcsak Fish és mások használták ekképpen, hanem már maga Whitehall is 
ezzel indította egy másik tanulmányát: From Linguistics to Poetry. In: Northrop F R Y E (eel.) Sound and 
Poetty. English Institute Essays New York, Columbia University Press, 1957. 134-145. 
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e.setleg már be is következett átalakulása szigorú értelemben vett tudománnyá. 
A tegnapelőtt nyelvészetének tudománytalanságát a tegnapi nyelvészek mutatták ki, 
a tegnapiét a maiak. A válságok ciklikusan ismétlődnek, s ebben mindig fontos 
szerepet játszik a „tudományosság"-ra való hivatkozás. Elegendő William Dwight 
Whitney Schleicher-bírálatára, az „újgrammatikus vitá"-ra, Hugo Schucharclt pamflet-
jére, Leo Spitzer Bloomfield-kritikájára, Bloomfield válaszára gondolni, vagy arra, 
miként vélekedett Ferdinand de Saussure a történeti nyelvészetről, Antoine Meillet 
és Otto Jespersen Saussure-ről, Charles F. Hockett az európai nyelvészetről, Robert 
A. Hall Schuchardtról, Kari Vosslerről és Spitzerről vagy Noam Chomsky a neo-
bloomfieldiánusok tevékenységéről.1 A forradalom minduntalan legázolja az előző 
nemzedék élcsapatát, melynek tagjait ezek után jobbára már csak az eretnek vagy 
másként gondolkodó nyelvészek tartanak számon. Egyáltalán nem véletlen, hogy 
ami keveset a nyelvészet történetéről olvasni lehet, az többnyire oly hiányos, 
pontatlan és tendenciózus, mint egy vallás- vagy párttörténet. Mind a felejtést, mind 
az emlékezetet a jelen küzdelmek motiválják. Az ideológiai vezető szerepért folyta-
tott harc során meg-megesik, hogy valamelyik elhunyt vezér posztumusz személyi 
kultusz áldozata lesz. Johannes Schmidt, ha tehette, Schleicherrel hozakodott elő, a 
neobloomfieldiánusok úton-útfélen Bloomfieldet hánytorgatták fel, Roman Jakob-
son pedig Saussure-t egyenesen a modern nyelvészet megalapítójának tette meg/ 
Egy-egy jól elhelyezett Schleicher-, Saussure- vagy Bloomfield-idézet időnként 
ugyanazt a szerepet töltötte be, mint a Marx-, Sztálin- és Lenin-passzusok a szocia-
lizmus történetében. Mindez untig ismert jelenség: az alapító atyák szövegének 
„egyedül helyes" értelmezése nem más, mint az ellenfélre szegezett fegyver.1 

A hamarosan eljövendő tudományosság bizonyossága magyarázza Whitehall eny-
hén bombasztikus kijelentését a nyelvészet fundamentális szerepéről. Whitehall 
hozzáteszi ehhez, hogy írásának időpontjáig sem a kelet-európai formalista és 
strukturalista nyelvészet és irodalomkritika, sem az amerikai leíró nyelvészet nem 
tett érezhető hatást az angol nyelvű irodalomtudományra - jóllehet, véli Whitehall, 

3 William Dwight W H I T N E Y : Structures on the Views of August Schleicher Respecting the Nature of 
Language and Kindred Subjects. Transactions of the American Philological Association 2 (1871) 35-64.; 
Terence H. W I L B U K (ed.) The Lautgesetz-Contmversy: A Documentation. 1885-1886. Amsterdam, John 
Benjamins. 1977.; Hugo S C H U C H A R D T : Über die Lautgesetze: Gegen die Junggrammatiker. Berlin, Oppen-
heim, 1885.; Leo SPITZER: Why Does Language Change? Modern Language Quarterly 4 (1943) 413-431.; 
Leonard B L O O M E I E L D : Secondary: and Tertiary Responses to Language. Language 20 (1944) 45-55.; Antoine 
MPIPLET: Kritika Ferdinand de Saussure Cours de linguistique generale című művéről. Bulletin de la 
société de linguistique de Paris 20 (1916) 32-36.; Keith W. PERCIVAI.: 7be Saussurian Paradigm: Tact or 
Fantasy? Semiotica 36 (1981) 33-49.; Charles F. H O C K E T T : Kritika a Travaux du Cercle Linguistique de 
Copenhague Vol. 5. című könyvről. International Journal of American Linguistics 18 (1952) 86-99-; Robert 
A. H A L L : Bartoli's 'Neolinguistica'. Language 22 (1946) 273-283.; Robert A. HALL: Idealism in Romance 
Linguistics. Ithaca, Cornell University Press, 1963. 

4 Johannes S C H M I D T : Schleichers Auffassung der Lautgesetze. Zeitschrift der Vergleichende Sprach-
forschung 28 (1887) 303-312.; Johannes S C H M I D T : Schleichers Auffassung der Lautgesetze. Zeitschrift der 
Vergleichende Sprachforschung 32 (1893) 419-420. 

' John E . J O S E P H : Ideologizing Saussure: Bloomfleld's and Chomsky's Readings of the Cours de 
Linguistique Generale. In: John E . J O S E P H and Talbot J. TAYLOR (eds.): ideologies of Language. London, 
Routledge, 1990. 51-78. 
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az irodalomtudománynak nagyon is szüksége lenne tudományos-nyelvészeti meg-
alapozásra. Amit Whitehall hiányolt, néhány év múlva bekövetkezett. 1951-ben 
azonban még nem dőlt el, hogy a különböző európai és amerikai nyelvészeti 
iskolák másfél-két évtizedig tartó küzdelméből melyik kerül ki győztesen. 

Ezek a nyelvészetek jól látható különbségeket mutatnak. Sapir és Bloomfield még 
kitűnően ismerték mind az európai nyelvészeti hagyományt, mind a kortárs nyel-
vészeket, a neobloomfieldiánus nyelvészek (Bemard Bloch, Charles F. Hockett, 
George L. Trager, Robert A. Hall, Archibald A. Hill) tájékozottsága azonban rendkí-
vül felületes volt. Einar Haugen egyenesen provinciálisnak nevezte őket.'1 Tájékozat-
lanságuknak voltaképpen elvi okai voltak. Ami keveset tudtak az európai nyelvé-
szetről, abból reménytelen tudománytalanságára következtettek. A tudományt 
számukra az a Bloomfield jelentette, aki a nyelvészet és a filozófia, pszichológia 
kapcsolatainak a minimumra szorítására törekedett. Ehhez filozófus és pszichológus 
szövetségeseket is talált a Bécsi Kör egyes tagjaiban és a behaviorizmus képvi-
selőiben. Kijelentette, hogy nyelvtudomány kategóriáinak a fizika és a biológia 
nyelvére kell lefordíthatóaknak lenniük: „Az emberiség következő nemzedéke meg 
fogja tanulni, hogy a tudományban csakis ilyen terminusok alkalmazhatók", s úgy 
vélte, hogy minden más „tudományosan értelmetlen".7 Ezt az ideált természetesen 
sem ő, sem követői nem tudták még csak megközelíteni sem. A neobloomfieldiánu-
sok a lehető legrigorózusabb formális eljárásokkal, a jelentés lehető legmesszebb 
menő kikapcsolásával igyekeztek leírni egy-egy problémát, s ebben tagadhatatlan 
sikereket értek el, ami részben magyarázatot ad lehengerlő arroganciájukra. Szem-
ben Sapirral és Bloomfielddel, csak kivételképpen foglalkoztak nyelvelmélettel és 
nyelvtörténettel. Az is módfelett jellemző, hogy az eredetileg dialektológusnak tanult 
Bemard Bloch szót sem veszteget a nyelvjárásokra a Tragerrel közösen írt művé-
ben." Általában véve inkább emlékeztetnek jól képzett, merőben gyakorlatias észjá-
rású technikusokra, akiknek kizárólag egy elméletet tanítottak meg, s akik minden 
egyes részletkérdésben az általuk ismert kézikönyv útmutatásaihoz kívánnak ragasz-
kodni, mint alapvető kérdéseket és részletproblémákat egyaránt tárgyaló tudósokra. 

Merőben másféle irányzatot képviselt Edward Sapir, de neki fájdalmasan rövid 
idő adatott, s nem jutott el odáig, hogy újraírja nyelvészeti bevezetését. Sapir, 
jóllehet technikai értelemben ugyanolyan magas színvonalat követelt meg, mint 
Bloomfield, mentes volt Bloomfield borníitságától, s nemcsak nyitott volt filozófia, 
szociológia és pszichológia iránt, hanem az utóbbi két területet, kiváltképp a 
pszichológiát olyannyira aktívan művelte, hogy róla írt nekrológjában egy pszichiá-
ter nem habozott pszichiáternek nevezni őt.9 A rigorózusság ideálja tehát nem 
köthető Bloomfieldhez és követőihez. Sapir már akkor is ezt képviselte, amikor 

6 Einar H A U G E N : Directions in Modem Linguistics. Language 2 7 ( 1 9 5 1 ) 2 1 1 . 
7 Leonard BLOOMFIELD: Language or Ideas? Language 1 2 ( 1 9 3 6 ) 8 9 . , 9 0 . 
8 Bernard BLOCH and George L. TRACER: Outline of Linguistic Analysis. Baltimore, Linguistic Society 

of America, 1942. 
9 Harry Stack SULLIVAN: Edward Sapir. Psychiatry 2 (1939) 159. 
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Bloomfield még el sem kezdett indián nyelvekkel foglalkozni, vagy gondolhatunk 
Zellig S. Harrisra is, akinek szintén alig-alig volt köze Bloomfieldhez. 

A harmincas évek végén, negyvenes évek elején számos nyelvész kényszerült 
elhagyni Európát. Közöttük a két legjelentősebb Leo Spitzer és Roman Jakobson. 
Sok lényeges különbségük ellenére vannak közös vonásaik is, melyek akkor lesz-
nek szembeötlőek, ha a neobloomfieldiánus nyelvészekkel állítjuk szembe őket. Az 
egyetemen mindketten újgrammatikus szemléletű nyelvészetet tanultak, melyből 
gyorsan elegük lett. A kiutat az újgrammatikus nyelvészetből ugyan más-más irány-
ban keresték, de mindkettejüket komolyan foglalkoztatta a nyelvelmélet, a pszicho-
lógia és az irodalom, csupa olyan kérdés, melyről Bloomfield és a neobloomfieldiá-
nusok szerint a nyelvésznek mint nyelvésznek nem lehet véleménye. Spitzen a 
neolatin nyelvtudomány és etimológia legnagyobb alakjai között tartják számon, 
Jakobson sokrétű tevékenysége közismert. Műveltségük pedig egész egyszerűen 
felmérhetetlen. Spitzer egyebek között magyarul is tudott, sőt publikált. (Ebben 
egyik mesterére, Hugo Schuchardtra hasonlít. Spitzer neobloomfieldiánus ellenlába-
sa, Robert A. Hall ugyan nem tudott magyarul, de az ilyen apróság nem akadályoz-
hatta meg abban, hogy magyar grammatikát ne írjon.)"1 

Spitzer érkezett előbb Amerikába, s mivel arrogancia tekintetében nem maradt el 
amerikai kollégái mögött, összeütközése velük elkerülhetetlen volt. Az összecsapás 
története érdekes is, tanulságos is, és magyar vonatkozásai is vannak, de túl 
messzire vezetne jelen témánktól. Mindenesetre ha Spitzer azt várta, hogy fölényes 
nyelv- és nyelvészettörténeti tudásával, pszichológiai, filozófiai ismereteivel és uta-
lásaival imponálni fog bárkinek is, akkor bizony csúnyán elszámította magát, és 
csodálok helyett örök ellenségeket szerzett magának. A Bloomfield által végbevitt 
tudományos áttörés jelentőségéről elmélkedő neobloomfieldiánusoknál keresve 
sem találhatott volna magának kevésbé receptív közönséget. Vannak nyelvészek, 
akik Spitzerben Robert A. Hall könyvének hatására ma is sarlatánt látnak." Az is 
biztos, hogy nagyon megnehezítette Jakobson helyzetét, aki megérkezése után 
évekig nem kapott egyetemi állást. Jakobsont maga Bloomfield figyelmeztette, hogy 
eszébe ne jusson Spitzer példáját követni. Más nyelvészek pedig egy általuk aláírt 
bankjegyet juttattak el Jakobsonnak, azzal a meglehetősen gusztustalan megjegyzés-
sel kísérve, hogy a pénzt használja arra, hogy jegyet vesz magának - vissza 
Európába.12 

Jakobson tehát kerülte a közvetlen összecsapást, mely tőle egyébként alkatilag is 
távol állt. Jakobson Amerikában is, miként korábban Moszkvában és Prágában, 
nyelvészkör alapításában vett részt. Legfontosabb kortársaival s azok eszméivel nem 
konfrontálódni, hanem megbarátkozni igyekezett. Azt azonban nem kerülhette el, 

10 Robert A, H A L L : An Analytical Grammar of the Hungarian Language. Baltimore, Maryland, 
Linguistic Society of America, 1938. 

11 Terence H . W I L B U R : Hugo Schuchardt and the Neugrammarians. In: Theo V E N N E M A N N és Terence 
H . W I L B U R : Schuchardt, the Neogrammarians, and the Transformation Theory of Phonological Change. 
Frankfurt/M., Athenäum. 1972. 73-113., 81. 

12 Morris HALLE: TheBloomfield-Jakobson Correspondence, 1944-1946. Language 64 (1988) 737-7S4. 
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hogy bemutassa azt az összefüggésrendszert, melyben az ő tevékenysége értelmes 
és értelmezhető. Előadássorozatot tartott a nyelvészet problémáiról és történetéről.13 

Előadásaiban kitüntetett szerepet adott Saussure-nek. A svájci nyelvészt dokumen-
tálhatóan mindenki ismerte,14 még a nála idősebb nemzedék is (a nyelvészet 
akkoriban még kis szakma volt, s a neobloomfieldiánusok kivételével nagyjából 
mindenki mindenkit ismert), de egészen Jakobson előadásaiig senkinek eszébe nem 
jutott volna, hogy Saussure-ben a modern nyelvészet megalapítóját felfedezze fel. 
Ennek éppen az ellenkezője igaz: Jespersen, Meillet, Schuchardt, Vendryes, Jaberg, 
Trubeckoj véleménye lesújtó volt.11 Sapir és Bloomfield egy fokkal kevésbé volt 
elutasító vele szemben, igaz viszont, hogy egyáltalán nem támaszkodtak rá.16 Saus-
sure-t mint a modern nyelvészet atyját Jakobson találta ki, s ezt a nyelvészek 
következő generációja - az említett nyelvészek közül legtöbben már nem éltek 
ekkor - készpénznek vette. (A neobloomfieldiánusok, tudatlanságuk okán, nemigen 
voltak abban a helyzetben, hogy véleményt nyilvánítsanak.) Nem véletlen, hogy a 
Saussure óráiról készített jegyzetek először 1957-ben jelentek meg.1 Korábban az 
érdeklődés irántuk elenyésző volt. Egy-két évtized múltán a nyelvszociológusok 
rendítették meg azt a mítoszt, mely szerint a modern nyelvészetet Saussure teremtet-
te meg genfi elszigeteltségében, s ezzel valójában visszaállították Jespersen és a 
többiek értékelését. Roppant érdekes, hogy Jakobsonnak ehhez is volt némi köze: 
előadásaiban nemcsak a mítoszt, hanem egyúttal annak kritikáját is elindította. Arra 
is érdemes emlékezni, hogy a dialektológia teoretikus jelentőségét elfogadtató, a 
nyelvi heterogeneitás mellett érvelő Uriel Weinreich Jakobson tanítványa volt a 
Columbia Egyetemen. A Saussure-mítosz oly sikeresnek bizonyult, hogy néhány év 
múlva már Bloomfield is úgy érezte, hogy egyesek minden sorát abból a szempont-
ból vizsgálgatják, hogy kellőképpen érvényre juttatja-e Saussure forradalmi taní-
tásait.18 

S ez nem minden: Jakobsonnak a különböző irányzatok küzdelméből győztesen 
kikerülő generatív nyelvészet elindításában is volt szerepe. Jakobson és Morris Halle 
kapcsolata, mely közös könyv írásáig ment el, ismert. Az talán kevésbé, hogy támogatta 

13 Roman JAKOBSON: Langue and Parole: Code and Message. In: Roman JAKOBSON: OnLanguage. Linda 
R. W A U U H and Monique MONVILLE-BIJRSTON (eds.). Cambridge, London, Harvard University Press, 1 9 9 0 . 

8 1 - 1 0 9 . 
M Archibald Henry SAYCE: Introduction to the Science of Language. London, Kegan Paul, Trench and 

Co. 1883.; Franz MISTELI: Lautgesetz und Analogie: Methodologisch-psychologische Abhandlung. Zeitschrift 
für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 12 (1880) 1-27.; John E. JOSEPH: Saussure 's Meeting with 
Whitney, Berlin, 1879. Cahiers Ferdinand de Saussure 42 (1988) 205-213. 

15 Keith W. PERCIVAL: The Saussurian Paradigm: Fact or fantasy? Semiotica 36 (1981) 33—49. 
Ift Leonard BLOOMFIELD: Kritika Ferdinand de Saussure Cours de linguistique generale című köny-

véről Modern Language Journal 8 ( 1 9 2 2 ) 3 1 7 - 3 1 9 . ; Edward SAPIR: Kritika Otto Jespersen Mankind, Nation 
and Individual from a Linguistic Point of View című könyvéről. American Journal of Sociology 3 2 ( 1 9 2 6 ) 

4 9 8 - 4 9 9 . 
17 Rollert GODEI . : Les sources manuscrites du Cours de linguistique generale de F. de Saussure. Paris, 

Minard, 1957. 
18 Milton J . C O W A N : The Whimsical Bloomfield. In: Robert A. HALL (ed.): Leonard Bloomfield. Fssayson 

His Life and Work. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins. 1987. 29. 
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a baráti kapcsolatok révén megismert, nyelvészeti pályáját még el sem kezdő Noam 
Chomskyt is. A generatív nyelvészet visszahelyezte jogaiba a filozófiai, nyelvelméleti, 
pszichológiai kérdésekről spekuláló nyelvészt, valamint a jelentés sem számított többé 
tabunak. Ebben Chomsky alapvetően tagadja a neobloomfieldiánusok képviselte állás-
pontot, és az európai nyelvészethez áll közel. Egy dologban azonban döntő folytonos-
ság van közte és a neobloomfieldiánusok között. A következő idézet szerzője azonban 
nem Chomsky, hanem Charles F. Hockett: „miképpen a beszélő tetszőleges számú új 
kijelentést alkothat az alapvető nyelvi szabályok egyazon halmazából, úgy az elemző 
leírásának is képesnek kell lennie tetszőleges számú új kijelentést alkotni".19 Ez egyebek 
mellett azt jelenti, hogy a kritérium, mely a diadalmaskodó nyelvészet egyik alapvető 
jellemzőjét megnevezi, a neobloomfieldiánus nyelvészet keretei között alakult ki. 
Chomsky megoldásait, s azok szakadatlan revízióját nem szükséges részletezni. Semmi 
kétség nem lehet afelől, hogy technikailag Chomsky messze felülmúlta Bloomfield 
követőit. Teljesen érthető - s valószínűleg nem téved hogy a tudományosság egyik 
feltételét a formailag hibátlan levezetésekben és eljárásokban látja. A dolog másik felét, 
az önmagukban fiktív struktúrák egyeztetését a nyelvközösségben ténylegesen létező 
struktúrákkal azonban nem ő kapta örökül Jakobsontól, hanem a dialektológus Wein-
reich. Nem teljesen igazságtalan azt állítani, hogy Chomskyt mindenekfelett a nyelv 
geometriája, feltételezett a priori struktúrái érdeklik, és mélyen lenézi az empirikus 
módszerekkel vacakoló leíró nyelvészeket. Annak érdekében, hogy az általa elgondolt 
nyelvi szerkezetek általánosságát állíthassa, szüksége van a nyelvközösség homogenei-
tásának előfeltevésére. Ez az előfeltevés azonban legalább három területen (a nyelvtör-
ténet, a dialektológia és az irodalom kérdéseiben) igencsak kérdéses állításokat ered-
ményez. A generatív nyelvész csekély jelentőséget tulajdonít ezeknek a területeknek, s 
természetesen úgy véli, hogy a problémáikat a generatív elmélet alkalmazásával és 
finomításával lehet majd megoldani. 

Nem túlzás-e ennyi mindent tulajdonítani Jakobsonnak? A rendelkezésünkre álló 
források alapján nehéz pontosan felmérni Jakobson hatását Weinreichre és 
Chomskyra, de annyi bizonyosnak látszik, hogy nélküle minden egészen másként 
alakult volna. De ha a tényleges hatása nehezen megítélhető, igaz-e akkor legalább 
az, hogy maga Jakobson is ingadozott a Weinreich és a Chomsky által képviselt 
álláspontok, heterogeneitás és homogeneitás között? Határozott igennel kell vála-
szolni erre a kérdésre. A sok példa közül válasszunk ki kettőt, melyek időben közel 
vannak egymáshoz. 1959-ben, egy kelet-németországi előadásában azt fejtegette, 
hogy bármely nyelvállapot egyidejűleg tartalmaz olyan részrendszereket, melyek 
valamely nyelvi változás kiinduló és befejező fázisainak tekinthetők. Hozzátette 
ehhez, hogy tarthatatlan az az elképzelés, mely a nyelvet uniformizáltnak és mono-
litikusnak fogja fel. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a nyelv „rendszerek 
rendszere, olyan átfogó kód, mely különböző alkódokat tartalmaz".21' Az a gondolat, 

19 Charles F. H O C K I H T : i. m. 9«. 
20 ltuman JAKOBSON: Sign and System of Language. A Reassessment of Saussure's Doctrine. Poetics 

Today 2 1980. (19591) 35. 
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hogy a nyelv rendszerek rendszere alapvető ellentétben áll a homogeneitás koncep-
ciójával, mely Jakobson előadásának idején már évszázados múltra tekinthetett 
vissza. Bármekkora különbségek vannak is Schleicher, az újgrammatikus nyelvé-
szek, Saussure, Bloomfield, a neobloomfieldiánusok és Chomsky között, nyelvi 
homogeneitás tekintetében folytonosság van közöttük. Szemben velük, a nyelv 
heterogeneitását olyan dialektológusok, kreolisták és nyelvszociológusok szokták 
állítani, mint Hugo Schuchardt, Uriel Weinreich, William Labov, Peter Trudgill, 
Charles-James Bailey vagy James Milroy. A nyelv mint a rendszerek rendszere 
alkalmasnak látszik arra, hogy magyarázatot adjon a homogén elméleteknek maka-
csul ellenálló területek kérdéseire. 

Egy évvel korábban, a bloomingtoni konferencián Jakobson egészen más érte-
lemben használta az „alkód" szót. Az alkódokat akkor a kommunikáció tényezői 
által meghatározott nyelvi funkciókhoz kapcsolta, és úgy találta, hogy ezek a 
tényezők és funkciók mélyreható változásokat szenvednek el az irodalomban. 
A költői funkció dominanciájának hatására, szerinte, meghasad az üzenet, a feladó, 
a címzett, a kontextus és a kontaktus. Kizárólag a kódot nem vonta be ebbe a körbe, 
vagyis szerinte a kód marad az, ami mindig is volt: „minden nyelvközösség, minden 
beszélő számára [...] egységes egész".21 Jakobson ekkor szót sem ejtett arról, hogy a 
nyelv nem uniformizált és monolitikus, vagy arról, hogy a nyelv rendszerek rend-
szere. Ezzel egyedülálló lehetőséget mulasztott el. Tanulmánya ugyanis oly nagy 
hatást váltott ki, hogy többen is korszakalkotónak gondolják.22 Ha az egy évvel 
később elmondott gondolatait is belefoglalta volna bloomingtoni előadásába, ha a 
kódot is megosztottnak tekintette volna, akkor a nyelvi heterogeneitás irodalmi 
szerepe minden bizonnyal már Bahtyin műveinek újrafelfedezése előtt is témája lett 
volna az irodalomtudománynak. 

Ezt azonban mégsem tehette, vagy legalábbis nem egykönnyen. A rendszerek 
rendszereként felfogott nyelv nem egyeztethető össze Jakobsonnak azzal a régi 
meggyőződésével, mely szerint az irodalom eltérés a mindenki számára adott nyelvi 
normától. Vagy azt sem állíthatta volna, hogy a „poétikai funkció az egyenértékűség 
elvét a szelekció tengelyéről a kombináció tengelyére vetíti",23 meri voltaképpen ez 
is a deviáció-elmélet - tagadhatatlanul ötletes - parafrázisa. A tengelyek és a vetítés 
metaforája csakis a standard nyelv keretein belül működik. Ha több rendszer 
egyidejű jelenlétével számolunk, akkor semmi nem vetít semmit sehová, hanem 
egyszerűen egynél több vízszintes és függőleges tengelyünk van. 

Valószínűleg szükség volt Chomsky könyveire is ahhoz, hogy Jakobson gondola-
tai elsöprő sikert arathassanak. Chomsky nyelvészete tudományos áttörést sejtetett, 
irodalomelméleti konzekvenciái azonban nem voltak nyilvánvalóak. Ráadásul 

21 Roman JAKOBSON: Nyelvészet és poétika. In: Hang-Jel- Vers. Bp., Gondolat, 1972. 233. 
22 J. G. MERQUIOR: From Prague to Paris. A Critique of Structuralist and Post-Structuralist Thought. 

London, Verso, 1986. 29.; David LODGE: AfterBakhtin. In: Nigel FABB-Derek A ' ITRIOGE—Alan D I I R A N T - C o l i n 

MacCAHE (eds.): The Linguistics of Writing. Arguments Between Language and Literature. New York, 
Methuen, 1987. 89. 

23 Roman JAKOBSON: i. m. 242. 



3 6 8 liezeczky Gábor 

Chomsky és szinte minden más jelentős generatív nyelvész éppoly tájékozatlan az 
irodalmi és irodalomelméleti problémákban, s éppoly közömbös irántuk, akár a 
neobloomfieldiánusok. Az irodalomtudományi strukturalizmus ezt az űrt töltötte be, 
és a generatív nyelvészet tekintélyére támaszkodva vált nehezen ellenállhatóvá 
nagyjából két évtizedre. A strukturalizmus újabb hulláma pedig felelevenítette azt a 
- Jakobson köreiben mindig is fontos - gondolatot, mely szerint az irodalom nem 
más, mint deviáció. 

Ezen a ponton érkeztünk vissza Stanley Fish tanulmányához. Ő úgy véli, hogy 
sem a normális (ordinary) nyelv, sem az irodalmi nyelv nem jellemezhető formális 
sajátságokkal, az irodalom következésképp nem tekinthető deviációnak. Az irodal-
mat szerinte az olvasó teremti meg a közösségben érvényes konvenciók alapján, 
melyek meghatározzák, mi számít irodalomnak. A konvenciók korról korra, kultúrá-
ról kultúrára változnak. Az irodalom nem formális tulajdonságokban keresendő, 
hanem abban a viszonyban, melyet az olvasó a nyelvvel létesít. 

Eddig nagyjából minden világos, a problémák csak ezután következnek. Egy 
lazán odakent gondolatmenet során Fish egyszer ezt találja mondani: „A különbség 
nem a nyelvben, hanem bennünk van."2' Különbséghez két dolog szükséges, de 
nem teljesen biztos, hogy Fish szövegében azonosítani lehet ezeket a dolgokat. 
A kettő közül az egyik bizonyára az irodalom. Az előző mondat alanya legalábbis ez 
volt: „Az irodalom kategória, de olyan nyitott kategória, mely nem határozható meg 
a fikcionalitással, vagy a logikai igazság semmibevételével, vagy a trópusok és 
figurák statisztikai túlsúlyával, hanem egyszerűen azáltal, hogy mit helyezünk bele." 
A mondat alapján a különbség másik eleme a „mit helyezünk bele" kifejezés lehet. 
Ha ez igaz, akkor Fish azt állítja, hogy az irodalom kategóriája azáltal határozható 
meg, hogy mit helyezünk bele. Valószínűsíti ezt az értelmezést az a mód, ahogyan 
Fish folytatja a gondolatmenetet. Két intuíciót említ: az egyik abban áll, hogy az 
irodalmi megnyilatkozások osztálya ténylegesen létezik, a másik pedig abban, hogy 
ennek az osztálynak bármi, ami nyelv, tagja lehet. A mondat ennek megfelelően így 
alakul: az irodalom kategóriája azáltal határozható meg, amit a nyelvből benne 
elhelyezünk, azzal a kiegészítéssel, hogy elvben mindent belehelyezhetnénk. Va-
gyis: az irodalom és a nyelv különbsége nem a nyelvben, hanem bennünk van. Fish 
szerint a nyelv mindig is rendelkezik mindazokkal a lehetőségekkel (jelentésekkel, 
értékekkel, emberi és morális tartalmakkal), melyeket belőle az irodalomvevő ké-
szülékünk hoz elő, egy megjegyzéséből pedig arra lehet következtetni, hogy szerin-
te ezeknek a lehetőségeknek csakis találékonyságunk szabhat határt. 

Fogadjuk el egy időre Fish elképzeléseit, puhatoljuk ki lehetőségeiket és határai-
kat. Ha a nyelv minden lehetőséget (ahogy ő fogalmaz: erőforrást) emberi beavat-
kozás nélkül, eleve tartalmaz, akkor szó sem lehet arról, hogy bármilyen értelemben 
az olvasó teremtené az irodalmat. Az olvasó legfeljebb észlelheti azt, amit az 
erőforrások meghatároznak. A nyelv egyebek mellett tartalmazza minden szó min-

24 Stanley FISH: i. m. 109. 
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den lehetséges jelentését. Akkor viszont mindennek, ami nyelv (szónak, mondatnak, 
irodalmi műnek) az összes értelmezése is mindöröktől fogva készen áll, éppen csak 
észre kell venni. Az általunk ismert világ mellett valahol létezik egy másik, nyelvvel 
telt világ, amelyben hiánytalanul megvan mindaz, amit mondani lehet. Az egymás-
nak ellentmondó jelentések és értelmezések békésen éldegélnek egymás mellett, 
várva jelenésüket az általunk ismert világban. A nyelvvilágban húzódnak azok a 
jelentések és értékek, melyeket az irodalomvevő készülék bekapcsolásakor - jó 
esetben - mi is felfoghatunk. A nyelv mindig irodalom, csak nem mindig állunk 
készen, hogy annak olvassuk. Vagy gondolhatjuk, hogy az irodalom egy sajátos 
nagyító, melyet ha ráirányítunk a nyelv bármely darabjára, akkor annak szabad 
szemmel nem látható, de voltaképpen mindig jelenlévő vonásait figyelhetjük meg. 
A palackban mindig ott van a szellem, de erről csak akkor szerezhetünk tudomást, 
ha bekapcsoljuk a dzsinnészlelő készüléket. Egészében véve ez a világ túl van a 
megfigyelhetőség határán, oda nem lehet beszabadulni és kimerítő leltárt készíteni 
róla. Egyébként Fish szövegeit sem Fish írta, ő csak megtalálta azokat. Louis Milic 
Fish-értelmezése,25 és Milic értelmezésének értelmezései is mindöröktől készen 
vannak a nyelv összes többi lehetőségének a társaságában. 

Sajnos jellemzőnek kell tekinteni, hogy mindössze Fish néhány mellékesen oda-
vetett szavából derül ki, hogy a nyelv szerinte mindig rendelkezik valamilyen 
közelebbről meg nem határozott, de rendkívül fontosnak beállított erőforrásokkal, 
melyek irodalom és nem-irodalom viszonyában döntő szerepet játszanak. Voltakép-
pen ez a tanulmány középponti tétele, melyet sokkal alaposabban kellene tárgyalni, 
mint ahogyan Fish teszi, s mely nem kevésbé vitatható, mint az általa támadott 
nyelvészet és irodalomkritika. Fish feltételezhető felfogásából (mely szerint a nyelv 
mindig irodalom, de nem mindig olvassuk irodalomnak) mintha valóban következ-
nék, hogy az irodalom nem tekinthető deviációnak; hogy a normális nyelv nem 
létezik; hogy amit mások normális nyelvnek szoktak tekinteni az a fish-i nyelvfelfo-
gáshoz képest szegényesnek látszik. 

A tanulmánynak van egy másik vonása, pontosabban szólva mellékíze. Fish a 
„formális" szót az „emberi"-vel állítja szembe, például akkor, amikor azt mondja, 
hogy a normális nyelv és az irodalmi nyelv megkülönböztetéséből szükségszerűen 
következik a „nyelv redukálása emberi célokhoz és értékekhez nem kapcsolódó 
formális rendszerre".26 Ha a nyelv minden lehetőséget tartalmaz, akkor nem más, 
mint maga a káosz, s nem csoda, ha Fish úgy véli, hogy az ilyen nyelv ellenáll a 
formális elemzésnek. Fish azt sugallja, de nem mondja ki határozottan, hogy a 
formális nyelvészet nyelvészetileg sem állhatja meg a helyét. Az mindenesetre 
nyilvánvaló, hogy számára elfogadhatatlan az emberi értékeket stb. ignoráló nyelvé-
szet. Ettől azonban egyetlen „formális" nyelvész sem esne kétségbe, és arra sem 
gondolnának, hogy nyelvészetük hibás. Elképzelhető, hogy valami olyasmit vála-
szolnának, hogy Fish-t félrevezeti a „formális" szó. A formalizáltság mindössze a 

25 Louis Мшс: Contra Fish. The Arrogance of Misreading. Style 19 (1985) 385-394. 
26 Stanley FISH: i. m. 106. 
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helyes következtetés egyik (vagy inkább: egyedül érvényes) formája, s ez ellen 
aligha lehet bárkinek is ellenvetése. Mennyivel érdekesebb lenne, ha Fish esetleg azt 
mondaná, hogy amely nyelvészet nem alkalmazható irodalomtudományi célokra, az 
eleve értelmetlen, függetlenül attól, hogy formális-e vagy sem. Ez a kijelentés nem 
lenne hallatlan: Uriel Weinreich például azt állította, hogy a „szemantikai elmélet 
csak felületes érdeklődésre tarthat számot, ha nem képes megbirkózni a nyelv költői 
használatával".27 Vagy akár azt is mondhatnánk, hogy az irodalomtudomány figyel-
men kívül nem hagyható vásárlóerővel rendelkezik, s a különböző nyelvelméletek 
közül azt választja ki, mely igényeit leginkább kielégíti. 

De vajon mennyire emberi a Fish által felvázolt nyelv? Gazdagnak éppenséggel 
gazdag: vannak benne erőforrások, emberi értékek, emberi célok, emberi és morális 
tartalmak. Derék és jószándékú megfontolásoktól vezéreltetve Fish telerakja a nyel-
vet minden jóval, de nem veszi észre, hogy akkor hozzá képest az egyes nyelvhasz-
nálók, találékonyságuk függvényében szegénynek, illetve még szegényebbnek fog-
nak látszani. 

Az is igen kellemetlen Fish-re nézve, hogy elképzelése végső soron nem nagyon 
különbözik a „formális" nyelvészet egyes alakjainak koncepciójától, melyet a követ-
kezőképpen lehet összefoglalni. Bármely megnyilatkozás a nyelvben inherensen 
meglévő lehetőségek realizációja. A lehetőségek logikailag megelőzik a beszédtevé-
kenységet. Még a legteremtőbb nyelvhasználat is pusztán a nyelv absztrakt struktú-
ráihoz igazodik. A beszélők szabadok, ha szabadságnak nevezzük azt, hogy válasz-
tani lehet az adott lehetőségek közül, de képtelenség új lehetőséget alkotni. A 
nyelvben meglévő lehetőségek összegét „ideális beszélő"-nek nevezhetjük. A nyelv 
tökéletesen homogén az ideális beszélő szempontjából. Az ideális beszélő, ha netán 
úgy hozná kedve, az összes lehetséges megnyilatkozást képes lenne megalkotni. 

Nyilvánvaló, hogy Fish mégoly emberi értékei is benne foglaltatnak az ideális 
beszélő lehetőségeiben. Ennek a koncepciónak egyébként ugyanaz a hátránya, mint 
Fish elképzelésének. Az összes lehetőség időtlen, amorf halmaza tökéletesen alkal-
matlan arra, hogy benne olyan kisebb, önmagukban viszonylag ésszerű és követke-
zetes részrendszereket jelöljünk ki, melyeket nyelvnek szoktunk nevezni. Lehet 
persze azt mondani, hogy a nyelv olyan társadalmi intézmény, mely fölötte áll az 
egyes beszélőknek, de ez, mint például Saussure esetében, a Fish által támadott 
normális nyelv gondolatához vezethet. 

Fish sebtében tagadja a normális nyelv létét, valamint futólag megemlíti azt a 
lehetőséget, hogy az irodalom a norma, melyhez képest a normális nyelv számít 
eltérésnek. A két ötlet közül az utóbbi ősrégi gondolat, de mivel Fish nem veszi 
igazán komolyan, ezúttal mellőzni lehet. Talán másik ötletét sem kellene komolyab-
ban venni, mint ahogyan ő maga teszi, de azt azért érdemes megemlíteni, hogy a 
„normális nyelv" és szinonimái hosszú nyelvészeti múltra tekintenek vissza. 

27 Uriel W E I N R E I C H : Explorations in Semantic Theory. The Hague, Mouton. 1 9 7 2 . 1 1 7 . 
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Whitney, Hermann Paul, Saussure, Meillet, Sapir, Bloomfield, Chomsky időről 
időre hasonló stratégiát alkalmaznak. Nyitó lépésként a nyelv kaotikus vízióját 
vázolják fel. Mindannyiuk nevében beszél Whitney, amikor azt mondja: „Nincs két 
ember, aki pontosan ugyanazt a nyelvet beszélné."28 Saussure, Meillet és Bloomfield 
néha ennél is messzebb mennek. Azt állítják, hogy még egyazon embernek a nyelve 
sem azonos különböző időpontokban.29 A túlzásba vitt sokféleség és szélsőséges 
változékonyság feladata mindössze a riogatás: a nyelv kaotikus leírásából a hetero-
geneitás tarthatatlanságára következtetnek, majd olyan kritériumokat vezetnek be, 
melyek arra szolgálnak, hogy a megfigyelhető sokféleséget a mélyben rejlő egységre 
vezessék vissza. Az empirikus adatok változatosságot mutatnak ugyan, de a tudo-
mány szerintük egységességet követel meg. Whitney, Paul és Saussure (egyéni 
hangsúlyokkal, fenntartásokkal) az „átlag" fogalmával él, Meillet és Sapir a „normá"-
ban találja meg a megoldást, Bloomfield „valamely önkényesen választott beszéd-
típus"-ra30 alapozza a nyelvleírást, Chomsky pedig nem is igazán igyekszik áthidalni 
a tudomány és a megfigyelt nyelv szakadékát. Szerinte biológiai értelemben egyféle 
emberi nyelv van, s ehhez képest minden különbség pusztán felületi jelenségnek 
tekinthető. Még olyan vakmerő állítástól sem riad vissza, hogy a „ház" szónak 
minden nyelvben pontosan ugyanazt kell jelentenie, különben, teszi hozzá, „nagy 
baj lenne".31 

A nyelv homogeneitása (a norma, a típus, a normális nyelv stb.) elméleti konst-
rukció. Még az adatokban megfigyelt homogeneitás és heterogeneitás is attól függ, 
mit vagyunk hajlandók azonosnak, illetve különbözőnek tekinteni. A nyelvi azonos-
ság és a nyelv önazonossága nem közvetlenül megfigyelhető jelenségek. Teoretikus 
döntést igényelnek, s nagyon kevés hasonlóan általános nyelvelméleti kérdés akad. 
Bárhogyan döntsünk is ebben a dologban, messzemenő következményekkel kell 
számolnunk. 

Ha úgy határozunk, hogy a nyelv homogén, akkor egyebek mellett azt is 
eldöntöttük, hogy minden irodalmi műnek csakis egy helyes értelmezése lehet, s 
ami ettől eltér, az hibás. Ha viszont úgy találjuk, hogy a nyelv heterogén lehet, akkor 
felesleges fontolgatni, hány és miféle helyes értelmezése lehet a műnek, mert a 
különböző nyelvi változatok óhatatlanul előállítják a maguk műértelmezését. 
Szélsőséges megfogalmazásban ez úgy hangzik, hogy senki nem bújhat ki saját 
nyelvéből. Ilyen esetben csupán egy-egy nyelvvel kell számolni, mert az irodalmi 
mű az értelmező saját nyelvének a terméke lesz. Fish-től ez a felfogás nem állt 

28 William Dwight W H I T N E Y : Languages and Dialects. North American Review 1 0 4 ( 1 8 6 7 ) 3 0 - 6 4 . 3 3 . ; 

The Life and Growth of Language. An Outline of Linguistic Science. New York, Appleton, 1875. 154.; 
Hermann PAUL: Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, M . Niemeyer, 1 9 2 0 . 3 8 . ; Leonard BLOOMFIELD: An 
Introduction to the Study of Language. New York, Holt, 1 9 1 4 . 2 6 0 . ; Edward SAPIK: Language. An 
Introduction to the Study of Speech. New York, Harcourt, Brace. 1921. 147. 

29 Antoine MEILLET: Linguistique historique et linguistique generate. Paris, É . Champion. 1926. 79.; 
Leonard BLOOMFIELD: i. m. 259-; Uő.: Language. New York, Holt, 1933. 45. 

3 0 BLOOMFIELD: Language. 3 1 1 . 
31 Noam CHOMSKY: Language and the 'Cognitive Revolution'. Előadás az Indiana Egyetemen. 1994. 
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nagyon távol. De semmi nem kötelez arra, hogy ezt az elképzelést fogadjuk el. 
Könnyen lehet, hogy az ember nem teljesen rabja saját nyelvének, azaz bizonyos 
mértékig képes felismerni mások nyelvének és nyelvhasználatának sajátosságait. 
Ebben az esetben az irodalmi mű a saját és az idegen nyelvek kölcsönhatásának a 
terméke lesz. Ez a gondolat, úgy látszik, idegen Fish-től. 

A kérdést tehát nem úgy kell feltenni, hogy létezik-e valami olyasmi, amit 
normális nyelvnek szoktak egyesek nevezni, hanem úgy, hogy érdemes-e kizárólag 
a normális nyelvet keresni és megtalálni valamely közösség nyelvi kommunikáció-
jában. Elomogén rendszer a nyelv, vagy rendszerek rendszere? Fish-nek, mint 
mindenkinek, aki az értelmezések sokféleségével számol, heterogén nyelvfelfogás-
ra, a rendszerek rendszereként értelmezett nyelvre van, lenne szüksége. Fish-t az 
úgynevezett „reader-response criticism" egyik képviselőjeként tartják számon, s mint 
ilyen, távoli rokonságban áll a befogadásesztétika nála sokkalta jelentősebb alakjai-
val. Fontos megjegyezni azonban, hogy ezeknek az irányzatoknak vajmi kevés köze 
van a Jakobson-féle strukturalizmushoz, más néven nyelvészeti stilisztikához. Ez 
azért érdekes, mert a nyelvészeti stilisztika úgy múlt ki, hogy előfeltevései, s köztük 
a nyelv homogeneitásának koncepciója, nem kapták meg az őket megillető kritikát. 
A strukturalizmust nem a heterogeneitásra építő nyelvszociológia, de nem is a 
homogeneitást magáévá tevő generatív nyelvészet irodalomelméleti megfelelője 
váltotta fel, hanem egy hosszas átmeneti időszak, melyben hosszabb-rövidebb időre 
viszonylag sokan a figyelem középpontjába kerülnek. A homogeneitás módszeres 
és aprólékos kritikája lehetőséget kínálhatott volna arra, hogy az újabb és újabb 
elképzelések ne ismételjék meg a strukturalizmus kezdetleges és rafinált hibáit. De 
mindez messze vezet Fish tanulmányától. 

Végül említést érdemel egy apróság. A tárgyalt tanulmány elsősorban a struktura-
lizmus, illetve annak egy-két vonása ellen irányul. Fish úgy véli, hogy (a) a 
strukturalisták tévednek, amikor azt állítják, hogy az irodalom deviációnak fogható 
fel. Tegyük fel, hogy (a) igaz. Fish másrészt azt is állítja, hogy (b) az irodalom a 
közösségben érvényes konvencióknak megfelelő olvasási mód terméke. Tegyük fel, 
hogy (b) is igaz. 

De megtehetjük-e hogy a két állítást egyszerre fogadjuk el igaznak? Fish-nek nem 
állna módjában tagadni, hogy a strukturalisták értelmező közösséget alkottak, és a 
közösségükben érvényes olvasási módnak megfelelően teremtették az irodalmat. 
Ebben az esetben viszont Fish semmi kivetnivalót nem találhatna a strukturalizmus-
ban, már csak azért sem, mert sehol nem mondja, hogy az egyes értelmező 
közösségek által elfogadott nézeteknek valóban igazaknak is kell lenniük ahhoz, 
hogy a közösség tagjai irodalmat teremthessenek, vagy ahhoz, hogy egyáltalán 
értelmező közösséget alkothassanak. Ezt pedig azért nem mondhatja, mert akkor 
csakis az általa igaznak vélt irodalomfelfogással egyetértő közösséget tekinthetné 
irodalomteremtő értelmező közösségnek. Ha tehát (b) igaz, akkor (a) nem lehet az. 

Ha viszont (a) igaz, akkor tagadni kell vagy azt, hogy a strukturalisták értelmező 
közösséget alkottak, vagy azt, hogy irodalmat alkottak a közösségükben éivényes 
olvasási módnak megfelelően. Fish mondhatná erre azt, hogy azon a módon, 



Fish kontra Jakobson 3 7 3 

ahogyan ők olvastak, képtelenség irodalmat alkotni. Ebben az esetben viszont arra 
a kérdésre is választ kell adni, hogy miért csak a strukturalista olvasási módot veti el 
Fish. Ráadásul, ha az a baj velük, hogy elfogadták a deviációt, akkor ugyanezen az 
alapon igen jelentős tisztogatást lehetne végezni az irodalomtudomány törté-
netében. Mások olvasási módjával pedig más problémákat fogunk találni. Ha a 
strukturalistákat vagy bárki mást, kizárunk azok közül, akik így vagy úgy irodalmat 
teremtenek, akkor nem lehet igaz az az elv, hogy irodalom az, amit egyesek 
irodalomnak gondolnak. Ha tehát igaz (a), akkor nem lehet igaz (b). 

Fish egyfelől rendkívül bőkezű: bárkinek lehet véleménye arról, hogy mi iroda-
lom és mi nem az. S ha van valamilyen véleménye, akkor egyúttal igaza is van. 
(Ebben az összefüggésben teljesen felesleges közösségről beszélni. Nyugodtan 
beszélhetünk az egyes emberről. Nagyon nehéz lehet nem lenni tagnak semmilyen 
értelmező közösségben. Ennyire senki nem önálló és eredeti.) Másfelől azonban, ha 
bárki arra vetemedik, hogy véleménye legyen arról, hogy mi irodalom és mi nem az, 
akkor óhatatlanul téved, mert irodalom, Fish szerint, minden lehet. Az irodalom nem 
a mi, hanem a hogyan kérdésre adott válaszként értelmezhető. Irodalomként olvas-
va minden irodalom. Erről a hogyanról azonban szinte semmit nem mond Fish. 
Hogyan is kell valamit irodalomnak olvasni? Változik-e a hogyan is közösségről 
közösségre? Ha igen, s miért ne, akkor Fish-nek voltaképpen azt kellene mondania, 
hogy a különböző irodalmakban csak az a közös, hogy nyelvből vannak és iroda-
lomnak nevezik. 



Kálmán С. György 

Ml A BAJ AZ ÉRTELMEZŐI KÖZÖSSÉGEKKEL?1 

0. Bevezetés 

Egyesek szerint vannak értelmezői közösségek. Mások ezt tagadják. 
Ez a tény már magában is érv lehet az élteimezői közösségek léte mellett. 
De mi az értelmezői közösség? Értelmezői-e? Közösség-e? Hogyan értelmezzük 

ezt a fogalmat? Honnan ered? És minek? Sok mindent kellene itt világossá tenni, mert 
sok baj van az értelmezői közösségek körül. 

A következőkben tehát az értelmezői közösségek általános elméletéről szólok 
néhány szót; a probléma meglehetősen elmosódott, és eleddig nem kapott elegendő 
figyelmet, a tudós feldolgozásról nem is szólva. Ezért mindaz, amit mondok, eléggé 
kísérleti, ideiglenes jellegű. 

1. „Közösség" 

Kezdjük a kifejezés egyik felével. A „közösség" szó ebben a szövegösszefüggésben 
alaposan félrevezető lehet. Ha például utánanézünk annak, hogy a könyvtári kata-
lógusokban vagy bibliográfiai adatbázisokban mi található közösség vagy commu-
nity címszó alatt, látni fogjuk, hogy a legtöbb utalás a vallásos, lakóhelyi vagy 
munkahelyi közösségre vonatkozik, azokat az embereket jelöli, akik vagy ugyan-
azon vallásos kultuszban vesznek részt, vagy egy bizonyos területen élnek, vagy 
peclig munkahelyük vagy munkakörülményeik azonosak. Más értelmezés szerint a 
közösség olyan embereket is jelenthet, akiknek hasonló vagy ugyanolyan céljaik 
vagy vágyaik vannak, ahol is a tagok (a közösség tagjai) valamiféle személyes 
kapcsolatban állnak egymással (részben vagy valamennyien ismerik is egymást), a 
cél elérése érdekében egymással személy közötti interakciókba lépnek, és így 
tovább. Még ha úgy teszünk is egy pillanatra, mintha fogalmunk sem lenne arról, 
hogy mi értendő „értelmezői közösségen", kezdettől fogva világos, hogy ez nem fog 
megfelelni a közösség fenti értelmének. 

1 Ennek :iz írásnak egy változata az MTA Irodalomtudományi Intézetben 1995 novemberében 
rendezett konferencián hangzott el; alaposan kiegészítettem és átdolgoztam, beleépítettem többek között 
az AILC 1988-as Kongresszusán elhangzott előadásom jó részét: R . BAUER and D. FOKKEMA (eds.): 
Proceedings of the Xllth Congress of the International Comparative Literature Association. München, 
Indicium Verlag. Vol. 5. 1988. 105-111. 
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A közösség szó - írja Brodkey,2 Raymond Williamsre hivatkozva - , számos 
érzelemmel terhes: megfontolandó ezért, hogy nem volna-e megfelelőbb kifejezés 
az „osztály", vagy - ahogyan Brodkey javasolja - a „hálózat" kategóriája. Ha ez 
utóbbi megoldást választjuk, különbséget kell tennünk exocentrikus és egocentrikus 
hálózatok között: az utóbbiban az egyénre vonatkoztatjuk a csoport tagjainak 
működését, az előbbiben a csoport maga lép fel igényekkel, s ezért maga a csoport 
lesz a vizsgálat tárgya. 

Lehet állítani, hogy az értelmezői közösségek fogalma szorosan kötődik az 
osztályéhoz. Nem arról van szó, hogy egy-egy értelmező közösség megfeleltethető 
volna egy-egy társadalmi osztálynak, de meglehetősen nehéz kikerülni az osztály 
fogalmának használatát, ha számot akarunk adni az értelmező közösségekről. 
A gondot csak az okozza, hogy a fogalom óhatatlanul marxista reminiszcenciákkal 
terhes, így visszavezetése az irodalomtudományi diskurzusba gyanút ébreszthet. 
Ahogyan Hjört írja: 

„Az osztály fogalma korántsem probléma nélküli, mégis hasznos marad, ha 
bizonyos megszorításokkal élünk. Míg a szót magát általában a marxizmus valame-
lyik válfajához és a gazdasági determinizmushoz társítjuk, Jon Elster meggyőzően 
érvelt amellett, hogy a német filozófusnál voltaképpen nincs is koherens osztály-tan. 
[...] Feltételezem, Elster és mások nyomán, hogy a társadalmi osztály fogalma bír 
olyan jelentéssel, amely független a marxizmushoz való elkötelezettségtől. Elsterrel 
szemben feltételezem, hogy a rang, foglalkozás, és az attitűdök a társadalmi osztály 
meghatározó elemei közé tartoznak. [...] A társadalmi osztály stabil interakció-keret 
létrehozásához járul hozzá, mikor is a tagság a résztvevő cselekvők közötti konszen-
zus tárgya, azaz, mikor a cselekvők világosan, pontosan és kölcsönös hiten alapuló 
módon megértik annak a társadalmi kötelemnek a természetét, amelyen szolidaritá-
suk nyugszik."3 

2. „Értelmezői" 

Hasonló bajok vannak az „értelmezői" szóval. Még ha bevett jelentése megfeleltet-
hető is annak a terminusnak (az értelmező közösségének), amelyet használni 
szeretnénk, ez a szó sem bizonyul egészen ártatlannak. Nem minden olvasást, nem 
minden szövegelsajátítást nevezünk értelmezésnek. Az értelmezés szót szívesen 
tartjuk fenn azon tevékenység megnevezésére, amelyet bizonyos szaktudással fel-
vértezve és bizonyos tárgyiasult eredménnyel végez valaki - legtöbbször termé-
szetesen a hivatásos szövegértelmező. Ha valakiről azt mondjuk, hogy értelmez, 
azzal már értékeljük is az illető tevékenységét: az értelmezés nyilvánvalóan fölötte 

2 Linda B R O D K E Y : Academic Writing as a Social Practice .Temple University Press, Philadelphia, 1987. 
36. 

3 Mette H J Ö R T : The Strategy of Letters. Harvard University Press, Cambridge, Mass-London, England, 
1 9 9 3 . 1 1 6 . 
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áll az elsajátításnak, elolvasásnak, felfogásnak., megértésnek, egyfelől (a szaktudást, a 
befektetett munkát tekintve), és az ismétlésnek., újramondásnak, tartalom-ismerte-
tésnek., leírásnak másfelől (a létrehozott produktumot tekintve). Mármost szívesen 
neveznénk-e ennek fényében értelmező közösségeknek olyan embercsoportokat, 
amelyek nem felelnek meg eme elvárásainknak? 

A fenti két, terminológiai természetű bajra nincs orvosság. A tudomány jelenlegi 
állása szerint, fájdalom, a szavak jelentését nem tudjuk megváltoztatni. Vagy hasz-
náljuk továbbra is a terminust, mindezen súlyos bajok tudatában, vagy lemondunk 
róla. 

Vannak viszont olyan bajok is, amelyek ennél fontosabb kérdéseket érintenek. 
Az egyik ezek közül az értelmező közösségek fogalma létrejöttének kérdése. 

3. „Értelmezői közösségek." 

Miért is találtatott ki ez a kategória? Feltehetően azért, hogy segítsen megmagyarázni 
azt, miért hasonlítanak egymásra bizonyos emberek értelmezései (amelyeket, példá-
ul, irodalmi művekről adnak), és miért különböznek másokéitól. Azért, hogy segít-
sen annak magyarázatában: bizonyos emberek hasonlóképpen értelmezik az (iro-
dalmi) szövegeket, mások meg másképpen. Durván fogalmazva: feltételezzük, hogy 
ezek a különbségek (legalábbis valamelyes) szabályosságot mutatnak, s ezért ha 
valaki előáll egy bizonyos értelmezéssel, ez megfeleltethető annak a ténynek, hogy 
az illető egy bizonyos értelmezői közösséghez tartozik. Ennek a közösségnek az 
értékei, értelmezései és cselekedetei azok, amik többé-kevésbé meg fogják határoz-
ni az ehhez a közösséghez tartozó egyes egyén meghatározott értelmezéseit. 

Eléggé kézenfekvő kérdések, eléggé jól körülhatárolható terület. Mégis: az értel-
mező közösségekről szóló irodalom megdöbbentően szegényes, épp hogy csak 
létezget. Ezt a hiányt jelentésteli hiánynak tekinthetjük, és többféleképpen is értel-
mezhetjük. Először is, feltételezhető, hogy maga a kifejezés viszonylag újnak számít, 
és nem sikerült még beférkőznie az irodalomtudományi gondolkodás centrumába. 
Másodszor: elképzelhető, hogy azt a jelenséget, amelyet a terminus segítségével 
megközelíteni remélünk, az irodalomszociológusok már réges-régen remekül leír-
ták, és az irodalmárok nem tennék sem bölcsen, sem tisztességesen, ha beleütnék 
az orrukat a szociológusok dolgába. Harmadszor: éppen az előbbi értelmezésnek 
megfelelően lehet némi idegenkedés azzal a fogalommal szemben, amely nem a mi 
irodalomtudományos kutyánk kölyke, amely lukat üthet a tudomány sáncain, s egy 
másik diszciplína szivároghat be, amely azután ismét átveszi az uralkodó tudomány 
szerepét. Negyedszer pedig egy ilyen sikamlós, homályos és természeténél fogva 
állandóan változó fogalom leírása reménytelen és haszontalan vállalkozásnak tetsz-
hetett. 

Talán ezért írtak keveset az értelmező közösségekről. És ez baj. 
További baj van a fogantatás körül, amely nem volt egészen szeplőtelen. Az 

irodalomelméletben ugyanis az értelmező közösségekre történő hivatkozás nem 
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csak afféle tudományos ötlet, hanem fegyver is: szembeszállás az Új Kritika gondol-
kodásmódjával. Ahogyan Goldstein írja: 

„Tony Bennett, David Bleich, Stanley Fish, Norman Holland, Wolfgang Iser és 
Jane Tompkins botrányos módon szembeszállnak az Új Kritikusok leírta »hatás-tév-
hittel« [affective fallacy] (amelyet Stanley Fish »a hatás-tévhit tévhitének« nevez), s 
úgy érvelnek, hogy az olvasó értelmező tevékenysége az olvasó érdekeit, felfedezé-
seit vagy közösségét juttatja kifejezésre, nem pedig a szerzői szándék szerinti 
formális szöveget. Jóllehet e kritikusok nem utasítják el ugyanekkora mértékben a 
hagyományos kritikát, valamennyien feltételezik, hogy a különböző olvasók azért 
szolgálnak más és más értelmezésekkel, mert az olvasás az olvasó énjét, közösségét 
vagy szubjektivitását világítja be."4 

Megint más oldalról: az értelmezői közösségek fogalmának elfogadása azt is 
jelentheti, hogy az irodalmi jelentésnek kontextualista - s nem szándékelvű -
felfogását tesszük magunkévá. Fish elképzelése az értelmező közösségekről azt 
sugallja, hogy a jelentést nem a „szövegben magában" kell keresnünk, hanem abban 
a tevékenységben, ahogyan a jelentést a szövegnek tulajdonítja az olvasó (vagy az 
olvasók csoportja). A jelentés azonossága és stabilitása ezen csoportok azonosságá-
nak és stabilitásának függvénye; az e csoporthoz való tartozás viszont abban áll, 
hogy e jelentések azonosságát és stabilitását a tagok vallják, és közösen vallják. 

De ha az irodalmi jelentés egyik vagy másik felfogását tesszük magunkévá, az 
nem afféle ártatlan döntés csupán, ennek irodalomelméleti következményein túl 
ideológiai, sőt politikai felhangjai is lehetnek. Goldstein szerint például a szerzői és 
a szövegjelentés fogalmának megőrzése a teoretikust a konzervatívok közé sorolja 
be, míg a liberálisokat az értelmező közösség fogalmához való ragaszkodás jellemzi, 
a radikálisokat pedig a kánonok és az intézmények ellen folytatott küzdelem.7  

Goldstein e megjegyzése azt sugallja tehát, hogy maga az értelmező közösség 
terminus is ideológiailag terhelt, és az értelmezés egy bizonyos hagyományába 
illeszkedik hogy úgy mondjam, egy értelmező közösségbe. Alihoz, hogy ezt a 
fogalmat operacionálissá tehessük, meg kell-e szabadulnunk ettől a hátterétől? Vagy 
bele kell-e merülnünk (és büszkélkednünk is ezzel)? 

4. További ellenérvek 

S ha már megfogant, ilyen ideológiától szennyezett közegben, a kategória, legalább 
lenne épkézláb! De nem az. Sehol egy tisztességes definíció, alapos terepkutatás 
vagy történeti stúdium. Brodkey például így ír Fish-ről: 

„Miután Fish posztulálta a fogalmat [ti. az értelmezői közösségekét], láthatólag 
ügy érzi, nincsen szükség arra, hogy egy valóságos értelmezői közösség helyét 

4 Philip G O L D S T E I N : The Politics of Literary Theoty. An Introduction to Marxist Criticism. Florida State 
University Press, Tallahassee, 1990. 101. 
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megállapítsa, vagy közelebbről meghatározza azt az »ismeretet«, ami ennek a közös-
ségnek közös megértését alkotja. [...] Fish olvasói arra kaptak utasítást, hogy 
mérlegre tegyék a lehetőségeket - hogy magukat egy ilyen közösség tagjainak 
képzeljék, és fontolóra vegyék az olvasásra és az olvasóra háramló következménye-
ket. Más szóval: olyan beszélgetés-megnyitás ez, amely csakis más, hasonnemű 
elméleti közreműködéseket hív elő. A gyakorlati kritikusok olyan helyzetbe kerül-
nek bele, mint a gyerekek, akik kihallgatják a »felnőttek« veszekedését. Az elmélet-
írók által elővezetett érvelések olvashatók és meg is érthetők, de azok, akik kihall-
gatják ezeket, nem tudnak beléjük hatolni és megkérdőjelezni őket, mert e 
közreműködések definíció szerint tilalmasak, és ezért »elméletileg« érdektelenek."6 

Nemcsak a gyakorlat, az empirikus háttér hiányzik tehát, hanem a praxis próbája 
eleve és elméletileg ki is rekesztődik. Brodkey szembeállítja ezt a felfogást más, 
hasonló elképzelésekkel, amelyeket Hymes és más néprajzosok alakítottak ki, majd 
hozzáfűzi: 

„Fish-sel szemben, aki azáltal, hogy csak fogalmakról beszél, hatékonyan kire-
keszti az empirikus kutatást, Hymes a racionális elméletet és az empirikus gyakorla-
tot egymást kölcsönösen kiigazító állításnak tekinti. Hymes hatékonyan vázolja föl 
művében az egyik legvalószínűbb, mert legkevésbé hegemonisztikus jellegű érvet a 
nyelv interdiszciplináris tanulmányozásának értéke mellett."7 

A nyelv szociológiájának területén Hymes bevezette e nyelvközösség fogalmát, 
amely itt valamelyest segítségünkre lehet: 

„Hymes szerint a nyelvközösség kiterjesztett metafora, amely az írást csakúgy, 
mint a beszédet jellemezné, ha az írás egy adott közösség nyelvi repertoárjának 
részeként jelenik meg. A beszédközösség továbbá mindazon emberekből áll, akik 
tudásuknak köszönhetően kommunikálni tudnak egymással. A voltaképpeni és a 
lehetséges kommunikáció megkülönböztetése érdekében Hymes néhány más kate-
góriát is javasol A nyelvszociológia alapjaiban, amelyeket a kutatásnak pontosabban 
körül kell írnia akkor, amikor egy bizonyos közösség nyelvhasználatát meghatá-
rozza: 

»A beszédközösséget tehát tautologikusan, de radikálisan úgy határozzuk meg, 
mint olyan közösséget, amelyben közös a beszéd végzésére és értelmezésére vonat-
kozó szabályok ismerete. Ez a fajta közösség magába foglalja a beszéd legalább egy 
formájának ismeretét és használata mintázatának ismeretét is. Mindkét feltétel szük-
séges. Minthogy mindkét tudás lehet közös a közösségben való tagságtól függetle-
nül is, ezért az adekvát elméletnek olyan további fogalmakra van szüksége, mint a 
nyelvi mező, a beszédmező és a beszédhálózat, és szüksége van arra, hogy a 
társadalomtudomány közreműködjék a közösség, valamint a közösségben való 
tagság fogalmainak meghatározásában.«"8 

6 B R O D K E Y : i . m . 9 3 . 
7 Uo. 
8 BRODKEY: i. m. 1 7 - 1 8 . Az idézet helye: Dell HYMES: Foundations in Sociolinguistics. An Ethnogra-

phic Approach. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1974. 51. 
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Brodkey értelmezésében Hymes a „nyelvi mező" és a „beszédmező" kifejezéseket 
olyan értelemben használja, hogy ezek arra utalnak, „amit az emberek tudnak a 
nyelvről és használatairól",9 míg a beszédhálózat kifejezés azt írja le, „hogyan és hol 
veszik hasznát tudásuknak",10 tehát a voltaképpeni közösséget vagy gyakorlatot. Ez 
a fogalom ezért köthető az (irodalmi) értelmezés különféle közösségeihez. 

Ez az ügy azonban rendkívül bonyolult. Vegyünk csak néhány kérdést: vajon úgy 
áll-e a helyzet, hogy a nyelv szükségszerűen meghatároz egy bizonyos kultúrát? Ha 
így van, hol vannak a nyelv határai, szinkronikusan és diakronikusan? Ha nem így 
van, akkor meg úgy áll-e a dolog, hogy a más és más nyelvet beszélő emberek, akik 
hasonló feltételek és hasonló társadalmi körülmények között élnek, hasonló értel-
mezéseket adnak majd ugyanazon szövegről (akár nyelviről, akár másról)? 

5. A tárgyra 

Mindenesetre elkerülhetetlen, hogy ahhoz a néhány utaláshoz forduljunk, amely a 
szóban forgó fogalomra vonatkozik, s aztán megnézzük, hogy más (szomszédos) 
tudományágak mit tudnak nyújtani e tárgyban. 

Semmi kétség: az értelmezői közösségek eszméje központi (vagy központi kelle-
ne, hogy legyen) az irodalomtudomány számos ágában és iskolájában. Alkalmazása 
fényt deríthet számos problémára, valamint látszólag különböző problémák kezelé-
se számára teremthet közös alapot. Ahelyett például, hogy arra kérdeznénk rá, miért 
nagy Shakespeare, arra fordíthatjuk a figyelmünket, hogy mik a feltételei annak, 
hogy nagynak nevezzük." Ezen elmozdítás által magyarázatokat lelhetünk a befo-
gaclástörténet bizonyos jelenségeire. Ahelyett, hogy, mondjuk, a német és angol 
romantikus költészet hasonlóságait (vagy különbségeit) vizsgálnánk, rákérdezhe-
tünk arra, hogy milyen konvenciói vannak annak, hogy bizonyos szövegeket hason-
lónak tekintsünk, vagy hogy a romantikus költészethez soroljuk őket, vagy lehet az 
a szándékunk, hogy megtaláljuk az efféle összehasonlítások mögött meghúzódó 
éitelmezői stratégiákat. Nem csak a kritikatörténetnek kell számot adnia egy bizo-
nyos korszak különféle és egymást váltó értelmezői közösségeiről, diakrón vagy 
szinkrón módon, de az irodalmi viták vagy az értelmezések konfliktusai egyszerűen 
nem is érthetők meg anélkül, hogy valami módon le ne írnánk az ezekben részes 
értelmezői közösségeket. Vagy gondoljunk csak azokra a heves vitákra, amelyek 
Közép-Európában zajlottak az elmúlt évtizedekben az irodalom „közérthetőségéről", 
különösen a modern irodaloméról. Az az ideológiai doktrína, mely szerint az 
irodalomnak olyasvalaminek kell lennie, amit a normális, hétköznapi emberek 
megértenek, egyetlen és teljességgel homogén olvasóközönséget előfeltételezett. 

9 BRODKEY: i . m . 1 9 . 
10 Uo. 
11 Vö. David BLEICH: Subjective Criticism. Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 
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Noha a társadalmi rétegződés mentén feltételeztek bizonyos határokat ezen közös-
ségen belül, a hiposztazált eszményi közösségtől való elhajlások az irodalom és a 
befogadás marginális eseteinek számítottak. Világos, hogy az értelmezői közösségek 
elmélete segítséget nyújthat ahhoz, hogy tisztábban lássuk egy efféle dogma abszur-
ditását. 

Sőt, nemzetközi összehasonlítások esetében fel kell tenni a kérdést, hogy az 
összehasonlítás értelmezői közösségek között megy-e végbe, s ha igen, akkor mi a 
közöttük fennálló kapcsolat. S kiindulópont-e ez, avagy végeredmény? Beszélhe-
tünk-e egymásnak megfelelő értelmezői közösségekről? Vagy ezek ugyanazok vol-
nának? Összehasonlíthatók egyáltalán? Ugyanaz-e vagy hasonló-e a funkciójuk a 
kultúra és a társadalom rendszeréhez képest? 

A fogalomnak továbbá elméleti megalapozása is lehet az irodalom pragmatikai 
elméleteiben. Világosan látszik ez például az irónia esetében (mindenféle irodalmi 
pragmatika egyik kedvenc tárgya); még ha az értelmezésbeli különbségek kontex-
tuális tényezők számlájára írandók is, a szó leghagyományosabb értelmében, mindig 
van tere annak, hogy más tényezők is betolakodjanak a képbe: mint a társadalmi és 
műveltségi háttér, nem, történelmi tapasztalatok, és hasonlók. El lehet tűnődni azon, 
hogy ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos - jóllehet bizonyára tünékeny -
csoportok képződjenek, amelyek tagjai számára bizonyos értelmezések kézen-
fekvőbbek, mint mások. Minden pragmatika-orientált nyelvészetnek vagy iroda-
lomtudománynak számításba kell vennie az efféle különbségeket, és ilyen vagy 
olyan rendező elvet kell találnia. Figyelembe kell venni, hogy nemcsak különböző 
beszédhelyzetekben veszünk részt és járulunk hozzájuk, hanem jó pár ilyen helyzet-
hez nem jutunk hozzá, szükségképpen kimaradunk belőlük; néhányukhoz hozzá-
szoktunk, sokuk szabályait nem ismerjük. 

6. Megjegyzések az elgondolás történetéről 

Az értelmezői közösségek fogalmának hosszú hagyománya és széles kontextusa 
van, bármily különösnek tessék is ez azok után, hogy a fogalomra magára vonatko-
zó komoly és alapos kutatások hiányára panaszkodtunk. Akár implicite és naivul, 
akár kifinomult teoretikus módon, az értelmezői közösségek előkerülnek az olvasás 
szociológiájában, a befogadás hagyományos elméleteiben csakúgy, mint az empiri-
kus irodalomtudományban, a recepcióesztétikában vagy az irodalomtudomány más 
olvasóközpontú változataiban. A tudásszociológia (legalábbis bizonyos értelmezé-
sekben12) azt vizsgálja, mi módon értelmezik az emberek világukat (köztük a 
hivatásos értelmezők); ez a diszciplína tehát kifejezetten a különféle értelmezések és 
a hozzájuk rendelhető (tudományos vagy egyéb) közösségek tanulmányozásának 
szenteli magát. 

12 Lásd Susan J . H I I K M A N : Hermeneutics and the Sociology of Knowledge. Polity Press, Cambridge, 
1986. 
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Ami a fogalom hagyományát illeti, Stanley Fish, közismert művében,13 amelynek 
maga a fogalom népszerűségének többségét köszönheti, nagyon kevés hivatkozás-
sal él. Három nevet említ: Jonathan Cullerét (és utal Culler irodalmi kompetencia-fo-
galmára), Harvey Sacksét (az érzékelés intézményes jellegével kapcsolatban) és -
bármiféle közvetlen kapcsolat jelzés nélkül - T. S. Kuhnét (és az ő paradigma-fogal-
mát). Fussunk át előbb ezeken a hivatkozásokon és lássuk, vajon valójában hivatko-
zási pontok-e ezek! 

Culler közismert fejezete az irodalmi kompetenciáról14 közel esik az értelmezői 
közösségek Fish tárgyalta problémájához. Culler nem csak azt sürgeti, hogy „gon-
dolkodjunk úgy az irodalomról, mint sokféle értelmezői műveletből összeálló intéz-
ményről", hanem felhívja a figyelmet az „olvasási módokban beállt változásokra" is. 
Minthogy Culler szerint „a kritikus nem írna, ha nem gondolná úgy, hogy valami újat 
mond a szövegről, mégis feltételezi, hogy olvasata nem véletlenszerű és idioszinkra-
tikus jelenség,15 kell lennie valami közösnek ezekben az értelmezésekben; ennélfog-
va Culler érvelése voltaképpen kiterjeszthető úgy, hogy abból értelmezők csoportjai, 
értelmezői közösségek lennének levezethetők. 

Hozzátehetjük, hogy elég sok válasz és kritika érkezett Culler elgondolására. Itt 
csak egyet idézünk. Lord'6 arra figyelmeztet, hogy 

„Csak abban lehetünk bizonyosak, hogy az irodalmi kompetencia elmélete oly 
messze elmarad modellje mögött, hogy aligha alkot egyáltalában elméletet. Ezen-
közben maga a generatív grammatikai elmélet empirikus és elméleti okokból egy-
aránt mélyreható módosulásokon ment át, ez viszont bármely, a generatív gramma-
tika korai változatától kölcsönzött metafora alól kihúzza a talajt." 

Culler maga is megfogalmazott néhány lehetséges problémát, és saját fenntartá-
sait is kifejezte,17 ami, Lord szerint,18 egyenértékű azzal, hogy az egész érvelést 
romba is dönti. 

Mégis, azt hiszem, nem kellene Culler analógiáját névértéken számítani: hasznos 
metafora ez, vagy legalábbis analógia, amely bár látszólag és terminológiájában 
megmarad a generatív grammatika korlátai között, messze túlmutat azokon, és sok 
tanulsággal szolgálhat az irodalom pragmatikai szemlélete számára. Mert az, amire 
Culler céloz, az irodalmi kommunikáció társadalmi elsajátítása; nem kétséges, hogy 
az irodalmi kompetencia (ha van ilyen), nem lehet velünk született (ahogyan a 
nyelvi-grammatikai kompetencia Chomsky szerint az). Ezért azután Culler hipotézise 
arra a tényre utal, hogy a legtöbb kultúrában a legtöbb ember elsajátítja annak a 
mesterségét, készségét, hogy felismerjen egy mesét vagy egy verset, és ezek az 

13 Stanley FISM: Is There A Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Harvard 
University Press, Cambridge, Mass. 1980. 

14 Jonathan CULLER: Structuralist Poetics, Routledge and Kegan Paul, London, 1975. 
15 I. m. 124. 
16 Robert Lout): Linguistic Analogies. In: M . A. AiiUA.s-Tak-Wai W O N G (eds): Literary Theory Today. 

Hong Kong University Press, Hong Kong, 1981. 147. 
1 7 CULLER: i . m . 1 2 2 . , 1 3 1 . 
I K LORD: i . m . 1 4 7 . , 1 4 8 . 
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emberek tudják is, hogy minek számít a szöveg, és hogy hogyan reagáljanak rá; és 
persze kell lennie több kifinomult és összetett szabálynak, amelyek közül néhányat 
bizonyára csak egy művelt kisebbség sajátít el, a hivatásosak. Ismét csak arról van 
szó, hogy az irodalmi kommunikáció konvencionális és szabályok irányította termé-
szetű, és talán e szabályoknak (vagy e szabályok tudásának) pluralitásáról. Ez pedig 
arra a következtetésre vezethet, hogy lehetnek olyan embercsoportok, amelyek 
osztoznak az irodalmi kommunikáció bizonyos közös elvein. 

Fish utalása Haivey Sacksre19 és az etnonretodológiára ismét csak helyénvaló, 
noha eddig nem sok történt az irodalmi értelmezés tanulmányozásának terén etno-
metodológiai keretekben. Ami Kuhnt illeti, a tudományos közösségekről szóló 
megjegyzései20 emlékezetesek lehetnek; Fish jobban tette volna, ha ezekre, s nem a 
paradigmák fogalmára hivatkozik. A kuhni paradigmák és az értelmezői közösségek 
közötti kapcsolat sokkalta bonyolultabbnak tetszik. Az értelmezői közösségek prob-
lémájának klasszikus kidolgozása Kuhn művében21 található; az ő tudományos 
közösségei (vagy a legitimáló közösségek, Odorics átértelmezésében - erről lásd 
Veres András tanulmányát ebben a számban) durván megfelelésbe hozhatók meg-
határozott értelmezői közösségekkel. Kuhn szerint ez a közösség, sensu strictu, 
„laikusok és szakértők egy csoportja", de ami valóságos működését illeti, ez „a 
társadalom többsége". Kuhn elképzelését igen sokan átvették, az empirikus iroda-
lomtudomány például a meghatározott tudományos közösségek fő elveit és szabá-
lyait is le kívánja írni, az irodalomtudomány területén. 

Térjünk vissza Stanley Fish-hez, lássuk, mit tud mondani problémánkról. 
„A jelentések, melyeket [az én] a szövegekre ruház nem a szöveg sajátjai, hanem 

forrásuk abban az értelmezői közösségben (vagy azokban az értelmezői közössé-
gekben) található, amelyeknek a szöveg függvénye." Ezek a jelentések tehát „mindig 
társadalmiak vagy intézményesek".22 Az egyetértés ezért „nem a tárgyak stabilitásá-
nak bizonyítéka, hanem egy értelmezői közösségnek arról a hatalmáról tanúskodik, 
hogy olyan tárgyakat alkosson, amelyek felől azután a közösség tagjai (akik ugyan-
csak és egyidejűleg megteremtődnek) egyetérthetnek".23 

Fish elképzelése az értelmezői közösségekről tehát összhangban van a jelentés 
kontextualista felfogásával, amennyiben eszerint a jelentéseket nem „a szövegben 
magában" találjuk, hanem tulajdonításuk aktusában és az olvasóban (vagy olvasók 
csoportjában), aki ezt a tevékenységet végrehajtja. A jelentés azonossága és stabili-
tása ezen csoportok azonosságának és stabilitásának köszönhető, s a csoporthoz 
való tartozás viszont abban áll, hogy osztozunk a csoport többi tagjával ezen 
jelentések azonosságának és stabilitásának megítélésében. Kell lennie valamiféle 
kommunikációnak is a csoporton belül: a tagoknak valami módon tudatában kell 

19 Harvey SACKS írásainak többsége a Pragmatics Microfiche-ben jelent meg. 
2(1 Thomas S. KIMIN: The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, Chicago, 

1962. (Magyarul: Gondolat Kiadó, Bp., 1984.) 
21 Uo. 
2 2 F ISH: i. m . 3 3 5 . 
23 I. m. 338. 
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lenniük, hogy ugyanahhoz a csoporthoz tartoznak, hogy valóban osztanak bizonyos 
értelmezéseket. Ami pedig az egyéni értelmezés és a közösség viszonyát illeti, Fish 
megfogalmazása sokkalta meggyőzőbben hangzik, mint Bleiché: „az értelmezői 
közösség, s nem a szöveg, sem pedig az olvasó az, amely a jelentéseket termeli".24 

Nem világos azonban, hogy egy értelmezői közösség megfeleltethető-e egyetlen 
értelmezői stratégiának (és fordítva). 

7. Az értelmező közösségek alapzatáról 

Samuel Weber azzal vádolja Fish-t, az értelmező közösségek terminusának legsike-
resebb propagátorát, hogy az ő megközelítése alapján az értelmező közösségek 
magyarázatlanok és adottak, éppúgy, mint a Fish által oly hevesen bírált Searle-féle 
dichotómia megalkotó és szabályozó szabályok között.25 Samuel Weber szerint 
akkor, amikor Fish bírálja az alkotó és szabályozó szabályok Searle-féle kettősségét, 
ez a bírálat annak a vágyába fut ki, hogy „visszaállítsa a nyelv határait, hadrendbe 
állítsa, és intézményesítse";26 Weber szerint az értelmezői közösségek fogalma épp-
oly homályos és téves, mint a konstitutív szabályoké, s éppúgy kritikai reflexióra 
szorul. 

„Ha az értelmezés közössége állítólag «az ő», önmaga értelmezéseinek forrása és 
címzettje, akkor ő maga kifejezetten értelmezhetetlenné válik, meghatározatlanná, 
elvont névvé vagy az Értelmezés Akarásának, a Hatalom Akarásának vagy az Akarás 
Akarásának követelésévé. De a közösség fogalma jelentéstelen, ha nem kapcsolódik 
ahhoz, ami nem önmaga: más közösségekhez is, és mindenekelőtt ahhoz is, ami 
nem közösség. Ha arra teszünk kísérletet, hogy a közösséget szigorúan saját maga 
szerint határozzuk meg, aszerint, hogy tagjaiban mi a közös - feltevések közös 
halmaza stb. akkor szolipszizmusra ítéljük magunkat. Azáltal, hogy a közösség 
egyesítő mozzanatát Fish egyszerűen adottnak veszi, az értelmezés közösségeiről 
alkotott elmélete nem lesz sokkal több, mint hogy az álmélkodó szakma orra alá 
dörgöli a Hatalom Akarásának háziasított, kommunitárius változatát."27 

Ha közösségről beszélünk, meg kell kérdeznünk: mi nem közösség? Weber 
szerint az értelmezői közösségek fogalma, ha és amikor „immanentista fogalmak 
szerint" határozzák meg - miként például Royce28 - , elkerülhetetlenül körkörösség-
be torkollik. Minthogy a közösség lojalitást tételez fel egyes tagjai részéről, kell 
lennie egy erőnek, amely megalkotja ezt a lojalitást magát, márpedig ezt Royce 
szerint csak valamiféle bűvös, mágikus kegyelem alakjában lehet elgondolni, amely 
ezért a közösség eredete. 

2 4 BLEICH: I. M . 1 4 . 
23 Sámuel W E B E R : The Vaulted Hye. Remarks on Knowledge and Professionalism. Yale French Review 

1 9 9 0 . 5 4 - 5 5 . 
28 Uo. 
27 Uo. 
28 Josiah ROYCE: The Problem of Christianity. University of Chicago Press, Chicago, 1 9 1 3 / 1 9 6 8 . 
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„Úgy látszik, csakis valamiféle csoda vagy kegyelem kezdeményezhet új életet, 
akár az egyénekben, akik szeretni akarják közösségüket, akár a közösségekben, 
amelyek méltóak akarnak lenni e szeretetre."29  

Royce szerint ez a lépés vezetőt előfeltételez; és 
„A közösség megalapozó »aktusa« így »beszédaktus«, »deklaráció«, amely kinyilvá-

nítja a közösség valóságosságát, azét, amelyet a szó szoros éltelmében először »hív« 
életre. Royce hangoztatja, hogy »csakis élő, egyéni vezető hangja« az, ami az 
értelmezői közösséget életre hívhatja, de azt is, hogy csak annyiban történhetik ez 
meg, amennyiben aki megszólal, egy másik nevében szól, akinek hiányzó szelleme 
az alapító hangjában visszhangzik. A közösség így tehát azért hívható életre, mert 
szellemében, amelynek nevében megalapítója valóságosságát kinyilvánítja, mindig 
is létezett már [...] A közösség megalapozása - legyen az értelmező vagy bármi más 
- ezért csak a transzcendenciához képest fogható fel, vagyis olyan külsődlegességhez 
képest, amely a közösség »kohéziójának« legbensőbb alapzata marad. A külső és a 
belső közötti szakadékot a hang hidalja át, amely azon név szerint beszél, amely 
nevet viszont azért idéz fel, hogy egyesítse azt, ami elkülönült: az Atyát és a Fiút. 
Éppen ez az elkülönültség teszi nélkülözhetetlenné a teológiai dimenzióra történő 
hivatkozást - a hermeneutikában csakúgy, mint a társadalomelméletben. S ezért van 
az, hogy az értelmezés közössége, makacsul világias jellege dacára ontoteológiai 
kategória kell, hogy maradjon, még ott is, és talán különösen ott, ahol képtelennek 
bizonyul arra, hogy saját eredetéről mint transzcendens beszédaktusról gondolkod-
jék: egy más (valaki) nevében történő beszédről."30 

Az idézet kissé hosszúra sikeredett, de Weber érve könnyen átlátható. Az értel-
mező közösség megteremtéséhez elkerülhetetlen valamiféle transzcendens erő fel-
tételezése. A megrögzötten „anti-fundacionalista" Fish tehát a legkeményebb funda-
mentumon landol, ha gondolatmenetét végigviszi, sugallja Weber. És igaza van? 
Igaza van, de én egyáltalán nem értek vele egyet. 

Weber Fish-bírálata nagyon sok megfontolandó elemet tartalmaz. Sőt, mondhat-
juk, hogy legtöbb vádja megalapozottnak bizonyulhat. De a Fish vagy Royce ellen 
felhozott érveket alapvetően és hangsúlyosan kétségbevonom. 

Azt hiszem ugyanis, hogy az a szigorúan logikus ad absurdum érvelés, amellyel 
Weber él, annyira jogosan használható Fish-sel szemben, mint amennyire jogosan 
fordítható mondjuk Wittgenstein „életforma"-fogalma ellen, ha ez volna a megegye-
zés „alapzata". Mert hát akkor Weber joggal kérdezhetné, hogy mi az életforma 
alapzata - vagyis az alapzat alapzata. De úgy vélem, annál, hogy Webernek igaza 
van-e, sokkal érdekesebb kérdés, hogy mire megy ki a játék: mit akar Weher 
bizonyítani. Mi van akkor, ha diadalmasan bebizonyítja, hogy márpedig értelmező 
közösségek nem lehetségesek? Hogy elméletileg kizárható, hogy ilyen csoport 
valaha is alakulhasson? Vajon ez nem valamiféle alapzat-keresés lenne, egyfajta 

2 9 ROYCE: i. m. 3 0 . Idézi WEBER: i. m. 5 6 . 
3 ( 1 W E B E R : i. m . 5 6 . , 5 7 . 
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fundamentacionalizmus vagy szubsztancializmus? Ahogyan Edwards reflektált a 
Wittgenstein életforma-fogalmát illető hasonló kifogásokra: 

„Márpedig van megegyezés, s az, hogy van megegyezés, ezt mondja a konvencio-
nalista, alapvető jelentőségű az autoritás bármiféle igényére nézve; de - már meg-
bocsássanak a konvencionalisták - ez a megegyezés végső soron nem magyarázha-
tó meg semmi olyasmivel, ami ábrázolható, megmutatható, mint valamiféle 
metafizikai középpont, amelyből minden ered, mint egy isten, vagy egy én, vagy az 
én-ek alkotmányos közmegegyezése. Az összhangnak nincsen középpontja, 
amelyből ered; ez a körvonalak koincidenciája, nem több."31 

Weber tehát középpontot, biztos alapzatot keres, s ezáltal mintha olyan logikát 
követne, amely nincs összhangban saját nézeteivel. Tényleg helytálló szembeállítani 
Fish értelmező közösség-fogalmát Royce-éval, s hivatkozni az értelmező közösségek 
különleges esetére, a vallásos közösségekre? Efelől erős kételyeink lehetnek. Először 
is, a vallásos közösség a résztvevők ítéletétől függ; a résztvevők önmeghatározásán 
és ön-megértésén múlik. Azok a közösségek azonban, amelyekről Fish beszél, 
mintegy kívülről teremtődnek meg, azok értelmezése révén, akik kívül állnak ezen 
az értelmező közösségen. Másrészt pedig elég nehéz az irodalom területén önmeg-
határozó értelmező közösségeket találni (leszámítva az irodalmi vagy irodalom-
tudományi-kritikai mozgalmak különleges eseteit), vagy olyan eseteket, hogy az 
értelmező közösség arra törekedett volna, hogy meghatározza önmagát. 

8. Történetiség 

Vannak más bajok is. Ha fentebb az értelmező közösségek fogalmának megszületé-
séről szóltam, újabb baj lehet az értelmező közösségek létrejöttének kérdése. 

Ha az értelmiség, a szellem emberei vagy az írástudók csoportnak vagy épp 
értelmezői közösségnek nevezhetők (amely közösség természetesen számos kisebb 
alcsoportra oszlik), akkor természetesen történeti kérdés az, hogy mi ez a csoport 
(vagy mik ezek a csoportok). Az értelmező közösség fogalmához úgy szoktunk 
folyamodni, hogy rákérdezünk e közösség szituációjára; következésképpen e szituá-
ció története alig megkerülhető. Az irodalmi élet kialakulásának kezdetén, Francia-
országban például a fő szervező elem a protekcionizmus volt: 

„...a protekció az irodalmi élet alapelveként működött. Jelenléte mindenütt a 
jelentésekben [titkosszolgálati jelentésekről van szó] feltűnővé teszi egy másik jelen-
ség hiányát: az irodalmi piacét."32 

31 James C . E D W A R D S : The Authority of Language. Heidegger, Wittgenstein, and the Threat of Philoso-
phical Nihilism. University of South Florida Press, Tampa, 1990. 229., 230-231. 

32 Robert D A U N T O N : A Police Inspector Sorts His Files. The Anatomy of the Republic of Letters An-. R. D . : 

The Great Cat Massacre and Other Episoder in French Cultural History. Basic B<x>ks, New York, 
1984. 168. 
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Az értelmezői közösségek fogalma szituációjára hivatkozva is vizsgálható; sőt (és 
ebből következően) ezen szituáció történetére hivatkozva is. Ha úgy határozunk, 
hogy ezt a fogalmat nem elvontságában kezeljük, nem pusztán az elemzést segítő 
eszközként vagy vezéregyenesként, hanem olyasvalamiként, ami konkrét entitást 
jelöl, akkor ez a lépés többé-kevésbé elkerülhetetlen. Samuel Weber például az 
értelmezői közösségek egyik problémáját a következőképpen fogalmazza meg: 

„Ha a kritikusok ma aggódnak, akkor ez azért van, mert az az »intézmény« vagy 
»értelmezői közösség«, amelyre Fish oly erőteljesen hivatkozik, már nem egyszerűen 
egységes, osztatlan közösség, amelyen »belül« az egyéni értelmezések sokfélesége 
helyet foglal (elfoglalja saját helyét). Ami a kritikusokat idegesíti és ami az iroda-
lomtudományt az élet és a munka számára oly barátságtalan hellyé teszi, az az a 
tény, hogy nincs már meg az »intézményes feltevések halmaza«, amelyet általánosan 
elfogadnának, mert minden ilyen halmaz maga is »vita tárgyává« vált [...] pontosan 
az irodalomtudomány »intézményét« manapság átható és megosztó érdekesebb és 
mélyebb ellentmondások nem redukálhatok efféle közös feltevésekre; az ilyen viták 
éppen azt szokták megkérdőjelezni, amiről úgy tartják, hogy a »kommunikáció« és a 
»megértés« hagyományosan jelent."33 

Az egyik kulcskifejezés itt a „már nem" és talán a „hagyományosan". Weber itt a 
„mát" helyezi szembe egy másik időszakasszal, amelyet nem határoz meg, ahol 
valami megvolt még, jelen volt, amiről azt állítja, hogy napjainkban hiányzik. 

Minden történeti szembeállítás elvileg két formát ölthet, függően a két, szembeál-
lított korszaknak tulajdonított értéktől: vagy fejlődésvonalat sugall, haladást, amely 
viszont előfeltételez egy bizonyos célt (és ennélfogva teleológiát); vagy pedig a 
hanyatlás képét sugallhatja, elégikus történelemképet. Bár Weber, úgy tetszik, nem 
foglal markánsan állást ebben a kérdésben, már ami bármelyik korszak (a „ma" és 
az elmúlt idő) értékét illeti, az olvasó hajlamos azt gondolni, hogy az értelmezés 
annak, idején valamivel kevésbé kockázatos és egyszerűbb ügy lehetett, sőt még 
arra is volt remény, hogy egyetértés vagy összhang alakuljon ki. Weber álláspontja 
tehát közelebb áll az ubi sunt nosztalgikus sóhajához. 

Az elveszett és visszanyert közösség eredeti egységének elképzelése az, ami egy 
másik szerző, a színházi közönség elméletéről értekező Blau gondolatmenetét is 
átjárja. Szerinte pusztán azáltal, hogy a közönség részt vesz az előadásban (vagy, 
tehetnénk hozzá, hogy az olvasó belefeledkezik az irodalmi műbe), közösség 
teremtődik: 

„Magának a színháznak a természete emlékeztet valamiképpen bennünket az 
eredeti egységre, még akkor is, ha a széttöredezettség közös tapasztalatában impli-
kál minket f...]."34 

És később: 

33 Samuel WEBEIC The Debt of Criticism. Notes on Stanley Fish's Is There a Text in This Class? In: S. W.: 
Institution and Interpretation. Afterword by Wlad G O D Z I C I I . University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1 9 8 4 / 1 9 8 7 . 3 6 . 

34 Herbert BLAU: The Audience. Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1 9 9 0 . 1 0 . 
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„Ma, mikor a látványosság visszatér a kereskedelemhez, ha nem épp a korlá-
toltsághoz, több anyagi eszköz áll rendelkezésére, hiszen - túl a technológián -
ez lett az a fogyasztási forma, amit az árucikkek rendszere ölt, ez társadalmi 
terünk meghatározása. S az elidegenedés osztalékával teszi azt, amit a színház 
mindig is tett, csak sokkal hatékonyabban: elidegenedettként hoz össze bennün-
ket."15 

De ha úgy véljük is, hogy ez az attitűd jogosulatlan vagy legalábbis valamelyest 
gyanús, csakis a célelvűség vagy a modell tökéletes elutasítása mellett dönthetünk. 
Nem hiszem, hogy ez a probléma itt és most megoldható, ha megoldható egyáltalán; 
de tisztában kell lennünk azzal, hogy az értelmező közösségek történetiségéről 
szólván szembe kell néznünk ezzel a dilemmával. Volt-e valaha egyetlen közösség, 
amely mára szétdarabolódott? Vagy mindig is közösségeÁtvoltak? Lesz-e még egyszer 
egyetlen közösség a világon? És akarjuk-e ezt? 

De térjünk vissza az értelmezői közösségek történetének eredeti kérdéséhez. Mi 
van az értelmezői közösségek fogalma megjelenésének hátterében? Vagy inkább: 
milyen okok játszhattak közre a fogalom felbukkanásában? Nem kellene ragaszkod-
nunk az irodalomtudomány történetéhez itt, hanem forduljunk inkább olyasfajta 
fontos érvekhez, amilyenekkel Lambropoulos16 szolgál; az világos, hogy ez a fejle-
mény nem pusztán az irodalomelmélettel foglalkozók „húzása", hanem kifejez 
valami mély aggodalmat az irodalom intézményeit illetően. Sőt, Lambropoulos 
megfogalmazása szerint egyenesen válságtermék: kompenzációul szolgál „a nyilvá-
nos kulturális szféra elveszítéséért", harmóniát teremt („polgári harmóniát", ponto-
sabban), és gyógyírt jelent a bűntudatra. Kapcsolatba hozható „a kiművelt [cultiva-
ted] nagyközönség eltűnésével (és a művelt [educated] tömegek megjelenésével)"; 
ami ezen a területen maradt az elméletíró és a művész számára (csakúgy, mint a 
tudatos, művelt befogadó számára), az a szövegés olvasata17 

„Miután az értelmezés nyilvános szövetsége összeomlott, csak a közös szövegek 
»körbeülése«, csak a kommentár konszenzusa és a megváltás álláspontja adhatja a 
közvetítést, a rend érzését, a közösség lehetőségét - a »szövegközösség« (Brian 
Stock). Ha ezt elérjük, ha az emberek megegyeznek abban, hogy együtt tanulnak 
(szemben azzal, hogy, mondjuk, együtt tüntessenek), akkor az értelmezők ezen 
közössége fölé leereszkedik az egymással összekapcsolódó szövegek misztériuma 

33 I. m. 124. 
36 Vassilis LAMBROPOULOS: The Rise of Hurocentrism. Anatomy of Interpretation. Princeton University 

Press, Princeton, 1993. 
37 Nem csak a hivatásos értelmezés, hanem maga az olvasás is úgy fogható fel, mint bizonyos 

meghatározott történelmi körülmények terméke vagy függvénye: „az olvasást lehetővé tevő feltételek 
vizsgálata azon társadalmi feltételek vizsgálata, amelyek olyan helyzeteket tesznek lehetővé, amelyekben 
valaki olvas (és rögtön világos, hogy ezen feltételek egyike a scholé, a szabad idő oktatási formája, az 
olvasni megtanulás ideje) valamint azon társadalmi feltételek vizsgálata is, amelyek a lectorest létrehoz-
zák" - írja Pierre B O U R D I E U . (Reading, Readers, the Literate, Literature. 1981. In: P. В . : In Other Words. 
Essays Towards a Reflexive Sociology. Trans. Muttheur A D A M S O N . Stanford University Press, Stanford, 
1987/1990. 94-105. 
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(már nem a közös szövegeké), és végül az egyetlen kinyilatkoztatott szöveg, a 
kanonikus könyv...":w 

Az élteimezői közösségek megjelenése voltaképpen párhuzamos a kritika intéz-
ményének mint speciális funkcióval bíró elkülönült és autonóm tevékenységnek a 
felbukkanásával a Felvilágosodásban. A kritikai tevékenység funkciója mindenek-
előtt az volt, hogy megalkossa az „irodalmi-polgári nyilvánosság szféráját" (Berg-
hahn), és „az értelmezők új közösségéről feltették, hogy az az egyénbe, az (ön)te-
remtőbe és az ész mindenhatóságába vetett hitből támadt (Bromwich). A művészet 
nyilvános funkcióját támogató kritika intézményei civil reformációként léptették 
életbe a felvilágosodás ítéletét."39 

A fogalom fejlődése vagy legalábbis a problémára való érzékenység fokozódása 
szoros kapcsolatban áll a Volk, romantikus fogalmával, a „természetes", az „adott", az 
„egységes" embercsoport eszméjével mint az érvényes értelmezés alapzatával. Rá-
adásul ez a kategória az antikapitalizmus politikai üzenetét is hordozta, szembenál-
lást a modern világ töredékességével, elidegenedettségével, specializálódottságával 
és embertelenségével. így aztán elmos minden olyan „természetellenes" határt, amit 
a társadalomra erőltetnek: 

„Esztétikai fogalomként a nép eszményi közösséget képviselt, amely a természet 
és kultúra, moralitás és kreativitás eredeti azonosságán alapult. »A nép fogalma a 
nemzeti összhang iránti politikai, modernségellenes vágyat fejezett ki, mert ez az 
eszme szándéka szerint le kellett, hogy győzze 'az osztályhatárokat az érintetlen 
közösség [Gemeinschaft]utópikus előtételezésével, amely közösség polgárok szinte-
tikus egységéből áll, akik tudnak egymással kommunikálni és megértik egymást, 
nem csak felületesen, az állam közegén keresztül, hanem közvetlen módon, a közös 
nyelv [Umgangsprache]rendszere révén' [Manfred Frank],.. A romantika diskurzusá-
ban 'az emberek' vagy 'a nép' elsősorban történelmi kategória: a fogalom olyan 
időre utal, amely megelőzte a modernizáció által létrehívott 'széttöredezettséget' 
(Schulte-Sasse).«"4" 

Lambropoulos szerint a tizennyolcadik századtól fogva az „értelmezők kialakuló 
független közössége szekuláris módon olvas", de „az értelmezés civil felszabadítása 
viszont nem jelentette a teológiai örökség elveszítését, amely immár másképpen új 
funkcióban élt tovább". így aztán azok a fogalmak, amelyek eleddig „a metafizikai 
idegen területein, és különösen a metafizikában" voltak használatosak, utat találtak 
a művészetelméletbe, tehát mintegy importálódtak, s nem kitaláltattak. " 

3 8 LAMBROPOULOS: i . m . 8 7 - 8 8 . 
3 9 I . M . 1 2 9 - 1 3 0 . 
4 9 I . M . 1 3 5 - 1 3 6 . 
4 1 A B R A M S o t i d é z i LAMBROPOULOS: i. m . 1 1 7 . 
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9. Az értelmezői közösségek határairól 

Eléggé különös, hogy sem Fish, sem Bleich nem sokat törődik azzal, hogy leírja az 
értelmezői közösségek határait. Bleich ezen a ponton nem bocsátkozik részletekbe, 
s nem is explicit. Feltételezi például, hogy különbséget lehet tenni a szerző és az 
olvasó értelmezői közössége között. '2 Azután azt fejtegeti, hogy „az angol szakos 
egyetemi hallgatók; a 22 éven aluliak; az amerikai állampolgárok, és hasonlók" 
lehetnének egy közösségen belüli csoportok. Másutt „a közösségi és társadalmi 
motívumok autoritását" említi, amelyeket „csaknem minden egyetemi tanterv juttat 
kifejezésre", szemben „a kisebbségekkel, akiknek más elgondolásaik vannak".43 

Minden közös tudást (és így minden párbeszédet, beszélgetést) új közösség alapza-
tának tekint,44 de egyáltalán nem világos, hogy a beszélgetés szükségképpen vezet-e 
új közösséghez, vagy csak lehetővé teszi azt, hogy új közösségre lépjünk. Bleich 
szerint „a közösségtől való elszigetelődés" lehetetlenné teszi az értelmezést.45 Itt 
óvatosnak kell lennünk: a közösség nélküli értelmezés nem azért lehetetlen, mert az 
értelmezésnek „megtárgyalható értékkel" kell bírnia; azért lehetetlen, mert minden 
értelmezés logikailag előfeltételez egy értelmezői közösséget, amennyiben előfelté-
telezi a nyelvet, nyelvjárást, kultúrát, műveltség-hátteret, más szövegeket. Mi több, 
az értelmezés igényét meghatározott társadalmi környezet kényszeríti rá az értel-
mezőkre; és végül az, hogy egy aktus értelmezésnek tekintődik-e, annak számít-e, a 
közösség ítéletétől függ. 

Minden bizonnyal Schauber és Spolsky könyvében46 történt meg az első komoly 
kísérlet arra, hogy az értelmezői közösségek térképét felrajzolják. Amikor ezt mon-
dom, természetesen nem feledkezem meg az irodalomszociológia jelentős eredmé-
nyeiről sem, vagy az olyan elmélyült kísérletekről, mint Adorno1 zenehallgató-tipo-
lógiája. Itt mindenekelőtt az irodalomelméleti kiindulású megközelítésekről adok 
számot, holott több, mint nyilvánvaló, hogy az empirikus kutatások - más oldalról -
rendkívül hasznosaknak bizonyulhatnak. A irodalomszociológia egyes változatai 
(gondoljunk itt az olvasásszociológiára, az empirikus ízléskutatásra) azonban túl 
gyakran esnek abba a hibába, hogy ad hoc csoportokat állapítanak meg, elsősorban 
szinkrón szinten vizsgálódnak, és eltekintenek a csoportközi (kommunikációs és 
egyéb) kapcsolatoktól. Másfelől persze az elméleti kiindulású próbálkozásokat meg 
az a veszély fenyegeti, hogy elvontak maradnak, diakrón dinamizmusuk elfedi az 
adott kor jellegzetességeit, és képtelenek maradnak a csoportok közötti különbsé-
gek markáns megfogalmazására. 

4 2 BLEICH: i. m . 1 6 2 . 
4 3 I. m. 265. 
44 I. m. 294., 296. 
45 I. ra. 296. 
46 Ellen SCHAUBER-Ellen SPOLSKY: The Bounds of Interpretation. Linguistic Theory and Literary Text. 

Stanford University Press, Stanford, 1986. 
47 Theodor W . A D O R N O : A zenével kapcsolatos magatartás típusai. (1961-1962.) In: Th. W . A . : Zene, 

filozófia, társadalom. Gondolat Kiadó. Bp., 377-406. 
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Schauber és Spolsky meghatározásai voltaképpen meggyőzőek, a probléma 
azonban további vizsgálatokat igényel; a szerzők ugyanis nagyon lehatárolt, nagyon 
specifikus értelmezői közösséget választanak például (azokat a New York-i kritiku-
sokat, akik 1941-ben Hemingway egyik regényéről írtak). A közösségek szélesebb 
spektrumának vizsgálata, ahol például nem hivatásos értelmezők is képviseltették 
volna magukat, új kérdéseket vethetett volna föl. 

Miféle elhatárolásokat találunk a híres locus classicuban, Stanley Fish-nél? Fish 
még csak kísérletet sem tesz arra, hogy artikulálja az értelmezői közösség fogalmát. 
„Értelmezői stratégiák", „különböző nézőpontok", és „az érthetőség rendszerei" 
említődnek, ez azonban nyilvánvalóan túl kevés. 

Minthogy azonban egynél több értelmezői közösség van, elkerülhetetlen, hogy 
határaikról szó essék. Sőt, ahogyan Fish utal rá, „Vannak alközösségek..., és minden 
közösségen belül az elfogadhatóság határait folytonosan újrarajzolják".48 Nem lesz 
tehát kielégítő, ha az értelmezői közösséget önmagukban határoljuk körül; belső 
szerkezetüket is meg kell vizsgálni, csakúgy, mint az „újrarajzoló" folyamatokat, 
vagyis: történeti változásaikat. 

Ha az értelmezői közösségek határairól gondolkodunk, először is természetesen 
arra a következtetésre juthatunk, hogy mivel egyetlen értelmezés sem azonos egy 
másikkal, és mivel nincsenek két értelmezés összevetésére adott paramétereink, 
minden egyes értelmezés megalkot egy közösséget. Ezen negativisztikus érvelés 
mögött az a kérdés húzódik meg, hogy amennyiben két értelmezés különbözik, 
implikálja-e ez azt, hogy a kettő két külön értelmezői közösséghez tartozik. Nem 
hinném, hogy erre a kérdésre lenne elméleti válasz, csak azt tehetjük, hogy 
megmutatjuk: gyakorlatilag az értelmezői közösségekre való hivatkozás 
működőképes. Egyetérthetek a te értelmezéseddel, és így valamiféle közösséget 
alkotok veled; meg lehetek győződve arról, hogy más értelmezői közösségben 
vagyok, mint te (akár akkor, ha te angol anyanyelvű vagy, akár ha magyar 
kazánkovács); és megmutathatom neked kritikusok két csoportja érvelésének ha-
sonlóságait. Az értelmező közösségeknek ez az „atomizáló" elmélete összhangban 
áll azzal a meggyőződéssel, amelyet csaknem kizárólag negatív módon szoktak 
megfogalmazni, hogy bármit mondhatunk, amit csak kedvünk tartja; ha az értelme-
zések nem lehetnek „jobbak" vagy „rosszabbak", ha összemérhetetlenek, akkor 
nincs mód arra, hogy bármelyiket kirekesszük. De a gyakorlatban (megint csak) 
egyszerűen nem mondunk bármit. Értelmezéseink megfelelnek valamilyen rejtett 
vagy hallgatólagos normáknak, és még az erősen bizarr, egyéni vagy idioszinkrati-
kus értelmezések is (lásd Holland példáját az „A Rose for Emily" eszkimó olvasatá-
ról49) válhatnak hagyománnyá. Sőt a különc értelmezések is az „elfogadhatóság 
kánonjának" hátteréhez képest jönnek létre, amely viszont negatív módon meg-
szabja, hogy mit is mondhatunk. 

4 8 FISH: i. m . 3 4 3 . 
49 I. m. 346-347. 
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Az értelmezői közösségek minimumának effajta meddő keresgélésénél sokkalta 
fontosabb az, hogy ráleljünk arra a helyre, ahol határnak kell húzódnia az értel-
mezői közösségek között. Ilyen pont lehet a nyelv. Ha a nyelv és a kultúra közötti 
kapcsolatot komolyan vesszük, akkor azt kell mondanunk, hogy a különböző 
nyelvekhez kapcsolódó értelmezéseknek más és más értelmezői közösségeket kell 
képviselniük. 

Másik, igen fontos választóvonal látszik húzódni a hivatásos és a laikus értelme-
zés között. Ez az utóbbi csoport nagyon durván akként jellemezhető, hogy hiányza-
nak az intézményei, intézményrendszerei; hiányzanak értelmezői stratégiáik, kon-
vencióik és értékrendszerük artikulálásának csatornái. A hivatásos nézőpontjából (és 
ki az ördög törődne egyáltalán a nem hivatásos értelmezői közösségekkel, ha nem 
a hivatásosak?), a laikusok értelmezői közössége teljes zűrzavar, pusztaság vagy 
dzsungel, ahol fellelhetők azért régi értelmezői hagyományok törmelékei, régi 
értelmezői stratégiák csontvázai. Némely hivatásosok számára a laikus értelmezők 
felfogása és konvenciói együgyűek, primitívek, felszínesek. Ezek azonban megtes-
tesítenek vagy kifejeznek egy bizonyos attitűdöt a szövegekkel kapcsolatban, és 
részei kultúránknak; bármelyikük szolgálhat egy későbbi értelmezői hagyomány 
alapjául, ahogyan maga is része egy hagyománynak. 

Milyen alközösségek találhatók a „nemzeti" vagy a „hivatásos/tudatlan" közössé-
geken belül? Bizonyos esetekben a válasz kézenfekvő. A hivatásos közösségek 
„valóságos társadalmi létezése" leírható.10 Egy adott hivatásos közösségen belül 
mindenféle rögeszmékkel megvert csoportok találhatók: vannak marxisták és kato-
likusok és konzervatívok és dekonstruktivisták és feministák.51 A laikusok közössé-
ge viszont nem strukturálódik ilyen módon. (Vagyis: strukturálódik, de valószínűleg 
nem így.) Aztán ott az a kérdés, hogy ki a közösség tagja. Egy olvasó egy bizonyos 
értelmezői közösséghez tartozik, vagy csak viszonylagos stabilitásról beszélhetünk? 
Az világos, hogy ha valaki nem hivatásos, válhat hivatásossá is, de fordítva is igaz 
ez? És lehet valaki egyszerre hivatásos és nem hivatásos? Valaki lehet egynél több 
alközösség tagja: különböző alkalmakkor más és más értelmezői stratégiákat tehe-
tünk magunkévá. Brodkey szerint: 

„Fontos, hogy emlékezzünk arra: az Akadémia sok közösségből áll... és elmélet-
ben is, gyakorlatban is, sokan az akadémiai közösség tagjai közül egyidejűleg tagjai 
egy sor akadémián belüli közösségnek, nem is szólva az akadémián kívüli közössé-
gekről."52 

3 0 Frank KERMODK: The Art of Telling. Essays on Fiction. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 
1983. 168-169.; F ISH: i. m. - A professzionalizmusról lásd a Helikon 1992. 2. számának anyagát. 

31 Egy értelmezői közösség esetleg nem több, mint egy egyetemi vagy középiskolás osztály. Elisabeth 
FLYNN ( T h e Classroom as Interpretive Community. Teaching Reader-Response Theory and Composition 
Theory to Professional Undergraduates. In: Bruce HENRICKSEN, Thais E . M O R G A N (eds.) Reorientations. 
Critical Theories and Pedagogies. University of Illinois Press, Urbana-Chicago, 1990. 193-215.) kísérleté-
íren megpróbált létrehozni egy önmagára reflektáló, így öntudattal bíró értelmezői közösséget az osztály-
ban, azáltal, hogy a diákoknak reflektálniok kellett a művek megértésére és értelmezésére. 

3 2 BRODKEY: i. m . 7 . 
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Vagy, másutt: 
az akadémikusok általában tudják, vagy hamar megtanulják számos akadémiai 

közösség szabályait és persze ismerik számos, akadémián kívüli közösség szabályait 
is. Az akadémia közösségén magán belül azonban a témák olyannyira specializáltak, 
hogy a közösség tagjai közül igazán csak nagyon kevesen olvasnak és írnak róluk. 
Voltaképpen egyre nyilvánvalóbbá válik az akadémiai írókról és írott diskurzusról 
szóló esszék és tanulmányok nyomán, hogy az interdiszciplináris tanulmányokról 
folyó viták jó része arról folyik, hogy az illetők az akadémiai közösséget egyetlen 
beszédmezőnek tekintik-e vagy sem, amely mindenki számára elérhető, aki csak 
akadémiai prózát ír vagy olvas, vagy pedig sok beszédmezőnek, amikor is az 
akadémiai közösség beszédmezők közössége volna, terepe a szokásos presztízs-
problémáknak, amelyek mindig fellépnek, amikor csak egy »nyelvjárásnál« többet 
beszél egy nép."'3 

Ami a hivatásos/nem hivatásos dimenziót illeti, a két értelmezői közösség közötti 
választóvonal elmosódott lehet, és bizonyos kultúrákban csak másodlagos je-
lentőséggel bír. Bizonyos társadalmakban a mindennapi („köz"-) kritika és az 
akadémiai („tudományos") kritika szembeállítása, még ha érthető is, aligha haszná-
latos. A professzionalista értelmezőket mindenesetre jellemzi az a törekvés, hogy a 
köztük és a laikusok közötti határvonalat erősítsék, valamint az, hogy járatosak 
igyekeznek lenni nem csak több professzionalista értelmezői stratégiában, de isme-
rik vagy ismerni vélik a laikusok gyakorlatát is - míg fordítva nem így áll a helyzet. 

10. Befejezés helyett 

Számos kérdés nyitva maradt - és nyitva is fog maradni. Az értelmezői közösségek 
határait csakis konkrét, empirikus vizsgálatok tudják, ha tudják, megvonni - de nagy 
kérdés, hogy az, amit így kapunk, megfelel-e az értelmezői közösségek teoretikus 
fogalmának. Ráadásul maga a vizsgálat is szempontokkal dolgozik, előfeltevései és 
módszerei vannak, mi több, értelmezni is kénytelen - vagyis: egy bizonyos értel-
mezői közösség ítéli majd meg, hogy mi számít egy bizonyos értelmezői közösség-
nek. De hát nem mindig ez a helyzet? Nem úgy áll-e a dolog, hogy az értelmezői 
közösségek határai mindig egy értelmezői közösség értelmezésén múlnak? Adott-e 
vagy inkább megalkotott, teremtett ez a határ? És mennyiben teremtik az értelmezői 
közösség tagjai, és mennyiben azok, akik környezik, megítélik és értelmezik az 
értelmezői közösséget? 

Zárásként hadd idézzem Alexander Nehamas szavait, amelyekkel részint egyet is 
értek: 

„Még mindig nem tudjuk, hogy miből áll az értelmezői közösség, mi tesz valakit 
a tagjává, hány effajta közösséghez tartozhat valaki, mennyi nézetkülönbséget visel 

4 1 . m. 18-19. 
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el a közösség anélkül, hogy szétbomlana. Nyilvánvalónak tetszik, hogy az ezekre a 
kérdésekre adható válaszoknak specifikusaknak, történetieknek és intézményesek-
nek kell lenniök; nem remélhetjük, hogy általános elmélete legyen annak, hogy az 
efféle csoportok hogyan alakulnak, maradnak fenn és oszlanak fel."54 

Az „esetről esetre" történő empirikus vizsgálatok igénye megalapozott; de hipoté-
zis vagy némi halvány előzetes elképzelés nélkül arról, hogy mit is szeretnénk 
megcélozni e vizsgálatokkal, aligha juthatunk túl a fárasztó és szürke empirikus 
leírásokon. 

54 Alexander NEMAMAS: Convergence and Methodology in Science and Criticism. N L I I 1 9 8 5 . 8 5 - 8 6 . 



Veres András 

AZ ÉRTELMEZŐ KÖZÖSSÉG: FIKCIÓ VAGY REALITÁS?1 

„Mi a különbség valóság és fikció között? 
A fikciónak érthetőnek kell lennie." 

Tom Clancy 

Az „értelmező közösség" (interpretative community) fogalmának fölvetése Stanley 
Fishnél2 és a többi - az olvasó jelentésadó szerepét állító — irodalomteoretikusnál 
legalább annyira tűnik talányos, mint amennyire logikus fejleménynek. Hogy e 
lépést meg kellett tenniük, nem nehéz belátni. Ha abból indulunk ki (hangsúlyo-
zom: ha), hogy a jelentés nem a szövegtől nyeri azonosságát és stabilitását, hanem 
olvasójától, akkor az utóbbin aligha érthetjük a szükségképpen korlátolt és állhatat-
lan individuumot. 

Már Kant (aki az elsők között emelte a megismerés legfőbb, meghatározó sze-
replőjévé a szubjektumot) nyomatékosan figyelmeztetett rá, hogy amennyiben az 
ízlésítélet esztétikai ítélet, akkor magában foglalja az általánosság mozzanatát, tehát 
a sensus communist - ha nem is mint empirikusan létezőt, de mint posztulátumot.3 

Minden esztétikai igénnyel fellépő ízlésítélet voltaképpen aláássa bizonyos fokig 
tulajdon szubjektivitását: normává szélesül. Normává szélesedésének szembetűnő 
jele, hogy számot kell adnia magáról, meg kell magyaráznia döntését, indokait. 
Reprezentatív példája ennek a műkritika, amely nem csupán önmagát képviseli, 
hanem egy már létező vagy legalább lehetséges ízlésközösség véleményét, s éppen 
azzal, hogy normát követ, illetve normát próbál teremteni. 

Tehát a jelentés interperszonális érvényessége magától értetődően írja elő a 
jelentésadó és -fogadó személyek valamifajta közösségének feltételezését. Ám ezzel 
még nem mondtunk sokat. Meg kellene határozni közelebbről, hogy mit értsünk, 
mit érthetünk az „értelmező közösség" fogalmán. 

1 Az Értelmező közösség című tudományos ülésszakon Budapesten 1995. október 18-án elmondott 
előadásszöveg bővített változata. 

2 Vö. Stanley Fisii: Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities. 
Cambridge-London, 1980. 

3 Immanuel KANT: AZítélőerőkritikája. Bp., 1 9 6 6 . 2 0 3 - 2 0 6 . 
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Úgy gondolom, még a kifejezés második tagja, a „közösség" jár kevesebb 
vesződséggel - jelentésváltozatainak gazdagsága és túlideologizáltsága ellenére. 
Ismeretes, hogy eredetileg a vérségileg és lokálisan összetartozó törzsi-nemzetiségi, 
illetve helyi társadalmakat jelölte, ahol elemi létérdek volt a kooperáció és a 
szolidaritás. A közös kultusz is része volt az életnek; a vallási közösség megkülön-
böztetése már olyan helyzetet föltételez, amikor a kultusz ápolása túlnő a helyi 
társadalom határain, illetve vetélytársakkal kell számolnia, amelyekkel szemben 
identifikálni kényszerül magát. Általában elmondható, hogy a közösség tudata 
(öntudata) elsősorban vagy csaknem kizárólag veszélyhelyzetekben erősödött fel, 
normális körülmények között evidencia volt, „természetadta" állapot. 

Ismeretes az is, hogy a kisebb-nagyobb helyi társadalmak mindaddig több-keve-
sebb sikerrel vészelték át a történelmi próbatételeket, amíg az újkori ipari-technikai 
fejlődés és ennek bázisán a modern nemzetállamok kialakulása tönkre nem tette 
valamennyit. A társadalom áttekinthetetlenül kiterjedt és dinamikus entitás lett. 
Immár a közösség csak mint mikroszinten ideig-óráig fennálló, alkalmi (redukált) 
célok alapján szerveződő, az összetartozás intenzív (de nem evidens) élményét 
megélő, óhatatlanul törékeny, instabil csoportalakzat egzisztálhat. Illetve ideologikus 
eszményként jelenik meg a hasonló élményt általában nélkülöző társadalom tagjai 
előtt. Akár úgy, hogy a nemzet, az osztály vagy más makroszociális képződmény 
perszonifikációját és (ezen keresztül) kohézióját akarják erősíteni vele, akár úgy, 
hogy az említett alkalmilag létesülő, csoportméretű szerveződések segítségével 
kívánják ellensúlyozni vagy legalább fékezni a tömeges elszemélytelenedést. 

Tulajdonképpen már a kanti koncepció is a közösséget nélkülöző világállapotot 
diagnosztizálta, s azzal próbált kárpótolni érte, hogy egy spirituálisán tételezett egyete-
mes közösségre, az emberiségte hivatkozott. Ahogy a megismerés legfőbb alapja és 
biztosítéka szerinte az „általában vett tudat" transzcendentális struktúrája (az egyik leg-
talányosabb kanti kategória), az erényes életnek a hasonlóképp univerzális érvényű 
kategorikus imperativus követése. Úgy élj, mint az emberiség polgára - szól a parancs 
- , úgy élj, mintha létezne ez az egyetemes közösség. S bár a parancs követhetősége 
első pillanattól kétségeket váltott ki, az alapjául szolgáló logika - tudniillik, hogy az 
emberiséghez, illetve valamely más kitüntetett kvázi-k.özössé$\ez kell folyamodni (kvá-
zi-közösséghez, azaz szociológiai szempontból nem valóságos, hanem fiktív szociális 
alakulathoz) - nemcsak a bölcseleti irodalomnak vált kedvelt fogásává. 

Példaképpen Mannheim Károlyra hivatkoznék, aki az ismeretfilozófia kantiánus 
(univerzalista) felfogásától jutott el a modernitás pluralista szerkezetével számot vető 
tudásszociológia általa feltalált változatához. Egyik első tanulmányában még az 
„általában vett" ismeretelmélet strukturális elemzésére vállalkozott,4 ám hamarosan 

4 M A N N H E I M Károly: Az ismeretelmélet szerkezeti elemzése. Bp., 1918. 
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felismerte, hogy az effajta megközelítés statikussá merevíti és egyneművé szürkíti a 
valójában dinamikusan változó, folyamatosan differenciálódó tudást. A különböző 
szellemi (mindenekelőtt politikai és kulturális) alakzatok történelmi koegzisztenciája 
(egymás melletti és egymásra következő létezése) annak bizonyítéka Mannheim 
szemében, hogy tudományos (illetve tudásszociológiai) szempontból nincs értelme 
„általában vett" tudatot, idő- és társadalomfeletti szubjektumot föltételezni. Minden 
eszme valamilyen partikularitás kifejeződése; a totalitás csupán mint ezek egymásra 
hatása és kölcsönös átfedése értelmezhető. Mindegyik tudás részleges, mert vala-
mely szociális pozícióhoz kötődik. Ezért szükségképpen ideologikus (el kell fednie 
partikularitásának korlátait) és könnyen válhat utópikussá (ha totalitásra törekszik, s 
ki akarja terjeszteni érvényességét az időben).1 

Ami most számunkra érdekes lehet Mannheim koncepciójában, az a különféle, 
egymással versengő eszmék szociális feltételezettségeit feltáró tudásszociológus 
ambivalens pozíciója. Nemcsak azért, mert hasonló (a jelentést a kontextussal 
magyarázó) műveletről van szó, mint az „értelmező közösség" elmélete esetében. 
Hanem mert modellértékűnek bizonyulhat, s fényt deríthet a tudományelmélet és a 
szociológia összekapcsolásakor tapasztalható egyik jellegzetes anomáliára. 

A tudásszociológus ambivalens pozíciója mindenekelőtt abban áll, hogy kívül van 
a partikularitások világán - ha belül maradna, osztaná az eszmét képviselő hívek 
elfogultságát, szociális kötődését. Ám a partikularitások együtt kitöltik a világot, 
nincs „üres" hely, ahová húzódhatna. Mégsincs baj, mert van egy kitüntetett (mond-
hatni, rendhagyó) partikularitás, állítja Mannheim: az értelmiség, amely - szemben a 
többi, a modern osztálytársadalomba betagozódó s folyamatos hatalmi vetélkedésbe 
bonyolódó szereplővel - „nem osztályszerű réteg"-et alkot. 

Az értelmiség egyfelől valóságos közösségnek tekinthető, amelynek összetartozá-
sa a többé-kevésbé közös műveltségen alapul, ugyanakkor mégsem működik úgy, 
mint egy valóságos közösség, mivel erőteljesen megosztott. Hivatásos eszmegyártó 
lévén az értelmiségi éppoly sikerrel léphet föl az egyes partikularitások képviseleté-
ben, mint a közöttük való közvetítésben (amennyiben nem kötelezi el magát egyik 
szociális pozíció mellett sem, hanem - az Alfred Webertől kölcsönzött, híressé vált 
kifejezéssel élve - „szabadon lebeg"6). Ha viszont az értelmiség mégsem egzisztál 
valóságos közösségként, akkor kvázi-közösség, illetve ami még rosszabb: ez is, az 
is, jóllehet a kettő kizárja egymást. A tudásszociológus voltaképpen az értelmiség 
számára kínálkozó (egyik) lehetőséget használja ki, s nem az ő pozíciója kétértelmű, 
hanem az általában vett értelmiségi pozíció. 

Tehát az értelmiségnek megvan az az előnye, hogy szociológiai szempontból is 
értelmezhető (szemben például az emberiség fogalmával, amely nem értelmezhető), 
s ugyanakkor képviselheti a kitüntetettségnek azt a humanista tradícióját, amelyet a 
klasszikus német bölcselet is elfogadott. De látnunk kell, hogy két, egymástól 
különböző értelmiség-fogalom összekapcsolásáról van szó, amelyek alig fedik egy-

5 Vö, Karl M A N N H E I M : Ideologie und Utopie. (1929) Frankfurt/Main, 1965. 
6 I. m. 31. 
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mást. Valójában Mannheim engedményt tett a humanista álláspont javára. Hiszen 
egy következetes szociológiai elméletben a társadalom egyetlen rétege sem „lebeg-
het szabadon" (még akkor sem, ha a betagozódás problematikus - mint az értelmi-
ség esetében, amely eredendően piac-ellenes, a piac pedig értelmiség-ellenes és 
kizárólag a szakértőt becsüli meg). 

* 

Úgy vélem, hasonlóképp felemás, ha tetszik, köztes pozíciót foglal el Thomas S. 
Kuhn nagyhatású tudományfejlődési modellje is. A „tudományos közösség" fogal-
mát bevezetve olyan szociológiai tényezőtől tette függővé a tudomány művelését, 
amelyet a tudományfilozófia (korábban uralkodó) univerzalista irányzatai merőben 
irrelevánsnak tekintettek. (S míg könyve első, 1962-es kiadása még azonos státuszt 
tulajdonított a tudományos közösségnek és a paradigmának - az általánosan elfoga-
dott, a tudományos életet uraló nézetrendszernek - , azaz a paradigma elfogadása 
szervezi közösséggé a tudósokat, akik legitimálják a paradigmát; addig az 1969-es 
utószó - már csak a körkörös definiálás elkerülése érdekében is - a tudományos 
közösségnek ad prioritást.") 

A tudományos közösség rendszerint valamely tudományszak művelőit fogja 
össze, s jóllehet egyes területeken több iskola működhet egyidejűleg, akik 
ugyanazt a tárgyat egymással összeegyeztethetetlen szempontok alapján közelítik 
meg, Kuhn szerint az effajta versengés sokkal ritkább a tudományban (ne feled-
jük, a természettudományról van szó!), mint a kultúra más régióiban. Azzal 
magyarázható ez, hogy a leendő tudósok képzése és szakmai indulása - másutt 
elképzelhetetlen mértékben - hasonló: „ugyanazt a szakirodalmat tanul-
mányozzák és nagyjából ugyanazokat a tanulságokat vonják le belőle".9 A cso-
portokon belül viszonylag zavartalan a kommunikáció és viszonylag egyöntetűek 
a szakmai ítéletek, a különböző tudományos közösségek között viszont (mivel 
eltérő témákra összpontosítanak) nehézkes a kommunikáció, gyakran vezet fél-
reértésekhez és bizonyos idő elteltével korábban nem sejtett nézetkülönbségek 
kerülhetnek felszínre.1(1 

Mármost Kuhn szemében a tudományos közösség az első és az utolsó instancia: 
nemcsak vele kezdődik, de vele is végződik a szociológiai feltételezettségek szám-
bavétele. A kuhni koncepció olyasféle továbbgondolása," mint a „legitimáló közös-
ség" fogalmának bevezetése, megkülönböztetve a „tudományos közösség"-től (az új 
paradigma társadalmi - nem csupán a tudósokra tartozó - jóváhagyására hivatkoz-

' Thomas S. K U H N : A tudományos forradalmak szerkezete. Bp., 1 9 8 4 . 
8 I. m. 233. 
9 I. m. 234. 

10 I. m. 235. 
11 Például O D O R I C S Ferenc Kuhn-interpretációjában: Empirizmus vagy konstruktivizmus? Literatura 

1992. 1. 27-31. 
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va) merőben idegen Kuhn felfogásától.'2 Számára kizárólag a tudományos közösség 
illetékes a paradigma legitimálásában is. Az az ellenvetés, hogy a paradigmaváltás 
így a tudósok „belügye" maradna, értelmetlen ebből a nézőpontból - hiszen az 
eleve nem lehet senki más ügye. A szélesebb társadalmi környezetre ugyanis csak 
az alkalmazott, hasznosítható eredmények tartoznak, tehát az, ami a tudományból 
aprópénzre váltható. 

Más kérdés, hogy a kuhni megközelítésben a szociológia kompetenciája túlságo-
san szűk határok között érvényesül, s így a tudományos közösség is olyan kvázi-
közösségként jelenik meg, amelyet kizárólag speciális tevékenysége, a tudás avat 
kollektív alakzattá, s amely ezért sokkal inkább látszik kitüntetett, valamiképpen a 
humanista tradíciót folytató, kasztszerű képződménynek, mint szociológiai dimen-
ziók mentén jellemezhető társadalmi rétegnek. 

Tartok attól, hogy hasonló helyzettel kell számolni az „értelmező közösségek"-ről 
szóló elmélet esetében is. A „közösség"-terminus választása távolról sem esetleges; 
értéktelítettsége előnyösnek számít inkább, mint hátrányosnak, s aligha fogják 
fölcserélni olyan neutrálisabb fogalmakkal, mint amilyen a „csoport" vagy a „háló-
zat".13 Mert bár logikus, de kényszeredett lépésről van szó: óvatos nyitásról a 
szociológia felé, de csak úgy, hogy résre nyitják az ajtót. Végül is nem ált kéznél 
tartani a régi dicsőséget őrző, a kitüntetettséget valamiképpen fenntartó értelmezés-
paneleket, fogalmakat. Nem beszélve arról, hogy nem árt az óvatosság, ha a 
szociológiáról van szó; végül is a századelőn éppen a szociológiával (és a 
művelődéstörténettel) szembefordulva vált az irodalomelmélet nagykorúvá. 

Természetesen nem állítom azt, hogy például a bölcsesség szeretete vagy az említett 
humanista tradíciónak vállalása ne válhatna tényleges csoportképző jeggyé. Ismét 
Mannheim példájára hivatkoznék, aki kétszer is választás elé került, hogy melyik 
(ezúttal igencsak valóságos) „értelmező közösség"-hez csatlakozzon: a szociológu-
sokhoz vagy a szellemtörténészekhez. Először itthon, az 1910-es évek derekán. Bár 
a Huszadik Század körét nagyra becsülte, mindenekelőtt pluralista beállítottsága 
miatt, végül mégis a Lukács György körül csoportosuló „vasárnaposokat" választotta. 
Mert nem eléggé találta radikálisnak Jászi Oszkárék reformelképzeléseit, a vasárna-
posok „lélekvalóságig" hatoló programja gyökeresebb megújulással kecsegtette. 

Ám a pluralitás-elv oly mértékben foglalkoztatta őt, hogy (sajátos módon) a 
vasárnaposokat ruházta fel vele. A Szellemi Tudományok Szabad Iskoláját bevezető 
1918-as tanulmányában az „iskolá"-nak nyilvánított Vasárnapi Kör lényeges vonása-

12 Nem a „legitimáló közösség" fogalmának fölvetését vitatom Csőt kifejezetten hasznosnak gondo-
lom), hanem hogy Odorics mintegy Kuhn „szájába adja" (talán hogy így legitimálja?), holott annak 
nézőpontjából e fogalom elfogadhatatlan. 

1 3 KÁLMÁN C. György veti fel ezt a lehetőséget (Brodkeyre hivatkozva) Az értelmező közösségekről 
című tanulmányában (kézirat). 
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ként emelte ki, hogy „tudományos kutatásainknak iránya a monizmus terméketlen-
ségének felismerése után pluralizmusra törekszik, mert az utolsó évtizedek kitágítot-
ták filozófiai horizontunkat, s ennek első tanulsága az, hogy többféle egymástól 
lényegesen különféle adottság alkotja az embert környező valóságot, s mi fonto-
sabbnak tartjuk ezek különvalóságát megismerni, mint egyszerű gondolatsémák 
segítségével, magunk megnyugtatására a világképet elhamarkodva egységesen le-
zárni".11 Bár a Vasárnapi Kör tagjai valóban elfogadták a környezet (és egymás) elvi 
„különvalóságát", az itt kifejtett pluralista álláspont elsősorban (vagy kizárólag csak) 
Mannheimé. Aligha mondható el valamennyiükről, hogy osztották volna 
meggyőződését; Lukács György például bizonyosan nem.15 

Másodszor a húszas évek elején, Heidelbergbe emigrálva került Mannheim vá-
laszút elé, ekkor viszont a George-körrel szemben a kultúraszociológus Alfred 
Weber (Max Weber fivére) és baráti társasága mellett döntött. Immár a George-kör 
humanizmusát érezte túlságosan irodalminak és konvencionálisnak ahhoz, hogy 
hozzájáruljon az élet radikális átformálásához. „A georgiánus közösség - írta egyik 
levelében 1921-ben - a mai világban magányossá vált intellektuellnek egyik jóhi-
szemű kísérlete megoldani a lelki hontalansággal együtt tételezett problémát. Meg-
oldásuk a szemet-hunyónak megoldása: hogy a talajra találtság érzésével áltathassák 
magukat, elzárkóznak, a kultúra tartalmaiba burkolóznak, s a világot kihagyván 
dolgaikból magukba idegenülnek. A heidelbergi domboktól védett életöböl elhiteti 
velük, hogy vannak, hatnak és fontosak, pedig egy kis vihar kell csak - s egy elmúlt 
idő jelképei."16 Most viszont a szociológiát művelve próbálta érvényesíteni a szel-
lemtörténeti szempontokat is. Először egy újfajta kultúraszociológiát próbált terem-
teni, amely összebékítheti a szociológiát a kultúrával, jóllehet a szociológia akkori-
ban olyan szellemi módszerek eszközeként lépett fel, amelyek ellenségesek voltak 
a kultúrával szemben. S nyilván ez a kettősség vezetett később a tudásszociológiai 
programjában kimutatott kétértelműséghez is. 

Az „értelmező közösség" terminus második tagját vizsgálva a fogalom három lehet-
séges fajtáját különböztettem meg: a szociológiai szempontból jellemezhető valósá-
gos közösséget, a nem jellemezhető kvázi-közösséget és a kettő (Mannheim és 
Kuhn példájával érzékeltetett) egymásba montírozott változatát. Fölmerült a gyanú, 
hogy az „értelmező közösség" esetében a harmadikról van szó; ám hogy ezt 
eldönthessük, értelmezni kell a terminus első tagját is. 

1 4 MANNHEIM Károly: Lélek és kultúra. In: A Vasárnapi Kör. Szerk. KAKÁDI Éva és VEZÉR Erzsébet. Bp., 
1 9 8 0 . 1 8 8 . 

15 Lásd erről bővebben VERES András: Lukács György irodalomszociológiája. Kritika 1 9 9 5 . 9 . 
lfi Idézi David KETTLER, Volker MEJA és Nico STEIIR: Mannheim Károly korai kultúrszociológiai írásai. 

In: M A N N H E I M Károly: A gondolkodás struktúrái. Kultúraszociológiai tanulmányok. Bp., 1 9 9 5 . 3 3 7 - 3 3 8 . 
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Stanley Fish kevés fogódzót ad. Jelentéselméleti okból van szüksége az értelmező 
közösség fogalmára: abból indul ki, hogy a jelentés nem a szöveg sajátja és nem is 
az olvasó teremti, hanem az értelmező közösség, amely nemcsak az olvasás, de az 
írás értelmezési stratégiáit is meghatározza, megalkotva annak céljait.1 A jelentések 
tehát mindig társadalmiak és intézményesek.1" Jellegzetes álláspontról, a jelentés 
kontextualista felfogásáról van szó, amely szerint „a jelentés azonossága és stabilitá-
sa a jelentésadó csoport (vagy csoportok) azonosságának és stabilitásának köszön-
hető".19 Az értelmezés és a közösség (végső soron tautológikus módon) feltételezik 
egymást, hasonlóan ahhoz, ahogy a paradigma és a tudományos közösség Kuhn 
(eredeti) felfogásában. De a tudományos közösség (valamennyire) függetleníthető a 
paradigmától (amit később Kuhn, mint láttuk, meg is tett), viszont nem mondható el 
ez az értelmező közösség esetében - mindenekelőtt a fogalom elvontsága (és túlzott 
elasztikussága) miatt. 

Amennyire könnyű belátni, hogy Fish célja betölteni „azt az interszubjektív 
hézagot, amely az értelmezés önkényessége és az értelem rögzítettsége között 
található" és hogy ez „a jelentés helyének (ontológiai státuszának) bizonytalansága 
következtében jött létre",20 annyira talányos - mint az különben Odorics Ferenc 
tanulmányából is kitetszik - , hogy mivel próbálja betölteni. (Kérdés, hogy egyáltalán 
elméletet ad-e, hiszen nem dolgozza ki. Amit tesz, inkább egy igen fontos szempont 
kijelölésének tűnik.) Akár azt is gondolhatnánk, hogy Fish szándékosan „lebegteti" 
az értelmező közösség fogalmát: így bármelyik jelentésadás intézményesülhet, de 
nem szükségképpen intézményesül. Ám Fish az értelmező közösség „hatalmát" 
hangsúlyozza (amely a közösség tagjainak egyetértését kiváltja, illetve megszilárdít-
ja) s a szövegekre ruházott jelentések „intézményes" voltáról beszél (amit kizárólag 
az oktatás példáján szemléltet). Nehéz szabadulni a gyanútól, hogy mindenekelőtt 
az egyetemek és kutatóintézetek világára, egyszóval az akadémiai szférát a gondol,21 

de hát nem mondja ki nyíltan. 

17 Stanley FISH: i. m. 14. 
1 8 I . M . 3 3 5 . 
1 9 KÁLMÁN C. György: i. m. 

2 ( 1 O D O R I C S Ferenc: A szabadság enyhe mámora (eredetileg Az értelmez(end)ö közösség, avagy a 
szabadság enyhe mámora címmel hangzott el az első jegyzetemben feltüntetett tanácskozáson). In: 
KOVÁCS Sándor . s u f e . - O D O R i c s Ferenc: Posztmagyar. Szeged, 1 9 9 5 . 1 8 6 . 

21 Arra a szférára, amelyet a kívülálló irigységgel vegyes borzadással szemlél. „A nyugati értelmiségi 
prototípusa az akadémikus - olvasható például Konrád Györgynél, a hetvenes évek végéről. — Ez a lény 
mindenekfelett az akadémiai pályafutást tiszteli, evilági mennyországa éppoly lépcsőzetes, mint a közép-
kor ege az angyalok hierarchiájával. A legjobb egyetemek professzora a legtökéletesebb lény, követke-
zésképpen a legboldogabb is. Akinek a világa ilyen piramidálisan áttekinthető, hogyisne fürödnek az 
akadémiai rituáléban, hogyisne járna némi elragadtatással kongresszusokra, konferenciákra, kollokviu-
mokra. Egy új szeretőnél kétségtelenül nagyobb sikerélmény egy ilyen konferenciát megszervezni. Majd 
eszmét és hírt cserélni arról, hogy melyik egyetem hogy emelkedik, hogy süllyed az imaginárius lajtorján, 
ki tudna ennél gyönyörűségesebb szellemi foglalatosságot? (...) Kialakult az egyetemek internacionáléja. 
A kollégák tudnak egymásról, a vasfüggöny és a politikusok feje fölött kedvelik egymást. [...] A kreatív 
értelmiség máris nemzetközi communitást alkot, ami a nemzeti communitások communitása." KONRÁD 

György: Az autonómia kísértése. Antipolitika. Bp., 1 9 8 9 . 6 6 - 6 7 . 
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Mit kezdjünk akkor e fogalommal, elmosódott kontúrjaival? Ki jelöli, jelölheti ki 
határait? Önmaga határozza-e meg önmagát? (Az irodalmi és kritikai mozgalmak 
nem mindig vesződnek önmaguk meghatározásával.) Vagy kölcsönösen azonosítják 
a különféle értelmező közösségek egymást? (Hiszen ha elfogadjuk a kiindulást, csak 
közösségek vállalkozhatnak bármifajta értelmezésre.) S egyáltalán milyen szellemi 
alakzatok minősülhetnek értelmező közösséggé, mi egyéb a mozgalmakon és isko-
lákon túl? 

* 

A fő kérdés persze az, hogy mit jelent az „értelmezés", illetve milyen közös tevékeny-
ség képes biztosítani az irodalmi értelmezők összetartozását. Odorics Ferenc tanul-
mánya úgy próbál rá válaszolni, hogy sorra veszi és elveti a különféle lehetőségeket. 
Eszerint nem lehet az írót és az olvasót összetartó megértés-szerkezet közössége, 
mivel „az olvasó nem képes visszahátrálni az író megértés-szerkezetéhez, nem tud 
abba az intézményes keretbe ágyazódni, ahonnan az író megszólalt".22 Nem lehet az 
olvasókat összefűző belső, mentális struktúraként létező interpretáció közössége 
sem (merthogy a másik által elgondolt interpretáció hozzáférhetetlen számomra, s 
így nem ellenőrizhető egyezése az enyémmel), sőt az irodalmi szöveghez rendelt 
értelmező szövegen megjelenő interpretáció közössége sem (az értelmező szöveg 
hozzáférhető ugyan, de individuális természetű, illetve - mint Odorics írja - az 
interpretáció: „magányos tevékenység"). 

Mi marad akkor? A „kánon közössége", amely nem az interpretációs tevékenység 
közösségét jelenti, hanem „az interpretáció mögött meghúzódó alap"-ot, „az enge-
délyezés és tiltás hatalmá"-t, a „legitimálás szabályrendszeré"-t.23 A kánont elsősor-
ban a hivatásos olvasók működtetik, akik egzisztenciálisan érdekeltek az iroda-
lomértelmezésben. Az értelmező közösség Odorics szemében mindenekelőtt 
legitimáló és szabályokat állító közösség; „egy bizonyos irodalmi kánon segítségével 
több-kevesebb biztonsággal felsorolhatok az értékesnek tartott művek, az engedé-
lyezett és javasolt értelmezési eljárások és az adott kánonon belül érvényesnek 
elismert értelmezések is úgy-ahogy megjósolhatok".24 A legitimáció tehát hatalmi 
kérdés, - Odorics szimbolikus példaként Ottlik Géza Iskola a határon című regényé-
nek alapvető ellentétére hivatkozik: a civil élettel szembeállított, helytállást igénylő 
és beavatottsággal járó katonaélet szereplőihez hasonlítja az irodalom hivatásos 
művelőit. (A kánon működtetése azután annyira katonásra sikeredik, hogy a tanul-
mányt olvasva esetleg elbizonytalanodunk a címében szereplő „szabadság enyhe 
mámorá"-nak jelentését illetően.) 

Némely ponton további érvekkel tudnám támogatni a Fish-t értelmező, illetve a 
maga felfogását Fish-től indító Odorics gondolatmenetét. Például bármennyire is 
berzenkedik az ember az ellen, hogy az irodalmi szöveghez rendelt értelmező 

2 2 O D O R I C S Ferenc: i. m. 188. 
2 3 I. m. 191. 
24 Uo. 
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.szöveg sem lehet alapja az interpretáció közösségének, Fish kontextualista állás-
pontjából nem juthatunk más eredményre: hiszen az értelmező szövegnek éppúgy 
nem sajátja a jelentés, mint az irodalmi szövegnek. S meggyőzőnek tűnik a legitimá-
ció hangsúlyozása is; mert bár nem fejtette ki részletesen Fish, hogy mit élt az 
értelmező közösség hatalmán, az intézményesség és a társadalmi érvényesség emle-
getése hasonló elképzelést jelez - s csak örülhetünk annak, hogy amit ő sejtet, azt 
Odorics kimondja. 

Illetve mégsem. Mert míg Fish elképzelésében nem látni az értelmező közösség 
határait, Odorics megközelítésében más se látható, csak a határok. Nem gondolom, 
hogy az irodalmi élet ilyen mértékben szabályozott és/vagy szabályozható lenne -
föltéve, hogy nem valaminő diktatórikus állapotot tekintünk modellnek, hanem 
olyat, ahol érvényesül az Odorics által (is) irányadónak tekintett posztstrukturalista 
megállapítás, mely szerint az értelmezés folyamata nem zárható le.25 Igaz, bármi 
kanonizálható: a művek is, az értelmezési eljárások is, az étvényesnek elismert 
értelmezések is. De már ezek között nem olyan szoros az összefüggés, mint azt az ő 
megfogalmazása sugallja. Miért ne kezdeményezhetné egy iskola vagy irányzat a 
nemzeti kultúra meglévő kánonjának gyökeres átalakítását anélkül, hogy hasonló 
radikális fordulattal élne értelmező eljárásában, módszerében?26 (Amivel, persze, 
nem kívánom azt mondani, hogy egyáltalán nincs kapcsolat közöttük.) 

Az is igaz, hogy a kánon kétarcú jelenség: nemcsak művelődéstörténeti fogalom, 
de hatalmi eszköz is; könnyíti, ám gátolja is a megértést. A kánon voltaképp 
intézményesített értékelés; „a kánonok állandósága mindig azoktól az intézmé-
nyektől függ, amelyek tekintélyt adnak nekik, másrészt viszont a kultúra intézmé-
nyei - a könyvtáraktól az iskolákig - elképzelhetetlenek érvényes, elfogadott káno-

23 De még diktatórikus körülmények között sem föltétlenül totális érvényű a kanonizálás. Ismeretes, 
hogy nálunk az államszocialista hatalmi elit hiába próbálta saját értékrendjét ráerőszakolni a társadalomra, 
a tudatformáló eszközök és intézmények teljes ellenőrzése és felhasználása mellett sem sikerült célját 
elérnie. Nemcsak a továbbélő hagyományok állták útját ennek, hanem saját gazdasági-uralmi szükségletei 
is: a hatékonyság nem növelhető az érdekeltség figyelembevétele, az utóbbi pedig az autonómia és a 
pluralizmus valamilyen mértékű biztosítása nélkül. A dogmatikus gondolkodás számára magától értetődő 
volt, hogy az értékek mögött érdekek állnak (jóllehet a kapcsolat kétirányú), s a társadalom többségének 
érdekében áll a szocialista értékrend elfogadása és követése. Ám e két szempontot képtelen volt 
összeegyeztetni egymással. Cél és eszköz, eszmény és érdek ellentéte ismételten kikényszerítette, hogy 
még az oly magabiztosan definiált alapértékeket is (mint az egyenlőség vagy a szabadság) figyelmen kívül 
hagyják, vagy éppen megsértsék. 

26 Példaképpen N É M E T H G . Béla hetvenes évekbeli munkássága jut eszembe, amelynek nem kis 
szerepe volt abban, hogy a korábbi hivatalos kánon (Petőfi-Ady-József Attila-féle „fősodor") érvényét 
vesztette. A hetevenes-nyolcvanas évekre széles körben elfogadott lett az általa javasolt új kánon, amely 
voltaképpen a nagy létösszegző, elégikus alkotások történeteként állítja elénk a magyar líra történetét. Az 
a bölcseleti meggyőződés vezérli, hogy minden jelentős alkotás a létezés megkerülhetetlen tragikumával 
való szembenézésen alapul - ezért válik valamennyi az elégikus belátás, a metafizikai léthelyzet elviselé-
sének költészetévé. (Lásd erről KULCSÁR SZABÓ Ernő: Történetiség, megértés, irodalom, llp., 1 9 9 5 . 9 4 - 9 5 . ) 

Ugyanakkor Németh G. Béla módszertani szempontból kevésbé újította meg az irodalomértelmezést: 
lényegében az eszme- és művelődéstörténeti megközelítést kapcsolta össze a hagyományos nyelvi-poéti-
kai elemzéssel. Ellenpéldaként pedig HANKISS Elemér irodalomelméleti írásaira hivatkoznék, amelyek 
számos módszertani újítást tartalmaztak anélkül, hogy a korábbi kánon hasonlóképp radikális felforgatá-
sát szorgalmazták volna. 
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nok nélkül".27 De a kánonok sem örökéletűek: mint valamennyi önszabályozó 
rendszernek, az irodalmi életnek is szüksége van a kánonok kiépítésére és lebontá-
sára, periodikusan ismétlődő cseréjére. Meglehet, Odoricsot éppen ez késztette a 
kánon előtérbe állítására: ha Fish értelmező közössége megfeleltethető Kuhn tudo-
mányos közösségének, miért ne tölthetné be a paradigma szerepét itt a kánon? 

Csak az a bökkenő, hogy a kánont állító közösség: értelmező közösség ugyan, de 
nem egyedül az. Végül is nem terelhető valamennyi irodalomértelmező tevékenység 
egyetlen közös akolba, nem mindegyik részesül abban a megtisztelő (vagy kétes) 
elismerésben, hogy eredményei kánonná válnak. Az értelmezés individuális szintje 
és a kánon általános szintje között léteznek még más fokozatok is. Az interpretáció 
sem föltétlenül „magányos"; a legeredetibb (tabukat döntögető) elképzelés is számít-
hat lelkes hívekre, akik nemcsak lélekben szolidárisak vele, s miközben értelmezik, 
maguk is alakítják az eredeti elképzelést. Ha nem így volna, ellehetetlenülne a 
kánonok lecserélése is. Odorics megközelítésében az interpretáció túlzóan indi-
vidualista értelmezése logikusan vezet az értelmező közösség univerzalista felfogá-
sához: az interpretálónak arca és neve van. de közössége nincs - szemben a 
kánonnal, amelynek nincs arca és neve, viszont van közössége. Mintha az elit- és a 
tömegkultúra hagyományos ellentéte kísértene itt is. 

Visszatérve a kiinduló kérdéshez, az értelmező közösség közvetlenül nyilván nem 
jellemezhető szociológiai szempontból, de közvetve talán igen: különféle társadalmi 
reprezentációin keresztül - mint az irodalmat előállítók, kutatók, tanítók vagy más 
módon művelők közössége. Az írók is, a kritikusok is (az irodalomtuclósokról nem 
is szólva) meglehetősen zárt, jól körülhatárolható társadalmi alakzatot alkotnak. 
Fogalmazhatunk úgy is: valóságos közösségek. Velük szemben az „értelmező közös-
ség" fogalma nem szociológiai természetű összetartozást jelöl; ebben az értelemben 
kvázi-közösségnek tekinthető. Még ha a szó legtágabb jelentésében értett iroda-
lomértelmező tevékenységen alapul is, melynek eredményei tartósan érvényesek, 
némiképp „alkalmi" társulásnak tűnik. Az interpretáció középpontba állítása ho-
mályban hagyja e közösség egyéb paramétereit, holott nem kétséges, hogy az effajta 
közösség is különféle értékek és érdekek köré szerveződik. 

Természetesen a szociológia is számol olyan csoportképző jegyekkel, amelyek 
nem horizontálisan, hanem vertikálisan osztják meg a társadalmi alakzatokat. Ez 
mindenekelőtt azzal a következménnyel jár a vizsgálat számára, hogy finomabb 
hálóval kell közelítenie a kevésbé stabilnak feltételezhető csoportokhoz. Az értel-
mező közösségbe sorolhatóság egyik nagy előnye éppen az lehet (Fish intenciójával 
ellentétben), hogy átjárást biztosít az irodalom hivatásos és laikus olvasói között. Az 
értelmezés vagy az értékelés közösségének észleléséhez és tudatosításához ugyanis 

2 7 SZL:C.I:I)Y-MASZÁK Mihály: A bizonyt talan)ság ábrándja: kánon képződés a posztmodern korban. In: 
..Minta a szőnyegen ". A műértelmezés esélyei, lip., 1995. 84. 
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elegendő a szóbeli kommunikáció is; az összetartozás érzését aligha csökkenti az, 
hogy a partnerek egy része kevésbé képes vagy egyáltalán nem képes szakmai 
érvelésre. A közösségbe tartozásnak az értelmező közösség esetében sem feltétele a 
tagok teljes egyenrangúsága. 

Nehezebb megválaszolni azt a kérdést, hogy hol vonhatók meg az értelmező 
közösség határai, és ki hivatott arra, hogy megvonja őket. Az ízlés- és befogadásvizs-
gálatok már régen kimutatták, hogy az irodalmi művek olvasókra gyakorolt vonzása 
és taszítása jól leírható szabályszerűségek szerint történik, s az ízlésbeli és társadalmi 
rétegeződés korántsem fedi egymást.2" Nyilvánvaló, hogy a (lehetséges) összetarto-
zás kevésbé tudatosodik a laikusok, mint a hivatásosak körében; a vélemény 
intézményesítése csaknem kizárólag az utóbbiak privilégiuma. Ugyanakkor az sem 
tagadható, hogy az egymással rivalizáló hivatásosak vitájában (azzal arányban, hogy 
ebben a laikusok milyen mértékben érdekeltek és képzettek), az egyik vagy a másik 
félhez kapcsolódva a laikusok is erősíthetik vagy gyöngíthetik a szembenállók 
pozícióját. Fogalmazhatunk úgy is, hogy egy olyan skálát feltételezve, melynek két 
szélső pontját a szakszerűség és a kanonizáltság alkotja, az elsőtől a másik felé 
haladva lineárisan nő a laikusok legitimáló súlya. Ám ez semmiképp se jelenti azt, 
hogy döntőbírók lehetnének a hivatásosak mérkőzésén. 

28 Bővebben írtam erről In idalomértelmezés és értékorientáció című tanulmányomban. In: A struktu-
ralizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelt) az irodalomelméletben. Szerk. Sziu József. Bp., 1992. 
276-283. 
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LÁBJEGYZETEK 

Veres András Az értelmező közösség: fikció vagy realitáscímű előadásszövegéhez 

Veres András a szó tisztes értelmében megtisztelt: intenzív dialógusba lépett A sza-
badságenyhe mámorcf című szövegemmel. írása azon részeit érinti dolgozatomnak, 
melyeket magam is finomítandónak és továbbírandónak gondolok. A szabadság 
enyhe mámorának vázlatossága és helyenként teoretikus érdessége valóban le-
hetőséget teremt olyan olvasatokra, melyek az én-én olvasatomtól eltérőek, eseten-
ként távoliak, s talán egyetlen esetben idegenek. A lábjegyzet műfaját választva 
igyekszem visszabeszélődni a Fish-Kuhn-Ottlik-Odorics-Veres-diszkurzusba. 

Első lábjegyzet: legitimáló közösség vs. Thomas Kuhn: Utószó (1969) A tudo-
mányosforradalmak szerkezetéhez (1962). 

A „legitimáló közösség" fogalmának vitatásakor Veres András egyrészt interpretál-
va ír arról, hogy a „tudományos közösség" megkülönböztetése a „legitimáló közös-
ség"-től „merőben idegen Kuhn" felfogásától, s hogy Kuhn ,,[s]zámára kizárólag a 
tudományos közösség illetékes a paradigma legitimálásában is", másrészt univerzá-
lisan megszólalva mintegy szentenciaként jelenti ki, hogy a paradigmaváltás senki 
más belügye nem lehet eleve, mint a tudósoké. A 12-es lábjegyzetben ellenben azt 
írja, hogy „ln]em a legitimáló közösség felvetését vitatom (sőt kifejezetten hasznos-
nak gondolom)". Ha hasznosnak gondolja a „legitimáló közösség" fogalmának 
felvetését, akkor hol máshol lehetne hasznosítani ezt a terminust, mint az elméletek 
legitimálásakor: elkülönítendő a legitimálás aktusát az elméletalkotás aktusától, 
megkülönböztetendő a tudományos közösséget a legitimáló közösségtől. (Hogy 
mindez mennyire idegen, vagy mennyire nem Kuhn felfogásától - erről máshol 
hosszan írtam, Veres András hivatkozik is erre a dolgozatomra - itt ebbe most nem 
mennék bele.) Tudománytörténet ide, Kuhn-interpretáció oda, vegyük csak elő a 
józan eszünket: vajon valamely elmélet tudományossá minősítése, esetleg paradig-
mává avatása valóban csupán a tudósok belügye lenne? (Egyébként jó lenne. 
„Márpedig rossz rég, ha a Tiszát nem a szakférfiak rendezik, [...]" - Esterházy) 
Egyszerűbben. A tudományos életet (és így az egyes elméletek státuszát is) megha-
tározó döntéseket csak és kizárólag tudós emberek hozzák? A tankönyvek íróit, a 

1 Interpretációs utasítás: Veres András dolgozatával szorosan együttolvasni! 
2 In: KOVÁCS Sándor .V.&.-ODORICS Ferenc: Posztmagyar. deKON-KÖNYVek 4 . ICTUS Kiadó, Szeged, 

1 9 9 5 . 1 8 5 - 1 9 3 . 
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lexikonok szerkesztőit, a szótárírókat csakis tudósok (s itt nem akarnék különbséget 
tenni rátermett, bölcs tudósok és diplomával rendelkező csinovnyikok között) 
választják ki? (Még az is megtörténik időnként, hogy magukat a könyveket sem 
hozzáértő, tisztességes szubjektumok írják meg.) De mehetnénk tovább. Kiből lesz 
a kandidátus, kinek a döntésén múlik? És a kuratóriumokban csupa nemzetközi 
hírnevű, jelentős életművet maga mögött tudó szakember végzi áldásos munkáját? 
Magam is inkább értek egyet Paul Feyerabenddel, miszerint „...az állam és az 
egyház szétválasztását ki kell egészíteni az állam és tudomány, eme legújabb, 
legagresszívebb és legdogmatikusabb vallási intézmény szétválasztásával is".3 Még 
egyetlen megjegyzés. Azzal messzemenően egyetértek, hogy Kuhn könyvének 
1969-es Utószója visszavonja mindazt, ami a tudományos és a legitimáló közösség 
megkülönböztetésére vonatkozik az 1962-es szövegváltozatban. Azt sem tudnám 
cáfolni, hogy Kuhn nem használja a legitimáló közösség terminust. Azonban Kuhn-
olvasatom egyrészt külön kezeli a 62-es (szerintem tudományelmélet-történeti for-
dulatot hozó) szövegváltozatot és az Utószóval megszelídített szoft-Kuhn-könyvet 
(magyarul: az Utószó számomra nem érdekes), másrészt az én olvasatom a legitimáló 
közösség fogalmával nem domesztikálni, sokkal inkább vadítani, így teoretikusan 
tisztábbá akarta tenni Kuhn tudományteoretikus elgondolásait. 

Második lábjegyzet: a szabadság enyhe mámora, avagy katonák, civilek és akik 
éppen huszonhét éve, hogy szabadságon vannak. 

Kétségtelen, hogy a Veres András által beszédbe hozott dolgozatomat nem éppen 
a scientista argumentáció normái irányítják. Az Ottlik-regény egy olyan interpretá-
ciójára történik utalás, amely dolgozatomban nem kifejtett - irodalmi interpretációs 
stratégiák alkalmazását igényli. Megpróbálok fölzárkózni magamhoz: bepótlom. 

Az Iskola a határonban kódolt léthelyzet elérése, a szabadság enyhe mámora 
bizonyos feltételekhez kötött. Bébé 1957 nyarán éppen huszonhét éve, hogy sza-
badságon van. Persze tudjuk, hogy a katonai szabályzat szerint leszerelt, már nem 
katona, azonban nem lett civillé sem. (Ahogy a regény első mondata beszéli: 
„...néztük, a sok. napozó civilt".) Bébéék léte logikailag köztes lét, időben pedig 
túliét. Posztuniformizáltak, túl vannak a megsérthetetlen szabályrendszereken és 
éppen ezzel a megszenvedett rabsággal szerezték meg a szabadság enyhe mámorát 
és így képesek megőrizni lelkük legtitkosabb szerkezetét. Mivel mindez kifejtetlen 
maradt írásomban, így bizony joggal jegyezhette meg Veres András, hogy „Odorics 
megközelítésében más se látható, mint a határok". I'm sorry. Magam sem gondolom 
így. Az irodalmi szocializációban letagadhatatlanul fontos szerepet játszó felszabadí-
tó, ugyanakkor gúzsba kötő kánonikus funkciónak a leigázó aspektusa erősödött föl 
dolgozatomban, amely a „betanult" olvasót inkább már akadályozza irodalmi szere-
peinek eljátszásában, mintsem segítené. Nehezen cáfolható, hogy ha az értelmezést 
lezárhatatlan folyamatnak tekintjük, akkor az értelmezőnek mindig van módja olyan 

3 Paul FEYERABEND: A módszer ellen. A tudás anarchisztikus vázlata. In: A posztmodern. Szerk.: Finna 
Bertalan. Gondolat Kiadó, Bp., 1992. 377. 
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jelentések képzésére, melyek elmozdítják a kánonok határait, melyek átírnak káno-
nokat, esetenként az interpretátort egy másik (időnként új) kánon illetékességi 
területére olvassák át. Bizony mondom Ottlik után: lelkünk legtitkosabb szerkezete 
nem strukturálható át. A kánonok hatása alól - úgy vélem - nem tudjuk kivonni 
magunkat, azonban a kánonok totálisan soha nem igázhatnak le bennünket. 

Harmadik lábjegyzet: korpusz, stratégia, interpretáció és az ő apukájuk. 
Ezt a dolgot meglehetősen bonyolultnak látom. 1 liszen nem csupán arról van szó, 

hogy a kánon és az annak fenntartásában érdekelt értelmező közösség között miféle 
viszonyrendszer konstruálható, hanem arról is, hogy a kánon összetevői, az értékes 
művek listája (a korpusz), az engedélyezett értelmezői eljárások (a stratégiák) végül 
az érvényesnek elismert értelmezések (az interpretációk) mi módon feltételezik 
egymást? A korpusz mennyiben írja elő az értelmezés módját, s az előző kettő 
milyen mértékben határozza meg az interpretációt? Vajon Esterházy Kis Magyar 
Pornográfiába (a posztmodern értelmezői kánonnak megfelelően) csak intertextuá-
lisan olvasható? A KMP anekdotjai a magyar irodalmi hagyomány kiiktathatatlan 
részeként elismert referenciális olvasói attitűd szerint befogadhatatlanok? Hasonló-
képp: Hajnóczy Perzsiói\a értelmezésekor letilthatók az életrajzi vonatkozások? 
Avagy Nagy László Ki viszi át a Szerelmet című verse nem vethető alá dekonstruk-
ciós interpretációnak? (Ne tudd meg!) Vagy az Édes Annáiban a Kun Béla nem is 
repült el? Kosztolányi Kun Bélája talán egy másik Béla? Létezik olyan politikailag 
valamelyest iskolázott magyar, akinek van ennél hatalmasabb denotátuma? S vajon 
mit tesz a posztmodern olvasó, ha egy regényben Mohácsot olvas? Nincs tragikus 
magyar sors mint értelmezői horizont? Nehéz lenne azt állítani, hogy a könyv 
testében inherensen benne van az a mód, ahogy értelmezni kell. A jelentés pedig 
- innen 1996-ból nézve - elég nehezen tekinthető a szöveg tartozékának. 

Azonban. 
Elismerve, hogy az irodalom-rendszer igen finom szerkezetekkel, alig észreve-

hető megoldásokkal dolgozik, de az talán mégiscsak (persze lehet hogy ideáltipi-
kus) irodalmi tapasztalat, hogy egy értelmező közösség az általa kanonizált műveket 
azért akárhogyan és akármivé nem engedélyezi olvasni - természetesen a saját 
értelmező közösségén belül. Nagy László imént említett versének koherenciáját a 
képviseleti líra köré szerveződő értelmező közösség a lírai alany különféle metafo-
rikus alakváltozataiban látja, s bizony nem engedélyezne egy széttartó, disszeminatív 
olvasatot. Képzeljük el Görömbei Andrást, amint Roland Barthes-ot lapozgatva 
sztereografikusán plurális értelmezésekkel próbálkozik! Nehéz. Vagy Balassa Pétert, 
ahogy Gérard Genette narratív figuráit tologatva észreveszi Krasznahorkai Sátántan-
gqában a háromszori nézőpontváltást, s a történet rehabilitációja helyett a törté-
netmondás primátusa mellett érvel. (Nem veszi észre. „Mert csak az történik meg, 
ami megfogalmazódik."!) Vagy gondoljunk Farkas Zsolt azon elképzelhetetlen igye-
kezetére, amint Kukorelly Járás című versét értelmezve a Szív és a Szondy utca 
kartográfiai viszonyát tekinti a szöveg formaszervező elvének! Persze bármit meg 
lehet tenni. (Na nem, bármit azért mégsem.) Kánonikusan nem lehet bármit megten-
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ni. A kánon fenntart, enni ad. De aki elfogadja a kánont, annak szintúgy etetnie kell. 
(A korábban már szóba hozott valóban rendkívül szimpatikus) Feyerabend ismeret-
elméleti anarchizmusa („Anything goes.") sem enged ám meg bármit. „Az egyetlen, 
amit tényleg abszolút elutasít, az az általános normák, általános törvények, általános 
elképzelések felvétele, például az »igazságról«, az »igazságosságról«, a »tiszteletremél-
tóságról«, a »belátásról«, [...]".' A legnyitottabb, a legengedékenyebb kánon is meg-
húzza a maga határait, nem létezik határtalan kánon, a kánon par excellence 
határos. 

Negyedik lábjegyzet: magányosság, közösség, univerzális látvány. 
„Odorics megközelítésében az interpretáció túlzóan individualista értelmezése 

logikusan vezet az értelmező közösség univerzalista felfogásához: az interpretálónak 
arca és neve van, de közössége nincs - szemben a kánonnal, amelynek nincs arca 
és neve, viszont van közössége. Mintha az elit- és a tömegkultúra hagyományos 
ellentéte kísértene itt is." Kénytelen voltam hosszabban idézni Veres András dolgo-
zatából, mivel ezt a megjegyzését érzem kissé idegennek az én-én olvasatomtól, s 
minthogyha szövege engedményt tenne a gondolattal szemben a látvány javára. 

Először az értelmezés magányosságáról. Hát nem tudom. Kétségtelen, hogy az 
értelmezés eredménye (különösen az írásbeli) nyilvánossá tehető, így az mások 
számára hozzáférhető. Egy műelemző kötetet lehet közösen birtokolni. Még azt is el 
tudom gondolni, hogy egy közösség nem csupán jogilag, de mentálisan is magáé-
nak tekint egy bizonyos mennyiségű értelmező szöveget (mondjuk kultikusan). 
Azonban azt már nem tudom beláttatni magammal, hogy valakinek az interpretáció-
jával (amely felfogásom szerint az olvasó szubjektum emocionális-kognitív területén 
helyezkedik el) mint belső tartalommal közösséget vállaljak, egyszerűen azért, mivel 
ismeretelméletileg vagyok elzárva tőle: nem ismerem, mert nem ismerhetem. Fölté-
telezésekkel élhetek, hipotéziseket is megfogalmazhatok, de gnoszeológiailag nem 
birtokolhatom. S miképp vállalhatnék közösséget oly dologgal, mit nem ismerek? 
(Mindennek a konstruktivista, de a heideggeri és természetesen a dekonstrukciós 
megalapozása is föltehetően ismert a Literatura olvasói számára.) Olvasom Veres 
András dolgozatát: „. . .a legeredetibb (konvenciókat döntögető) elképzelés is szá-
míthat lelkes hívekre, akik nemcsak lélekben szolidárisak vele, s miközben értelme-
zik, maguk is alakítják az eredeti elképzelést." Lelkes hívek: rendben, szolidaritás 
lélekben: legyen. Azonban az én teoretikus horizontomba nem fér bele semmiféle 
eredeti elképzelés: „...a nietzschei affirmáció, vagyis a világ játékának és a levés 
ártatlanságának állítása, a hiba, az igazság és az eredet nélküli jelekvilágának állítása, 
amely aktív interpretációra kínálkozik.'0 A jelek eredetének, a száműzetés élményé-
nek eltörlése nyitja meg az értelmezés magányosságának beláthatatlan távlatait. 

4 Paul FEYERABEND: Tézisek az anarchizmusról. Medvetánc 1985/4.-19H6/1. 42. 
3 Jacques D E R R I D A : A struktúra, a jel és a játék a humán tudományok diskurzusában. Helikon 

1994/1-2. 34. [Kiem. - O. F.] 
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Nem akarok jönni azzal, ahogy Veres András ellenérvelt a „legitimáló közösség" 
kuhni, általam feltételezett kapcsolatával, de - bocsánat - én semmiféle „közös 
akol"-ról nem beszéltem: „Végül is nem terelhető valamennyi irodalomértelmező 
tevékenység egyetlen közös akolba, nem mindegyik részesül abban a megtisztelő 
(vagy kétes) elismerésben, hogy eredményei kánonná válnak." Föltételezhető, hogy 
- ha kulturális viszonylagossággal is, de - léteznek az irodalmi hiedelemrendszerek 
és az irodalmi kánonok között demarkációs különbségek, azaz hogy konvencioná-
lisan rögzítettek azok kritériumok, melyek alapján eldönthető egy bizonyos irodalmi 
konvenciórendszerről (szövegek, beszédmódok, jelentések), hogy az irodalmi ká-
nonnak minősül, avagy sem. Én azért egy nemzeti irodalom kanonikusságát nem 
úgy képzelem el, hogy egy darab kánonból áll. (Legkevésbé sem úgy, hogy az 
egyetlen egy közös akol. Meleg és büdös van ott, ilyen helyeken az ember nem 
szeret irodalmat olvasni.) A Veres András által emlegetett diktatórikus körülmények 
között sem beszélhettünk egyetlen kánonról. Két intézményesített kánon volt már a 
hetvenes évek végén is. A sok-sok nem intézményesítettről nem is beszélve, hisz 
épp rejtett, látens, (populáris!), szub-, civil (!!) jellegük miatt még az irodalom-
szociológusok számára is nehezen hozzáférhetők ezek a hol jobban, hol kevésbé 
emocionális vs. intellektuális struktúrák. Valami olyasmire gondolok, hogy az iroda-
lom-rendszer különféle állapotaiban valószínűleg létezik jónéhány olyan civil, félci-
vil (enyhén mámoros) kánon, amely strukturáltságát, működőképességét tekintve 
eleget tesz a kanonikusság követelményeinek, azonban különféle szociális, kulturá-
lis, ideológiai, politikai stb. okok miatt nem számíthatnak intézményesülésre. S itt 
már valóban az irodalomszociológia vagy az empirikus irodalomtudomány illeté-
kességi területén vagyunk. Hány értelmező (legitimáló) közösség létezik például 
1996-ban a magyar irodalom-rendszerben? Kolozsváron hány van? Van-e Burgen-
landban? Milyen viszonyba állíthatók aktuálisan és konkrétan a létező értelmező 
közösségek és a létező kánonok? Hazai Attila Szilvia szüzessége című kötetét 
beemelte-e már valamilyen kánon? Vagy szerveződött-e kánon Hazai poétikája köré? 
(Létezik-e egyáltalán ilyen? - Állítja ezt valaki? Hányan? Hazai Attila tud erről?) Vagy 
miképpen módosítja Kukorelly „költészete" az Oravecz-Petri köré konstruált poszt-
modern magyar lírai kánont? Vagy ha ez a kánon beveszi Garaczit is, akkor lehet 
hogy Oravecz visszacsúszik a későmodernségbe? (Szajla igen erős modernista 
gravitációval rendelkezik, Kedves Johnról nem is beszélve.) Nehezen képzelhető el 
egy olyan kultúra itt az ezredvégen, amelynek egyetlen intézményes kánonja van, 
sőt valószínűleg azt kell mondani, hogy az intézményesített, katonai kánonok 
mellett számtalan (mert nem tudjuk megszámolni) enyhén mámoros és esetleg 
erősebben mámoros kánon, így értelmező közösség is létezik. (Jut eszembe Roland 
Barthes ínyenc, élveteg, hedonista olvasója.) Bizony vannak arca az értelmező 
közösségnek, de még mekkora! A névvel azonban valóban bajban vagyunk. Nincs 
kezünkben az értelmező közösségek telefonkönyve, s vajmi kevés esély mutatkozik 
arra, hogy belátható időn belül lesz is ott nekünk olyan. Az interpretátor ugyan 
valóitan rendelkezik névvel, azonban többek között a szubjektumelméleteknek 
köszönhetően tudható, hogy a név csupán annak a többnyire reménytelen küzde-
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lemnek a jelölője, amely a korántsem egységes és korántsem önmagát birtokban 
tartó szubjektum önazonosságának megteremtésére irányul. Ezzel persze semmi-
képp sem szeretném elmosni a különbséget az interpretációt valóban végrehajtó 
szubjektum és az interpretációt jelentősen befolyásoló értelmező közösség között, 
így Veres Anclrás már idézett, az elit- és tömegkultúra oppozícióját megidéző 
mondatát mint konzekvenciát argumentative elég nehezen tudom kezelni. 

Köszönettel tartozom Veres András írásának, még akkor is, ha bizonyos monda-
tait tisztes távolból szemléltem. A vállapos tábornokokkal szemben pedig tartsuk 
meg a tisztesek távolságát. 



Jankovits László-Kecskeméti Gábor 

MIELŐTT NEKIVÁGNÁNK 

- Válasz egy javaslatra -

„De lehet-e tűrni, hogy a tévhit, a gonosz és 
rosszhiszemű ellenakarás diadalmaskodjék? Ha 
mi nem szólalunk fel, ha mi nem állunk ki, ha 
mi nem hirdetjük az igazságot, mit szóljon az 
az anya kicsiny gyermekének, ha majd egyszer 
megszólal s gügyögve megkérdi tőle: anyám, 
válaszolj, belső történések lélekdrámája-e Da-
rázs Béla »Találós fiatalság» című tragédiája, 
vagy sem? Mert meg fogja kérdezni egy napon, 
s akkor jaj annak, aki tétovázik a válasszal!" 

(Ka rinthy Frigyes) 

A Literatlira 1995. évi 3- száma közölte Molnár Gábor Tamás Bornemisza Elektra járói 
szóló írását, amelynek számos állítása nemhogy vitatható, hanem vitathatatlanul 
téves.1 

A hazai irodalmi gondolkodásban mind jelentősebb pozíciót elfoglaló recepció-
esztétika egyik fontos tétele, hogy helytelen a műalkotás különböztető tulajdonságá-
vá a környezetére vonatkoztatható kijelentéseit, az esztétikai tapasztalat lényegévé 
művészet és valóság viszonyát megtennünk.2 Valószínűleg ezt a fontos tételt kívánta 
aprópénzre váltani a jobb sorsra érdemes 16. századi szöveg ürügyén Molnár, s hogy 
a művelethez a terepet megtisztítsa, a Bornemisza drámájával kapcsolatos eddigi 
szakirodalmi megállapításokat igencsak eltorzított formában gondolta összegez-
hetőnek. 

Kezdjük a „csekélységekkel"! A Koltay-Kastner Jenőtől idézett mondat, amely szerint 
Bornemiszának „nagy érzéke van a valóság és a maga korának erkölcsi problémái 
iránt", lényegében egyezik Klaniczay megfogalmazásával, hogy a dráma „a gonosz 
fejedelem aktuális problémáját tárja elénk" - ám aligha parafrazeálható a Molnár által 
választott megfogalmazásban, hogy itt „Bornemisza antifeudális szándéká"-nak bizo-
nyításáról volna szó. Az sem lehet véletlen, hogy Borzsák István „konklúzióját" (valójá-
ban egy lábjegyzetének szövegét) is csak hibásan idézve lehet (lehet?) erre a sémára 
húzni; ő ugyanis nem azt írta, hogy a dráma „a sajátos magyar problémák egykorú 
megítélésének lehetőségét mutatja", hanem azt: „lehetőségeit is". 

' M O L N Á R Gábor Tamás: Hatástörténeti javaslat Bornemisza Péter Elektrájának ezredvégi (újra)értel-
mezésére. Literatura 1995. 288-297. (A szöveg nem áttekinthetetlenül hosszú, ezért a rá való reflexiók 
során nem hivatkozunk oldalszámokra.) 

2 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Történetiség- megértés- irodalom. Universitas Kiadó, Bp., 1 9 9 5 . 1 7 . , vö. 3 5 . 
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Ám ezek, mint mondottuk, csekélységek. A nagy baj az, hogy a tények Molnár 
összegzésében sosem volt ellenképpé állnak össze. 

A szerző tételmondata szerint „az a megközelítés, amely a Bornemisza-féle 
Elektra esztétikai értékcentnimait kizárólag abban találja meg, hogy az 16. századi 
aktuális jelentéshorizontokat épít az antik mintába", vagyis amelynek „egyetlen 
vezérlő szempontja [...] a [...] társadalomkritikai aspektus", „nem ad választ arra a 
kérdésre, miért maradhat a mű később is a magyar humanizmus egyik kiemelkedő 
alkotása". 

Felelősen kijelenthető, hogy afféle irodalomtörténészi beállítás, amellyel itt Mol-
nár az új irodalomértés bajnokaként felveszi a harcot, egyszerűen - nem létezik 

Az a megközelítés, amely a legnagyobb affinitást mutatta a társadalomkritikai 
mondanivaló kiemelésére, Klaniczay Tibornak az egyetemi oktatásban 1952 és 1963 
között használatos jegyzete volt.1 Molnár - ha tudott volna egyáltalán a létezéséről -
itt szép idézeteket találhatott volna a dráma aktuálpolitikai értelmezéseiről: „Az 
egyik oldalon a népelnyomó zsarnok, a másik oldalon pedig az igazság képviselője, 
a nép igazának az érvényesítője. Mind a két félnek megvannak a hívei, de jól 
ábrázolja a költő, hogy míg a zsarnokok körül csak a Parasitushoz hasonló aljas 
pribékek és esetleg néhány megtévesztett ember található, akik a zsarnok pusztulá-
sakor menten cserbenhagyják az ügyét, addig a másik oldalon a hős mellett ott áll 
az egész nép, a zsarnokok törpe kisebbségével szemben a fenyegető tömeg."; „Ha 
Bornemisza [...] nem mondja is ki a végső következtetést, a forradalom szükséges-
ségét, legalább sejteti, hogy a feudalizmus megrendszabályozása csak átmenetileg 
jelent haladást, az igazi megoldást a bűnös család, vagyis az egész bűnös rendszer 
eltávolítása jelenti." Azonban még ez a szélsőségesen aktualizáló, korai jegyzet sem 
használja kizárólag a társadalomkritikai szempontot. Klaniczay azzal egyenrangú 
pár-szempontként veti fel és méltatja a műnek az anyanyelv kiművelésében betöltött 
szerepét, egy bekezdés erejéig pedig olyasmire is felhívja a figyelmet, amire másva-
laki azóta sem: a latin utószó esztétikai természetű megfigyelései Bornemisza iroda-
lomelméleti tudatosságának és tájékozottságának nem csekély fokáról tanúskodnak. 

A Molnár által ismert és idézett szövegekbe: Klaniczay reformáció-tanulmányába 
és az általa szerkesztett kézikönyv-kötetben Varjas Béla által írott fejezetbe a fenti 
társadalomkritikai szemléletű megállapítások már nagyon megszelídítve kerültek 
bele, s velük szemben jelentősen megnövekedett a mű más, például nyelvi értékei-
nek méltatása. 

Soha egyetlen értelmező sem kísérelte meg tehát azt, ami ellen Molnár oly 
elszántan csatározik: az Elektra értékcentrumait kizárólag 16. századi társada-
lomkritikai jelentéshorizontok beépítésében találni meg. 

Molnár eljárása a maga szempontjából persze tökéletesen érthető. A Bornemisza-
kutatás irodalomértelmező aktusai csak ilyen eltorzított formában hivatkozva mos-
hatók össze a túlhaladott szemléletű irodalmi diszkurzusrend fogalmával egy sokat-

3 KLANICZAY Tibor: Régi magyar irodalom. I. Bp., 1952.; 1963. 281-291. 
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mondó, ám még többet sejtető mondatban: „Dolgozatunk meggyőződése, hogy az 
utolsó idézett Bornemisza-értelmezés óta lezajlott legalább egy olyan szemléletváltás 
[...] az irodalomtudományban, [...] amely lehetetlenné teszi számunkra a régi, 
filológiai tradíció szerinti kérdésfeltevést." 

Hadd tartsuk metonímiának a megfogalmazást, s beszéljünk a dolgozat helyett a 
szerző meggyőződéséről. Amellyel nem értünk egyet. Az irodalomtudományban 
ugyanis szerintünk nem zajlott le szemléletváltás úgy, ahogy a szerző állítja. Új s 
újabb szemléletek, eljárások javunkra jelennek meg az irodalomtudományban, gaz-
dagítják értelmezési lehetőségeinket. Ettől azonban nem vettetnek ki a külső sötét-
ségre a korábbiak. Északon, Délen, Keleten, Nyugaton hétről hétre számtalan olyan 
sírástól és fogaknak csikorgatásától mentes tanulmány, monográfia jelenik meg, 
amelyek szerzői „az elmúlt kor szövegproduktumát lezárt, tőle (a mindenkori 
jelenbeli értelmezőtől) elválasztott, a maga egykori értelemtotalitásában rekonstruá-
landó entitásként" próbálják értelmezni. Miért ne tehetnék? A „régi filológiai tradíci-
ót" Molnár szerint meghaladó korszerű nézetek határozottan nem rendeződnek 
valamely egyenes vonalban, egy irányban haladó menetoszlop alakzatába,4 nincs 
tehát /ehagynivalójuk. Triviális, hogy az úgymond premodern diszkurzus attól, hogy 
régi, korábbi, nem „elavult". Bejárni érdemes utakat nyit meg, amelyekre oda-oda-
téved az is, aki másfele jár amúgy. 

Mit mond például Molnár azokról az újabb horizontokról, amelyek mentén a 
dráma korszerű értelmezése megkísérelhető? Tétele az, 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." Nocsak. Eszerint „az elmúlt kor szövegproduktuma" mégiscsak „a 
maga egykori értelemtotalitásában rekonstruálandó"? Hiszen néhány lappal koráb-
ban ez az erőfeszítés még a magunkfajta filológus-kövületek premodern tudatformá-
jának legyintve elutasított ismérve volt! 

Lehet persze, hogy csak az zavarja őt, ha ez a törekvés a vizsgált művet lezárt 
entitásként értelmezve, a vele való viszonyból magunkat kireflektálva történik meg. 
„Hatástörténeti javaslata" talán megengedi az értelemtotalitás rekonstruálásának kí-
sérletét, ha az „a történeti distancia leküzdésére irányul". 

Magunk is úgy hisszük, hogy saját irodalomtörténeti kontextusa nélkül minden 
mű értelmezési kísérlete - küzdelem ide, küzdelem oda - merőben elhibázott. 

Örömest szólnánk tehát Molnárral: a dráma megközelítésének kulcsfogalma az 
imitáció, amely két síkban fedezhető fel. Az egyik Bornemisza nyelvi kezdemé-
nyezői szerepét, a másik erkölcsfilozófiai reflexióját érinti. 

Azonban mindkét állítással baj van. 
Molnár szerint Bornemisza „már az érett humanizmus imitációs technikáinak 

ciceroniánus vonásait is alkalmazni képes", hiszen - Trencsényi-Waldapfel Imre 

4 H:i mégis, ;ikkor annak talán külső okai vannak. A kérdéssel kapcsolatban figyelemreméltó 
magyarázatokat tartalmaz TAKÁTS József tanulmánya: A kritikus mint kritikus. Jelenkor 1 9 9 6 . január. 
6 7 - 7 4 . , különösen 7 1 - 7 2 . 
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híres szavait idézve - mondatainak klauzuláiban „a görög tragédia jambusainak az 
illúziója őrződött meg". „Ez a jelenség [...] feledésbe merülni látszik - írja Molnár 
Borzsák István monográfiájának néhány részletén kívül nincs a recepciótöiténetnek 
olyan jelentős fejezete, amely a tényleges nyelvi hatáselemek működését elemezné 
a Magyar Elektrában." Nos, ha volt szerencsénk ugyanazt a Borzsák-könyvet olvasni, 
mint Molnárnak, ami felettébb valószínű, mert e tárgyban nincs, csak egy, akkor 
bátorkodunk felhívni a figyelmét, hogy Borzsák Bornemisza jambusainak dolgában 
a leghatározottabban tagadásban van, s ez egyben a szakirodalom hosszú ideje nem 
vitatott konszenzusa is. Maga Borzsák nemrég, egy 17. század eleji Vergilius-fordítás 
szövegkiadása kapcsán visszatért a kérdésre, s metrikai nyomok kimutatását tovább-
ra is alaptalannak tartja mindkét szövegben.' Ami ugyebár nemhogy alapot adna 
Molnár Bornemisza érett ciceroniánus nyelvi imitációs technikájáról hangoztatott 
hipotézisének, hanem éppen a talajt rántja ki alóla. 

Erkölcsfilozófiai reflexión Molnár lényegében a krisztianizációt érti. Arról ugyan 
meghökkenve olvastunk, hogy „a református prédikátor beemelése a dráma terébe" 
általánosan elfogadott filológiai megállapítás volna (nekünk protestáns prédikátorról 
avagy reformátorról van tudomásunk; lásd: szezon - fazon). Molnár idevágó többi 
közlendője azonban csupán abban kelthet meglepetést, aki még nem kompilált a 
témában sikeres szemináriumi dolgozatot. A Bornemisza-szakirodalom rég tisztázta 
a krisztianizációnak mind diszpozíciós és elokúciós következményeit, mind pedig 
azt, hogy a dráma krisztianizálása során követett eljárások mikro- és makroszinten 
teljesen megegyezők azokkal a módszerekkel, amelyekkel a vallási-kegyességi 
irodalom exemplum-használati technikájában, tehát az evidensen populáris regisz-
terben találkozhatunk.6 

A Molnár által felvetett két aspektusban tehát nem láthatunk olyan „szemléletvál-
tást, amelyet Bornemisza Elektrája a humanista poétikák alkalmazásával elindít"; az 
egyikben azért, mert nem indítja el, a másikban azért, mert nem elindítja azt. 

A mű „létrejöttekor rekonstruálható befogadási szituáció, és a poétikai hatások 
elemzése" szerencsére olyan módszertani eljárások és eredmények, amelyeket nem 
lett volna szükséges Molnár Gábor Tamásnak 1995-ben feltalálnia. Eddig általános-
ságban beszéltünk a szakirodalomról, beszéljünk most a tanulmány legérthetetle-
nebb hibájáról. 

Milyen egyszerű lett volna ezt elkerülni! Elég lett volna, ha a szerző komolyan 
veszi: A magyar irodalom története óta eltelt harminc év, ezért adatgyűjtése során 
jóhiszemű merészséggel átlépi azt a bűvhatárt, amelyet a Bornemisza-fejezet biblio-
gráfiája megvonni kényszerült. Ha elmegy egy könyvtárba, ahol az Egyetemes 
Tizedes Osztályozás és a szakkatalógus révén egyhamar talál néhány bibliográfiát. 
Például A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1. kötetét. Tartalmaz ez a kötet 

3 Római szerzők 17. századi magyar fordításai. Szerk.: KECSKEMÉTI Gábor. Balassi Kiadó, lip., 1993-
635-636. 

6 Az utóbbival kapcsolatban a legtömörebben lásd: TÜSKÉS Gábor: Az exemplum a 16-17. század 
katolikusáhítati irodalmában. ItK 1992. 149-150. 
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legalább egy olyan tanulmányt, amely - megesik ez - nem viseli címében Bornemi-
sza Péter nevét. Utólag talán nem is tűnik majd olyan hajmeresztő ötletnek a 
tartalomjegyzék alapján a III. rész (1527-1600) 2. (Műíajok) fejezet drámákat tárgya-
ló alfejezetében keresgélni. Itt lelhetők fel a témáról szóló összefoglaló tanulmányok 
(269.), köztük a Pirnát Antal nevű óhitű interprelátus tanulmánya, A magyar rene-
szánsz dráma poétikája.' Pirnát ebben az írásában mind a mű megformálását 
irányító poétikai (pontosabban: drámaelméleti) hatások elemzését, mind annak a 
(retorikai) szituációnak a meghatározását elvégezte, amelybe Szophoklész szövege 
a 16. század közepi Bécsben került. Megállapította, hogy Elektra és Chrysothemis 
vitája e kontextusban nem a zsarnok uralkodóval szembeni viselkedés politi-
kai kérdésének eldöntésére szolgált, hanem retorikai stílusgyakorlatok alapja volt: 
„A vita a maga egészében a genus deliberativumhoz tartozó beszédekhez nyújtott 
kitűnő anyagot, egyik vagy másik fél érvei alapján viszont a genus demonstrativu-
mot gyakorolhatták. Ezért zárja Bornemisza a politikai quaestio tárgyalását azzal a 
semmitmondónak látszó megállapítással, hogy az splendidam dicendi et scribendi 
materiam suppeditat. Nem szabad tehát Bornemiszának olyan fajta politikai tudatos-
ságot tulajdonítanunk, amilyennel nem rendelkezett."8 

Megállapítható tehát, hogy az új irodalomelméleti diszkurzusnak azt a fontos 
alapelvét,, amely szerint a szerzői produkció nem „mítoszi távolságokban elgondolt, 
hozzáférhetetlen egyedi originalitásból" származik, hanem „sokkal inkább egy-egy 
korszak irodalmi-művészeti tudatának, stílus-konfigurációinak, irodalmi diszkurzus-
rendjének és lehetséges alkotásmódjainak a szerzői alkotásban megvalósult interak-
ciójából",4 a régi magyar irodalomban az elsők között éppen Bornemisza drámájára 
alkalmazták, hosszú idővel az új diszkurzus elméleti meghirdetése előtt. A kutatás, 
többek között éppen Bornemisza műve kapcsán, évtizedek óta tud róla, hogy „az 
ilyen interakciókból születő alkotást a romantika előtti episztémé [...] nem az 
eredetiség termékének tekintette, hanem az irodalomalkotó kompetenciák minél 
tökéletesebb birtoklásából vezette le."10 

Pirnáttól lehet megtanulni azt is, hogy ez irodalomalkotó kompetenciák birtoklása 
Bornemisza esetében éppen nem Arisztotelész ismeretével egyenlő. Hadd summáz-
zuk: Bornemisza egyik fontos segédeszköze volt Joachim Camerarius Szophoklész-
kiadásának előszava és kommentárja. A Camerarius-előszó ugyan tartalmaz Ariszto-
telész-tételeket, de Bornemisza a maga Elektrajában jellemző módon ezeket nem 
használja fel. A Pirnát-tanulmány ismeretében Molnár talán nem támaszkodott volna 
nagyívű, Bornemiszát a nyugati poétikai tradícióhoz kapcsoló következtetésében 
egy Cesare Vasolitól nyert szentenciára, amely szerint a kortárs itáliai poétikai 
gondolkodásban „egyre kiemeltebb szerepet kap a »katarzis« arisztotelészi fogalma, 
amely szélesre tárja a kapukat az emóciókat és egészséges érzelmeket ébresztő 

7 PIRNÁT Antal: A magyar reneszánsz dráma poétikája. ItK 1 9 6 9 . 5 2 7 - 5 5 5 . 
8 I . M . 5 5 2 . 
4 KULCSÁR SZABÓ: i . m . 1 1 . 

10 Uo., vö. 27. 
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költészet morális feladatának konkrét példázása előtt"1' - már csak azért sem, mert 
Vasoli munkája, címével ellentétben, szinte csak a déli, itáliai humanizmussal és 
reneszánsszal foglalkozik, Bornemisza viszont a kortárs északi poétikai tradíciót 
ismerte. Ebben pedig később történt meg a Poétika feldolgozása: az említett Came-
rarius-kiadás, mindössze két évvel az Elektra megjelenése előtt, az első ilyen mun-
kák egyike. 

Számos haszon származhatott volna még csupán ezen egy tanulmány ismere-
téből. Mivel nem kívánunk senkit megfosztani a Bornemisza-szakirodalom saját 
olvasatától, legfőképpen a bírált tanulmány szerzőjét, lezárjuk itt a Pirnát-tanulmány 
ismertetését. 

Molnár Gábor Tamás szövege modellértékű: pontosan szemlélteti az értelmező 
eljárásoknak azt a csapdahelyzetét, amikor „az irodalmi jelenséggel szemközt a saját 
előfeltevéseiről, rosszabb esetben pedig kifejezetten az önmagáról való beszéd tölti 
ki »a tudomány problémamegoldó képességeinek« a terét".12 „Mert nagyon is elkép-
zelhető, hogy a beszéd - érvelés stb. - gyakorlatát ilyenkor olyan cliszkurzív fogások 
működtetéseként kell felfognunk, amelyek elsősorban nem »igazodnak« tárgyukhoz, 
hanem inkább szisztematikusan létrehozzák azt."11 A tudomány problémamegoldó 
képességeinek terében ugyan írása semmit sem végzett, a történtek mégis rendkívül 
tanulságosak: így is lejátszódhatnak események az irodalomértési stratégiák és 
beszédmódok találkozásakor. 

Molnár cikkét számos helyen, főként pedig zárlatában igencsak jellemzi az a 
„direktív modalitás", amelyet az új diszkurzus történeti helyét megérteni kívánó 
kutatás a hatalmi aspiráció diszkurzus-szabályait alkalmazó Németh Lászlóval és 
Lukács Györggyel kapcsolatban írt le.14 Tőlünk álljon távol a kutatótársainknak 
célokat kijelölő tervutasításos mentalitás. Minden, amit kívánunk, annyi, hogy a 
korszerű irodalmi gondolkodás érzékeny és távlatos teljesítményekre felkészített 
eszközrendszere se mentsen fel senkit az alapos tájékozódás, a korrekt, szabatos 
érvelés, valamint a kellő körültekintéssel kidolgozott, megalapozott megállapítások 
tételének általános kötelezettsége alól. 

" Cesare VASOLI: A humanizmus és a reneszánsz esztétikája. Akadémiai Kiadó, 15P. , 1 9 8 3 . 1 0 8 . Idézi 
MOLNÁR: i. m . 2 9 7 . 

1 2 KULCSÁR SZABÓ: i . m . 2 4 . 
13 I. m. 54. 
14 I. m. 54-55. 



VÁLASZ JANKÓ VITS LÁSZLÓNAK ÉS KECSKEMÉTI GÁBORNAK 

Tisztelt Jankovits László és Kecskeméti Gábor! 

A tárgyi hibákra természetesen fölösleges volna mentséget keresnem. Ám ezek 
föltárásánál is megfontolandóbbnak tartom azt az észrevételt, hogy a körültekintés 
hiánya, az elsietett megfogalmazás, illetve bizonyos elméleti tézisekre való gyanút-
lan ráhagyatkozás (vagyis nem egyszerűen az elméleti szempontok érvényesítése) 
több ponton a „direktív" igazságnyilvánítás terepévé és így találó irónia céltáblájává 
tehetnek egy olyan szöveget, amelynek elvi célzata éppen a rögzültnek vélt igazsá-
gok (akár ironikus) összezavarása lenne.1 Ezekért a belátásokért - többek között -
Önöknek tartozom 

köszönettel: 

Molnár Gábor Tamás 

' Szegedy-Maszák Mihály legalábbis így vélekedik az irodalomelméletről: „Az is hivatása az elmélet-
írónak, hogy megnehezítse a történeti folyamatok kutatójának munkáját, fogas kérdéseket tegyen föl 
neki, és elriassza őt attól, hogy egyszerű megoldásokhoz folyamodjék." SZIÍGI-DY-MASZÁK Mihály: Az 
irodalom történeti és elméleti vizsgálata. In: Uő.: ..Minta a szőnyegen." A müértelmezés esélyei. Balassi 
Kiadó, Bp., 1995. 23. 



Szegedy-Maszák Mihály 

BONYHAI GÁBOR (1941-1996) 

A társadalmi elismerés ritkán áll egyenes arányban a szellemi kiválósággal. Az 
ötvennégy éves korában eltávozott Bonyhai Gáborról viszonylag kevesen tudták, 
hogy nemzedékének egyik legkiválóbb elméje volt. 

1961 és 1966 között a szegedi József Attila Tudományegyetemen végezte tanul-
mányait. Bernáth Árpáddal és a fiatalon meghalt Kanyó Zoltánnal együtt Halász Előd 
tanítványai közé tartozott. Doktori értekezését is a szegedi Német Tanszék vezetőjé-
hez írta. Ahogy a Szignifikáns forma mint értékmetafizika Thomas Mann „Der 
Erwählte" című regényéhen elnevezés sejteti, e munkának semmi köze nem volt 
ahhoz, amit azokban az időkben marxizmusnak tekintettek. Nem is jelent meg az 
értekezés, de szerzőjét 1967 elején fölvették az MTA Irodalomtörténeti Intézetének 
Elméleti Osztályára. Tulajdonképpen a Filozófiai Intézetbe szeretett volna kerülni, 
de kénytelen volt belátni, hogy erre semmi reménye nem lehet. Megértette, hogy 
csakis azon a helyen dolgozhat, mely afféle megtűrt ellenzéket jelentett a hivatalos 
tudományhoz képest. Szellemi fölényét munkahelyén kezdettől fogva elismerték. 
Szimbolikus logikát tanított, s az Intézet idősebb és fiatalabb munkatársai egyaránt 
lankadatlanul másolták azt, amit a táblára írt. Amikor az egyik ilyen foglalkozás után 
Nietzsche és Heidegger nevét hoztam szóba, „obskurantistáknak" nevezte őket, s 
óvott attól, hogy a műveik hatása alá kerüljek. Carnap alapos megismerésére 
buzdított. 

Tanulmányainak keletkezési és kiadási sorrendje kezdettől fogva eltért egymás-
tól. Legelőször az Intézet folyóiratai biztosítottak nyilvánosságot számára: A Szarvas-
ének. szerkezetelemei a régi Kritika, az Egy festészeti és egy zenei forma imitációja 
Celan „Halálfúgá"-jának struktúrájában pedig a Helikon hasábjain jelent meg. 
Mindkettő az éppen kibontakozóban levő műelemzés fölényes mesterének mutatta. 
Azonnal szakmai elismerést arattak, ám ez korántsem használt szerzőjüknek. Káros 
irányzat kibontakozásával hozták összefüggésbe e munkáit. Hihetőleg Tolnai Gá-
bortól származott az ötlet, hogy a fiatal tudóst a Szovjetunióba kell küldeni aspiráns-
nak; ott talán majd átnevelődik. Bonyhai abban bízott, orosz nyelvtudásának hiánya 
megmenti e sorstól, de csalódnia kellett. Nagyon nehéz szívvel utazott ki; száműze-
tésnek tekintette moszkvai tartózkodását. 1971-ben megvédte ugyan kandidátusi 
értekezését a Lomonoszov Egyetemen, de e munkát nem tekintette a sajátjának. 
Valahányszor kértem, mutassa meg a szöveget, mindig azt felelte, nem érdemes 
elolvasni. Külföldi tartózkodása után jelentékeny változást lehetett érezni viselkedé-
sében. Időnként egy-egy rövid és meglehetősen egykedvű utalással jelezte, hogy 
nem éppen szívderítő világban töltötte a három évet. 
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Egyetlen könyve 1974-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál. Az értékek, rendszere 
Thomas Mann „A kiválasztott" című regényéhen a legutóbbi félszázad legjelentősebb 
teljesítményei közé tartozik a magyar irodalomtudomány területén, még akkor is, ha 
olyan részleteket tartalmaz realizmusról és humanizmusról, amelyeket Bonyhai utó-
lag, kényszer hatására iktatott be a szövegébe. Az értékek egymásra vonatkoztatását 
kivételes szakszerűséggel taglalta, sejtetvén, hogy Thomas Mann legtöbb alkotásában 
ugyanolyan szerkezet mutatható ki. A Helikon számára méltatást írtam e könyvről, s 
ennek elkészítése során egy beszélgetésünkkor azzal érveltem, hogy az elemző 
voltaképp saját értékrendjét is belelátja Mann kisregényébe, amikor szellem és élet 
kiegyenlítődéséről ír. Nem állította, hogy nincs igazam, csupán annyit jegyzett meg: 
szellem és élet összhangja csak vágykép az ő számára. A későbbiek azt igazolták, 
hogy e kijelentése sajnálatosan tökéletes önismeretre vallott. 

Noha a Szovjetunióban szerzett tapasztalatai megtörték azt a hihetetlen lendületet, 
mely a kezdetben jellemezte tevékenységét, némi megtorpanás után tovább folytatta 
Thomas Mann műveinek értelmezését. Soron következő tanulmányai közül Az érté-
kek kibontakozása és ismétlődése (Helikon, 1975) a Doktor Faustns fölépítéséről szólt, 
a Gesetzmäßigkeit nnd Zufall (Acta Litteraria, 1976) pedig Thomas Mann alkotásainak 
általános törvényszerűségeit fogalmazta meg. Ugyanekkor közölték olyan írásait, 
amelyeket még a kényszerű külföldi tartózkodás előtt írt. A Leírás és interpretáció s az 
Értéknyelv szövegét néhányan már évekkel az előtt ismertük kéziratban, hogy a 
Filológiai Közlöny, illetve a Magyar Filozófiai Szemle megjelentette őket. Mindkettő 
világosan elárulta, hogy szerzőjüket elsősorban a bölcselet érdekli. 

Tájékozódásának fokozatos módosulását nemcsak Egy metahermeneutika le-
hetőségéről címmel a Literatura által 1977-ben közölt dolgozata árulta el, de a 
Helikon 1981-ben általa szerkesztett kettős száma is, melynek a Régi és új hermene-
utika volt a tárgya. Fordításai is azt jelezték, hogy érdeklődése a hermeneutika 
irányába fordult. Nicolai Hartmann Esztétikájának magyar változatát még inkább 
kötelességszerűen készítette el, Ingarden korai könyvét viszont már azzal a szándék-
kal ültette át magyarra, hogy Az irodalmi műalkotás hozzáférhetővé tételével talán 
némi változást idézhet elő a hazai irodalomtudományban. Gadamer Igazság és 
módszer című munkájával teljesen azonosította magát. Aligha véletlen, hogy ez a 
kötet már a fordító utószavával jelent meg, s noha e Hermeneutikai filozófia című 
szöveg mai szemmel tartalmaz kényszerű engedményeket, aligha lehet kérdéses, 
hogy e mű magyar kiadása döntően hatott a hazai tudományra. Vele egy időben, 
1984-ben jelent meg az a német nyelvű tanulmány, melyben Bonyhai Popper Leó 
írásaiban mutatta ki a nem divinatórikus hermeneutika előzményeit. Ez a munka 
teljes egészében máig nem jelent meg magyarul, s hiányát még az a fejezet sem 
pótolhatja, mely Az irodalomtörténet elmélete című, Szili József szerkesztette gyűjte-
ményben olvasható. Jelenlegi ismereteim szerint ez a Hermeneutika és morfológia 
című szöveg tekinthető a tanulmányíró Bonyhai Gábor hattyúdalának. Igaz, később 
még több bel- és külföldi ülésszakon tartott előadást, tervezett egy hosszabb munkát 
Franz Kafka műveiről, egy dolgozatának első feléről pedig vitát is rendezett az 
Irodalomtudományi Intézet, de félbemaradt vállalkozásait már nem fejezte be. 
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Mivel magyarázható e nagyszerűen indult tudományos pályának hirtelen megsza-
kadása? Lehet a családi örökségre hivatkozni, mely Bonyhai Gábort hirtelen a 
módos emberek közé emelte. Ha tekintetbe vesszük, mennyire nem tudott élni a 
váratlan szerencsével, aligha fogadhatjuk el kizárólagosnak ezt a magyarázatot. 

Amikor utolsó hosszabb beszélgetésünk alkalmával megkérdeztem, miért hagyta 
abba a tanulmánykészítést, azt felelte, fölösleges írni akkor, ha olyan szerzők létez-
nek, mint Nietzsche és Heidegger. Mosolyogva tette hozzá, hogy természetesen 
emlékszik arra, hogy egykor miként nyilatkozott e két gondolkodóról. Enyhe gúnnyal 
idéztük föl a hatvanas évek végét, amikor mindketten Susanne К. Langer könyveit 
olvastuk. Fölszínesnek bizonyultak az amerikai szerző nézetei „diszkurzív" és „nem 
diszkurzív jelképekről". Egy általa föltett kérdés azonban továbbra is foglalkoztatott 
benniinet: számít-e valamely zeneműnél, hogy szövege költészet-e vagy sem. Wag-
nerre terelődött a szó. Nem volt jelentős költő, de azért mégis oka lehet annak, hogy 
T. S. Eliot a Tristan sorait idézi a The Waste Land részletében. „A III. fölvonás olyan, 
mint egy Heiner Müller-darab" - mondta Bonyhai. „A legegyszerűbb szóismétlések-
nek is költői erőt adhat a helyzet." Kissé értetlenül fogadtam e megjegyzését. 

Temetése után egy héttel az „Arte" nevű csatomán a Tristan) közvetítették a nemré-
gen meghalt német író rendezésében. Amikor azokhoz a szavakhoz élt az előadás, 
amelyekről eszmecserénk legvégén vitatkoztunk, beláttam, hogy mint annyiszor, most 
is kivételes elmeélű beszélgetőtársamnak volt igaza. Az együgyű szóismétléseknek 
mélyebb jelentést ad az, hogy kimondójuk a halállal találja szemben magát: 

Wo ich erwacht -
weilt' ich nicht; 
doch, wo ich weilte, 
das kann ich dir nicht sagen. 
Die Sonne sah ich nicht, 
noch sah ich Land und Leute: 
doch, was ich sah, 
das kann ich dir nicht sagen. 

Az ez után következő sorokig - melyek már közvetlenül a nemlétről szólnak - az 
említett beszélgetéskor nem jutottunk el, de elhatároztuk, hogy más alkalommal 
folytatjuk az eszmecserét. Erre már nem kerülhetett sor. 

Bonyhai Gábor emlékét mindazok megőrzik, akik jól tudják, hogy a szellemi 
tudományokban a mennyiség nem számít, csakis a minőség. Az ő kezdeményezése 
nélkül aligha következett volna be a magyar irodalomtudománynak az a fordulata, 
mely az új nemzedékek számára a tájékozódás szabadságát biztosította. Közvetve 
vagy közvetlenül mindnyájan az ő adósai vagyunk. 

„Kötél az ember - mondja Zarathustra - , állat és emberfölötti ember között 
feszül - kötél egy szakadék fölött. 

Veszélyes általmenés (Hinüber), veszélyes útonlét, veszélyes borzongás és meg-
állás. 

Az a nagy az emberben, hogy híd és nem cél: azt lehet szeretni benne, hogy 
áttűnés és letűnés." 



Orlovszky Géza 

KOMLOVSZKI TIBOR (1929-1996) 

I 

Tizenkét évvel ezelőtt találkoztam először Komlovszki Tiborral. Megnyerő modorú, 
mozgékony és energikus férfinak láttam, aki meglepő türelemmel és érdeklődéssel 
foglalkozott velem, az első emeleti szerkesztőségi szobájába kézirattal bekopogó 
végzős egyetemi hallgatóval. Viselkedése nem a tanáré, a szerkesztőé volt. Látszott, 
hogy számára a lapcsinálás szívvel-lélekkel végzett hivatás, szenvedély. A rákövet-
kező tíz év szerda délutánjainak nagyobb részét egy szobában töltöttük el, a 
ReBaKucs rituális Ménesi úti megbeszélésein. Tibor többnyire hallgatagon ült meg-
szokott helyén - nem tartozott a notórius hozzászólók közé füstfelhőbe burkolóz-
va, majd miután kitiltották a dohányzást az értekezletekről, a meggyújtatlan cigaret-
tát sordorgatva, gyűrögetve. Annál inkább felvillanyozódott, amikor kedvenc 
témájáról, Balassi költészetéről volt szó. Ilyenkor egyre gyorsabban és egyre heve-
sebben gesztikulálva beszélt, érvelt és vitatkozott. 

Szentesen született 1929-ben. Hamarosan elkerült azonban a Tisza mellől. Egy 
saját maga által mesélt anekdota szerint, hogy később, 1949-ben egyáltalán egyetem-
re kerülhetett, annak köszönhette, hogy nagyapja annak idején elkártyázta a kiski-
rályságí határban fekvő családi birtokokat. A kitelepítést azonban így előre letudva 
népi kollégistaként kezdhette el a magyar-történelem szakot. Elsőévesen még 
hallgathatta Horváth János előadásait, majd szemtanúja lehetett a régi professzori 
gárda nyugdíjazásának és az egyetem új szellemben való átszervezésének. Az 
akkoriban szokásos kézi irányítás először hivatalnokot csinált belőle a Kar tanul-
mányi osztályán, majd két év után a piarista gimnázium épületébe költöző bölcsész-
kar harmadik emeletére irányították az akkoriban önállósodó Régi Magyar Iroda-
lomtörténeti Tanszék erősítésére. Indulása tehát nem volt szabályos „régi magyaros" 
pályakezdés; egyetemi évei alatt inkább a Nyugat költészetéért, Ady Endréért rajon-
gott. Egyik első tanulmányát is Ady és a régi magyar költői nyelv kapcsolatáról írta. 
Hamarosan rátalált azonban témájára, melyhez egész életében hűséges maradt: 
Balassi Bálint költészetére. Nem volt pozitivista típusú tudós. Filológus, művelődés-
történész irányultságú pályatársaival ellentétben a régi magyar vers megformáltsága, 
esztétikai hatást kiváltó eszközei érdekelték. Még kiváló attribúciós tanulmányaiban 
is elsősorban belső, stilisztikai-nyelvi megfontolások alapján tudott érvényes követ-
keztetéseket levonni egy-egy szöveg szerzőségéről. Nagyszerű irodalmi érzéke volt. 
Egy múlt század eleji tanulatlan versszerző klapanciáiban is képes volt felfedezni 
egy elfeledett 16. századi históriás ének törmelékeit, a megtisztított epikus cselek-
ményről kimutatva, hogy az több helyen is Arany Toldijának nyersanyagául szolgált. 
A hatvanas évek közepén, még a strukturalizmus hazai divatja előtt hangsúlyozta a 
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nyelvi megformáltság vizsgálatának szükségességét - ebben a szemléletében elődjé-
nek földijét és szegről-végről rokonát, Négyesy Lászlót tekintette. Előkészítette a 
Régi magyar versről szóló konferenciát, és szerkesztette az elhangzott tanul-
mányokat összegyűjtő kötetet. Előszeretettel foglalkozott a Rimay-kortárs manieris-
tákkal, ahol a szokatlan, hétköznapitól erősen elütő beszédmód először tűnik fel a 
magyar irodalomban. Balassi kései verseivel kapcsolatban is azt hangsúlyozta, hogy 
bennük születik meg először a dallamtól elváló autonóm szövegvers; a bonyolult 
aranymetszéses szerkezetekben, a felerősödő akusztikai hatáselemekben egy újfajta 
költői eljárás megszületését ismerte fel. 1995-ben megjelent Balassi-tanulmánykötete 
három évtizeden át formálódó kutatásainak betetőzése volt. 

Tibor igazi életműve azonban mégis az Irodalomtörténeti Közlemények volt. 
1954-ben tűnt fel először neve a lap impresszumában, és azóta - kezdetben 
technikai szerkesztőként, szerkesztőségi titkárként, majd 1971-ben felelős szer-
kesztőként — szinte megszakítás nélkül csinálta a lapot. Rendkívüli szerkesztő volt. 
Csalhatatlan tudományos érzékkel válogatott a kéziratok között nemcsak saját szo-
rosan vett korszakában, hanem a magyar irodalomtörténet-írás teljes mezőnyében. 
Sikerült mindig elhárítania a protokolláris publikálások kényszerét, de szinte vadá-
szott a jól megírt, izgalmas, tudományosan értékes tanulmányokra és szövegkiadá-
sokra. Nagy megtiszteltetésnek számított, ha egy tudományos előadás elhangzása 
után a szerzőtől közlésre kérte a szöveget. Bizonyos, hogy a Komlovszki Tibor 
nevével fémjelzett évfolyamok az ItK fénykorát jelentik. 

A szerkesztés kemény és áldozatos munkát igényelt tőle, amiért sokszor még 
tudományos ambícióit is félre kellett tennie. Utolsó éveiben mintha kissé felszaba-
dult volna. Ideje jutott néhány régebben tervezett tanulmány megírására, megszerez-
te a tudományok doktora fokozatot. Megszerkesztett két kitűnő versantológiát, 
nagyszerű ötletei, tervei voltak. Egyre gyakoribb köhögési rohamait, fulladásait 
mindnyájan a régebben diagnosztizált asztmájának tulajdonítottuk. Amikor fény 
derült az orvosi tévedésre, már késő volt. A betegség kíméletlen gyorsasággal őrölte 
fel a szervezetét. A munkát az utolsó, kórházban töltött hónapokban sem hagyta 
abba. Kéziratot olvasott, szerzőkkel tárgyalt, tanulmányt rendelt telefonon. Az utolsó 
pillanatig megmaradt szerkesztőnek. 
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Máitonffy Marcell 

KÉRDÉSEK KERTJE 

- Az irodalmi szempontú ЛгА/га-értelmezé.s néhány problémájáról -

1. A gondolkodás alapfeltétele az „értelem hermeneutikai korszakában"1 kétségkívül 
a megértés dialogikus voltának elfogadása. Amikor Gadamer „a két személy közt 
lejátszódó beszélgetés modellje szerint" vizsgálja „a beszélgetésben végbemenő 
megértetés iránymutató közösségét",2 a párbeszéd szó metaforikus jellegére is utal. 
E metafora egy olyan közös hely körvonalait rajzolja ki, ahol az igazság kisajátítha-
tatlan, azaz nem valamely részérdek totalitásigényét leplező vagy kinyilvánító fogal-
mi konstrukció, de nem is nyelődik el a hiányát jelző kompromisszumban. Az itt-lét 
beszélgetésként hordozza azt az esélyt, hogy igazsággá váljék. A gadameri „kö-
zösség"-képben, s itt elsősorban a kultúra sajátos hagyománnyal rendelkező, ám 
egymással összefüggő területeinek művelőire, valamint az egyidejű értelmezések 
polifóniájára gondolunk, a párbeszéd résztvevőinek külön-külön is átfogó igazság-
igénye dacára e résztvevők tanulékony kölcsönössége jut szóhoz. 

A bibliai szövegek irodalmi működéstöivényeinek vizsgálata, ha abból a felisme-
résből táplálkozik, hogy a szövegek jelentése a befogadás interaktív közegében 
aktualizálódik, illetve teremtődik meg, ígéretes távlatot nyit a zsidó-keresztény 
értelmezési tradíció és a művészi valóságmegismerés viszonyának értékelése előtt. 
Hiszen az egymással való kiegészülés és a szabad különállás bonyolult játékában, 
paradox módon, egyszerre beszélhetünk „ágazati hermeneutikákról" és kettős 
„törzsről". A létmegértés és önmegértés összetartozásának és nyelvi természetének, 
az interpretációk közös hagyományt létre hívó pluralitásának, kérdés és válasz 
dialektikájának elfogadása „a hermeneutika univerzális aspektusát" (Gadamer) jele-
níti meg mindkét területen. Ugyanakkor az esztétikai és a teológiai megismerés 
más-más gyökérzettel is rendelkezik és növekedésük sem okvetlenül mutat azonos 
irányba. 

Ezért is elgondolkodtató, hogy az élvező megértés goethei maximáját alapul véve 
(„genießend urteilen, urteilend genießen") H. R. Jauß az esztétikai tapasztalat lénye-
gét a teológiai hagyományétól merőben eltérőként határozza meg,3 midőn a (kano-
nizált) szövegek „eredetfölényével" (Ursprungsüberlegenheit,) és az értelmezési ha-
gyomány „dogmatikus" tekintélyével szemben „a kérdező megértés" szabadságát és 

1 Vö. J . GREISCH könyvének címével: L äge herméneutique de la raison (Paris, 1985). 
2 H - G . GADAMER: Igazság és módszer. Budapest, 1984. 264. 
3 Н. R. JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main, 1982. 
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primátusát hangsúlyozza. Az irodalmi hermeneutika elhatárolásának szándéka Jauß-
nál ugyanakkor a kölcsönösség újrafogalmazott lehetőségét is magában rejti: „[teo-
lógia és esztétika] kiengesztelődésének esélyét az adhatja meg, hogy a teológiai 
hermeneutika igénybe veheti irodalmi szomszédjának segítségét, amennyiben egy 
vallási szöveg vagy a vallásos művészet valamely alkotása, melynek intentio rectája 
valaha a szemlélő hitéről vallott, számunkra azonban, egy távoli hitvilág tanújaként, 
idegenné lett, művészi jellegének intentio obliqiidja révén, a kérdező megértés 
hídján átkelve újra hozzáférhetővé válhat.'"4 

Jauß abból a feltevésből indul ki, hogy a teológiai hermeneutika alapképlete a 
kinyilatkoztatott szöveg a Szentírás tekintélyének és az írást értelmező ember 
engedelmességének szembenállása. „Annak, hogy egy szöveget Verbum Dei-ként 
értsünk, sajátos premisszája van: a hit álláspontján lévők számára a szöveg »megszó-
lítás-jellegű«, s a megértő én »eleve megszólított én«.'" A befogadásesztétika felisme-
réseit éivényesítő irodalmi hermeneutika feladata tehát a kérdés-válasz-dialektika 
radikális „visszafordítása".6 Ha a teológiai olvasat szerint a szent szöveg megfelleb-
bezhetetlen tekintélye kérdezi az embert, akinek „rendeltetése az, hogy válaszként 
létezzen",' akkor az esztétikai tapasztalat e létezésmód ellentettjét részesíti előnyben. 
„Csak a kérdező ember számára válik kérdéssé a szöveg; magától nem az."b A cél 
természetesen nem lehet kérdés és válasz dinamikájának felszámolása - ami bár-
mely kérdezésre indító szöveg, de kivált a Biblia esetében a teljesült megértés 
illúzióját, hagyomány történés-jellegének tagadását, az önmagát maradéktalanul 
birtokba vevő szubjektum anakronisztikus tételezését jelentené - , hanem e dinami-
ka hangsúlyainak áthelyezése és mibenlétének új, az ágazai hermeneutikák mind-
egyikére nézve termékeny megvilágítása. 

A párbeszéd-metafora az Igazság és módszer közvetítésével vált a hermeneu-
tikai gondolkodás szemléleti alapjává, az írásokkal való foglalatoskodás termé-
szetes közege azonban kezdettől fogva az Ige szabad és teremtő - dialogikus -
befogadása. „Valódi írástudó csak az - írhatja évezredes, noha evidenciáját az 
értelmezések történetében korántsem szakadatlanul érvényesítő meggyőződéssel 
Gershom Scholem - , aki kutatóként áll kapcsolatban a hagyománnyal. [...] 
hiszen a hagyomány nem más, mint alkotó munka a kinyilatkoztatás befogadá-
sában."9 Ezen alapul mind az ószövetségi kánon létrejötte, recepciója az Újszö-
vetség szövegeiben, az okfejtő és elbeszélő midrás-hagyomány, de lényegében, 
deklarált céljától nem egyszer eltérően, a patrisztikus kor allegorizáló Biblia-ér-
telmezése és a sensnsok négy szintjének középkori megkülönböztetése is. Azt 

4 1. m. 398. 
5 E. FI CI is: Hermeneutik. Tübingen, 1958. 133- Idézi: H. R. JAUSS: i. m. 397. 
h I. m. 398. 
7 Uo. 
8 W . PANNENBERG: Hermeneutik und Universalgeschichte. In: Grundfragen systemathischer Theologie. 

Göttingen, 1971. idézi: H. 11. JAUSS: UO. 
9 Kinyilatkoztatás és hagyomány mint vallási kategóriák a zsidóságban. In: A kabbala helye az 

európai szellemtörténetben. Budapest, 1995. 45. 
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az egyszerű belátást, hogy a szöveg mindig valamiképpen olvasott szöveg, a 
teológia munkáját a dogmák kikristályosításával és ezek igehirdetői applikáció-
jával azonosító felfogás a teológiatörténet során csak részben homályosíthatta el. 
A modernitást egyébként sok tekintetben megelőlegező Pascalnál a játék-meta-
fora korai felbukkanása a statikus szövegjelentés képzetéhez kapcsolódik: „új az 
anyag elrendezése; a labdajátékosok is ugyanazzal a labdával játszanak, csak 
éppen az egyik jobban helyezi, mint a másik",10 a nála csupán tizenöt évvel 
fiatalabb Richard Simon viszont már arra törekszik, hogy az értelmezés poiétikus 
mozzanatát előtérbe helyező patrisztikus magyarázatot visszavezesse a teológiai 
köztudatba: „a keresztény vallás igazságát inkább az Atyák Szentírás-kommen-
tárjaiban kell keresnünk, mint a Biblia szövegének betű szerinti értelmezésé-
ben".11 A megértés időbeliségének és narrativitásának felismerését a Biblia-értel-
mezés belső fejlődése hozza meg, szabadság és emlékezet együttműködését 
tanúsítva. Jaußnäl a teremtő befogadás elvének radikalitása jelent újdonságot. 
Egyfelől az, hogy az aisthesis „az érzéki ismeretet a fogalmak általi megismerés 
előjogával szemben érvényesíti",12 másfelől az, hogy a szöveg hagyomány szen-
tesítette tekintélyének megkérdőjelezése, az esztétika tartományából kilépve, a 
teológiai-egzisztenciális léttapasztalat rendjére is kiterjeszthetővé válik. 

A kezdeményezés távlatai azonban csak látszólag egyértelműek. Abban tud-
niillik, hogy - többek közt Bultmann indítására - a (biblikus) teológiát, valamint 
az irodalom (s benne a Biblia) értelmezését csupán a szövegjelentés időtlen 
normativitásának eszméjétől szabadítsák meg, inkább szolgálva, mintsem ellehe-
tetlenítve a teológiai kérdésfelvetést. (A bűnbeesés történetét vizsgáló „esettanul-
mányát" a szerző annak óvatos említésével zárja, hogy „a Genezis 3 exegéziséhez 
fűzött kíváncsi kérdéseinek a teológiai hermeneutika is utat enged".)13 Tisztázat-
lanabbnak tűnik, hogy Jauß csakugyan járható ösvényt nyit-e, amikor az eszté-
tikai tapasztalat eredendő „kíváncsiságát" annak a paradigmatikus bibliai szöveg-
részletnek az elemzésében juttatja érvényre, amelynek az „alapító elbeszélések" 
(récits fondateursf között is kitüntetett helye van. Az irodalmi megközelítés 
illetékességének kérdése a bűnbeesés-történet interpretációja kapcsán azáltal vá-
lik sarkalatossá, hogy e történet nem csupán szöveg és olvasó „hierarchikus" 
viszonyának szemléltetésére, illetve e viszony problematizálására ad alkalmat. 
A létmegértés olyan konstansait érinti, mint az emberi személy transzcendentális 

10 Gondolatok. Budapest, 1978. 13. 
11 Histoire critique du Vieux testament. 1 6 7 6 . Idézi: P . BEAUCMAMP: Le récit, tu lettre et le corps. Paris, 

1982. 18. 
1 2 H . R. JAUSS: i. M . 8 8 . 
13 I. m. 450. 
14 E helyütt nem bocsátkozunk annak vizsgálatába, hogy az alapító elbeszélés tételezése - többek 

között Paul Ricoeur által - miként férhet össze a hagyománytörténés gondolatával. Csupán arra utalha-
tunk, hogy ha valamely értelmező közösség saját tradíciójában bizonyos szövegeknek tekintélyt tulajdo-
nít, ezzel nem feltétlenül iktatja ki az értelmezés kritikai mozzanatát, a megszakításokkal együtt érvénye-
sülő folytonosság elvét, a horizontok változásának jelentőségét. A Genezis 3 bűnbeesés-elbeszélését épp 
sokrétű, nemcsak irodalmi és teológiai hatástörténete felöl tekinthetjük alapszövegnek. 
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létalapjára, a rossz eredetére, a bűnösségről való tudás struktúrájára vonatkozó 
kérdést, a történelmi létezés esélyeire, kockázatára és céljaira irányuló reflexiót. 
A teológia- és filozófiatörténet során felmerülő, párhuzamos és számos ponton 
érintkező értelmezések komplexitásának figyelembevétele nélkül kétséges, vajon 
csakugyan eredeti szempontokkal gazdagítja-e a „tisztán" irodalmi olvasat a 
kérdések sorát. De az sem magától értetődő, hogy a kanonizált szövegjelentéssel 
(és, a szöveghez fűződő viszony világképalakító következményeiről sem megfe-
ledkezve, általában a tekintélyelvű gondolkodással) szemben nagykorúvá váló 
olvasó képzete nem vetül-e rá oly mértékben az értelmezés tárgyára, hogy a 
konvencionális értelmezői szempontok fennhatósága alól kivett szakasz végül is 
ahelyett, hogy a nóvumra érzékeny esztétikai horizontba lépne be, egy immár 
hasonlóképpen történetiségében szemlélendő, sok tekintetben meghaladott 
emancipációs eszme öntőformájába kényszerül. A megújuló recepció csakugyan 
felszabadító elgondolása másként érvényesül annál a szövegnél, amely épp a 
teremtményi szabadság problematikus voltáról őriz sokrétű tudást. A kérdés 
röviden az, hogy a produktív olvasáshoz nem tartozik-e hozzá szervesen a 
szöveg szimbolikus identitásának elfogadása. E szókapcsolattal az elbeszélésnek 
azt a tulajdonságát kívánjuk jelölni, amely szembeszáll a normatív interpretáció 
egyenirányító törekvésével, de ellenáll a értelmezői hagyomány radikális meg-
szakításának is. Mégpedig azért, mert a kezdetek elbeszélése maga is értelmező 
szöveg. Eleve ellentmondásos ismeretet sűrít, történelmet tud maga mögött, s e 
történelem kontrasztjait nyújtja át az interpretáció jövőjének. Van-e új a nap alatt? 
- ezt is kérdezi a bűnbeesés-történet, arra figyelmeztetve, hogy az értelmezés 
változó látómezejét elsősorban a szimbolikus ismeret sorsának többletével érde-
mes kitöltenünk, semmint gyökeres kérdőre vonásával. Ez ugyanis már magában 
a történetben megtörténik. Közelebbről, Jauß kiindulását vitatva: a vizsgált szö-
veg nem az ógörög mítoszokkal rokon, hanem jelentései mindenekelőtt a nagy 
bibliai szövegformák - a törvény, а bölcsességi meditáció, a vallomás és az 
Isten-kapcsolat időbeli alakulását értelmező történetmondás - környezetébe ta-
golódik. Az elbeszélésből kirajzolódó drámai viszony pedig, amint nem ajánlko-
zik fel maradéktalanul az ens summumról való ontoteológiai spekuláció igazo-
lásául, úgy az sem nyilvánvaló, hogy az alattvalói állapotból való felszabadulás 
ősképiete volna. 

2. Az exegesis és az eisegesis, a kifejtés és a beleolvasás határai a szöveg poliszé-
miájából következően nem rögzíthetők egyszer s mindenkorra. A befogadásesztéti-
ka vállalt eisegesise sem mondhat le azonban arról, hogy megőrizze a szöveghez 
való hermeneutikai viszony alapformáját: azt a készséget, hogy megújuló kérdései-
nek világánál ne csupán a szövegről szerezzen új tapasztalatot, hanem, a szöveg 
kérdéseire hallgatva, önnön előfeltevéseit is felülvizsgálja. Jauß könyvének egyik 
végkövetkeztetése szerint „irodalmi művek esetében a kérdések akkor legitimálha-
tók, ha a szövegmagyarázat (az Auslegung, vagyis az exegézis) előzetes ismeret-
szerző mozdulata (Vorgriff) igazolja őket, más szóval: ha kimutatható, hogy a 
szöveg új és nem csupán mellékes válaszként érthető a feltett kérdésre. Ez azt a 
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követelményt is magában hordozza, hogy a szöveg, belső összefüggéseiben, értel-
mezhető legyen e válasz jelentéseként".17 Az értelmező hagyomány pluralitásának és 
az új kérdés legitimitásának viszonyát a Biblia esetében az teszi különösen bonyo-
lulttá, hogy nem csupán távoli és idegen szövegről van szó, amelyet valamely, 
verzióiban is egységes hagyomány közvetítésével kapnánk kézhez. A hagyománytör-
ténést ekkor lehetne az új kérdés számára újdonsággal folyamatossá tenni. Ám 
megkerülhetetlen tény, hogy a kettős zsidó és keresztény értelmezési tradíciónak 
az összevetése épp századunkban vezetett el olyan belátásokhoz, amelyek a távol-
ság, a megszakítottság, a kérdés, az elkülönbözés hagyománytörténeti rangját, a 
zsidó vallási tapasztalat és EhMö-hermeneutika vezérelvét integrálva (ismét) alap-
vetőként tartják számon a kinyilatkoztatás és az értelmezési szabadság dialektikus 
viszonyát. 

Alihoz tehát, hogy a bűnbeesés történetében az esztétikai olvasat — autonómiájá-
nak feladása nélkül - elsődlegesen ne az Isten-kép tekintélyi aspektusának első 
megkérdőjelezését lássa, természetesen azt kellene igazolnunk, hogy a szöveg 
másról szól. A teremtéstörténetben reflektált kapcsolatformák eltérő típusú magyará-
zataitól mint az új kérdések legitimitását igazoló feltételrendszertől eltekinteni csak 
a valódi kérdések megkerülésével lehetséges. 

3. Bizonnyal félreértenénk Rudolf Bultmann Biblia-teológiai célkitűzését, ha a 
mítosztalanítás szó konnotációinak engedelmeskedve a teremtéstörténet jelen-
téstartalmait a görög mítoszok egzisztenciális alkalmazásának mintájára kísérelnénk 
meg egy idegenné lett műfaj kényszerzubbonyából kiszabadítani, és az esztétikai 
befogadásban a produktív értelemfeltárás művelete számára megközelíthetővé ten-
ni. A kritikai álláspont elfoglalásának és érvényesítésének ugyanis alapfeltétele, 
hogy a vizsgált szöveg karakterével s egyben hermeneutikai pozíciójával tisztában 
legyünk, azaz legalább negatív értelemben tisztázzuk hagyományos normativitásá-
nak mibenlétét, hogy azután az alkotó befogadásban, „a fikció világa és a valóságos 
(befogadói) világ kölcsönös horizontszerűségében"16 működésbe lépjen a szöveg 
jelentéspotenciálja. Vagyis mielőtt az „egyedi személyiség kialakításának" (die Bil-
dung der einzigartigen Persönlichkeit}1 igézetében a tekintély „hatáskörére" kér-
deznénk, meg kell fontolnunk, mely értelemben nem (szöveg)tekintély az értelme-
zett textus. 

A teremtéstörténet eredetmítoszként való megközelítése szükségképpen félreve-
zető a benne megjelenő Isten-ember-viszony szempontjából is. A vertikalitás a 
felülről érkező parancsszó képzetét az Ószövetségben „a szétválasztás, mely mértéke 
a végtelenségnek",'" eleve a kommentár organikus kifejlésének történelmi horizon-
talitásába fordítja át. Ezért „az eredet e nem eredeti szövegét"19 csakis egyfajta 

15 I. m. 865. 
1 6 K . STIERLE: Was heißt Rezeption beifiktionalen Texten? Poetica 7 (1975). Idézi: H . R. JAUSS: i. m. 206. 
17 H. R. JAUSS: i. m. 242-243. 
1 8 M . BLANCÍIOT: A megszakítás. Athenaeum I I / 4 . ( 1 9 9 5 ) 1 3 9 . 
19 Uo. 
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ideologikus szemlélet - amely az inkulturáció viszontagságai során kapcsolódott az 
újszövetségi hagyományhoz, s amelyet a modern exegézis sokszorosan megkérdője-
lezett - szoríthatja az isteni monológ és a bűnös emberi merészség oppozíciójába. 
A szabadság „eredendő" romlottságáról való meditáció legalábír annyira a Teremtés 
könyve recepciójának eredménye, mint amennyire csupán távoli analógiák alapján 
láthatjuk az Éden kertjében az ártatlan és naiv tökéletesség utáni nosztalgia megnyil-
vánulását. És viszont: a kíváncsi kérdés csak akkor képes a termékeny hermeneu ti-
kai horizontszembesítés irányában meghaladni az ironikus csipkelődés egyoldalúsá-
gait, ha a szöveg befogadója tudomást vesz a mindig is kérdező „adam", a történelmi 
ember önértelmezésének ama történetéről, amely nem a teremtéstörténettel 
kezdődik, hanem hozzá érkezik el: annak szimbolikus komplexitásában éri el egyik 
magaslati pontját, s a Biblia belső jelentéshálózatában és a zsidó-keresztény exegé-
zis gazdagságában teljesedik ki. 

4. A szövegforma meghatározásának mitológiai tévútja mentén olyan vélekedé-
sek rendeződnek egymást erősítő sorba, amelyek kölcsönhatását szemügyre véve 
világossá válhat, miért volna lényeges a bibliai szöveg maradandó azonosságának 
kereteit körvonalaznunk ahhoz, hogy a produktív szövegértelmezésben remélt be-
fogadói identitás létrejöttének esélyét is megőrizhessük. A szóban forgó vélekedések 
olyan dialektikus ellentétpárokként határozzák meg (fikciós) szöveg és értelmező 
„horizontszerűségének" kettősségét, amelyek, Jauß kifejezésével, az európai gondol-
kodás „platonikus örökségére", egyszersmind az ontoteológiai valóságképre vezet-
hetők vissza. Nemcsak az immanencia-elv kiterjesztését, hanem a határvonal felol-
dásával a transzcendentális valóságtapasztalat konceptuális korlátainak feloldását is 
célozza az a kísérlet, amely a készen kapott fogalmak rendjével az aisthesisben 
meglelt szabadságot, az ágostoni res et signa szemiotikájának statikus jelentett 
ideájával a jelentők szivárványos játékát, a „változhatatlan, időtől-helytől független" 
Egy misztikájával és totalitásigényével a megismerésnek a dolgok sokféleségéhez és 
változásához igazodó „arisztotelészi" rendjét,20 a morális rendszer szigorával a gyö-
nyörködő curiositas jogát, a hagyomány mint múlt tekintélyébe zárult kinyilatkozta-
tás reflektorfényével (s nem utolsósorban annak egyháztörténeti vonzataival) az 
értelem autonómiáját állítja szembe. Hasonló értelemben beszélhet Paul Ricoeur, a 
teológia feladatára célozva, arról, hogy „az ige-esemény idealizmusával szemben, 
meg kell erősítenünk a történelem-esemény realizmusát, ahogy ezt például W. Pan-
nenberg fáradozása jelzi, aki igyekszik kiigazítani E. Fuchs és G. Ebeling egyoldalú-
ságát",21 és - mint fentebb már utaltunk rá - ezért foglalhat állást Jauß is, irodalmi 
hermeneutikáját kidolgozva, a kérdés-válasz-logika platonikus-ágostoni-reformáto-
ri hagyományának (a teológiai „igény" és a teremtményi alárendeltség) újraértelme-
zése mellett. Mindazonáltal a „rögzített" isteni identitásban elnyelődő „ádámi" ön-
azonosságot féltve sem volna szabad elsiklanunk ama viszonylag könnyen belátható 

20 Vö. G. LAFONT: Histoire théologique de l'Église catholique. Paris, 1994. 
2 1 P . RICOEUR: A kinyilatkoztatás eszméjénekhermeneutikai megalapozása. In: U Ő : Bibliai hermeneu-

tika. Budapest, 1985. 18. (Hermeneutikai Füzetek 6.) 
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körülmény felett, hogy szándékával ellentétben e hierarchiák megfordítása sem 
jelent gyökeres szakítást a platonizáló képlettel. Ha ugyanis a szabadság mibenlé-
téről gondolkodva megmaradunk a dichotomikus fogalmi keretben, akkor, a befo-
gadói tapasztalat katartikus mozzanatában, a „praxis kényszerétől" eloldott esztétikai 
azonosulás formái mint pusztán fogalmi minták maguk is ideákként sorakoznak fel 
az idealizált jelentés ellenpólusán. Ha a műalkotás szerepe a közvetlen valóságvo-
natkozás felfüggesztése és a képzelet elmozdítása az önmegértés általi létmegértés 
új lehetőségei felé, akkor kérdés, hogy e „felfüggesztett referencia" (Ricoeur) ho-
gyan viszonyul a lehetőségek megvalósulásainak és kudarcainak ama tapasz-
talataihoz, amelyeket e lehetőségek hagyománya mint értelmezési folyamat közvetít. 
Az új kérdésekre születő új válaszoknak, szembesülniük kell a szabadság határaival, 
amelyek a szabadságvágy megnyilvánulásaival együtt a hagyományban közvetített 
tudás legmaradandóbb elemei. Természetesen kijelenthetnénk, hogy az irodalmi 
hermeneutika illetékessége itt megszűnik, jobban mondva ez az a pont, ahol az 
esztétikai reflexió, bevégezve sajátos feladatát, átadja helyét a társadalomtudományi 
gondolkodás más területeinek. Ám a kontextualitás, mely az értelmezett szövegek, 
az értelmezési művelet és az értelmező alany közös jellemzője - az tudniillik, hogy 
más szövegek és más szövegértési eljárások közé, valamint az értelmezők életvilá-
gába illeszkednek - , óhatatlanul szükségessé teszi annak latolgatását, hogy a képze-
leti minták miként viszonyulnak a tapasztalati valóság beszédéhez. „Nincs olyan 
cselekvés vagy szenvedés, mely néma volna; mely ne volna - talán csendes -
felhívás a szóra",22 s e kijelentés fordítva is érvényes. A szabadság határait azok az 
antropológiai állandók jelölik ki és formálják át a praxis maradandó kérdésévé, 
amelyek a művek egymásra hatásában létrejött, valamint az olvasó által elsajátított 
valóságértelmezési szempontok párbeszédéből kilépve a szerző, a mű és az olvasó 
mindenkori életösszefüggésével kommunikálnak. A beszélgetés kontinuitását a más-
ként-értések egymásra hangolása, a különbözésben megtalált azonosságok megra-
gadása biztosíthatja. Ha más nem, a reflexió hagyományát tápláló és életben tartó 
közös határtapasztalatok és az emberi kommunikáció során átélt közelség és távol-
ság ismétlődő nyelvi eseményei szabnak olyan keretet az értelmezés potenciálisan 
végtelen lehetőségeinek, amelyek az értékelés és ítéletalkotás szférájában esztéti-
kum és etikum közös kereteinek bizonyulnak. A csodálkozás, az együttérzés, a 
mechanikus normakövetés kényszere alóli felszabadulás és az távolságtartás min-
denkor a következő lépés előtt áll: a befogadásban születő jelentésintenció leké-
peződik a személyes életidő tengelyére. A befogadói pozíció szövegszerűségével 
együtt jár a megtalált kérdésben s a válasz újdonságában való gyönyörködés közve-
títő szerepe: a szemlélődő ego fikciója átmenet a másokhoz való viszonyában 
létesülő Self, a függőségeinek rendszerében magára találó én felé. „Az önmegértés-
nek egy olyan átfogó szerkezetéről van itt szó, mely azt követeli tőlünk, hogy 
elvessünk minden olyan eszmét, amely szerint a tudatiság önmagát tételezhetné a 

22 D. JURVOUNO: Herméneutique de la praxis. In: Paul Ricoeur, Les metamorphoses de la raison 
herméneutique. Éd. Jean Günsen et Richard KEARNEY. Paris, 1991. 225. 
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tisztán immanens időiségen belül. Azért létezünk, mert a szónak ebben az erős 
értelmében foglyai vagyunk azoknak az eseményeknek, amelyek velünk történnek. 
Az ilyen-meg-ilyen, teljességgel véletlenszerű találkozások, drámák, boldogságok 
vagy szerencsétlenségek, ahogy mondani szoktuk: teljesen megváltoztatták létezé-
sünk menetét. Önmagunk megértésének feladata ezeken keresztül nem egyéb, mint 
az a feladat, hogy az esetlegest a saját sorsunk részévé formáljuk át. Az esemény az 
úr. E tekintetben a mi egyéni létezésünk hasonló annak a közösségnek a létezésé-
hez, amelyhez mindannyian hozzátartozunk, feltétlen függésben vagyunk bizonyos 
megalapozó eseményektől. Ezek az események nem múlnak el nyomtalanul, ezek 
az események fennmaradnak."23 Hozzátehetjük: az események a nyelvben konsti-
tuálódó gondolkodás részei, tehát a kommunikációra is kihatnak. 

„A szöveg világa fogalmának megfelelő szubjektív fogalom: az elsajátítás (approp-
riation) fogalma" mondja Ricoeur.2' A valódi kérdés az, hogy miféle, ugyancsak a 
hagyományból érkező kérdésekkel felvértezve fordulunk vissza kérdezőként a ha-
gyomány felé, illetve milyen, újonnan elsajátított hagyománymozzanatok alapján 
vagyunk képesek igazolni vagy meghaladni előzetes kérdéseinket. Aktuális kommu-
nikációnk örökségből táplálkozik, és ajándékokkal frissül fel: az értelmező befoga-
dás aktivitásában és az elfogadás passzivitásában, amikor is mások, kérdéseinek 
jelentősége a kölcsönösség etikai terébe vezeti át az írással való négyszemközti 
foglalatoskodás kötetlenségét. 

A szöveg valóságfeltáró energiája, ahhoz, hogy hatékonnyá váljék, nem nélkülöz-
heti a konstruktív olvasást, ugyanakkor a létezés olvasatává terjeszti ki a szövegér-
tést, s e kiterjesztett olvasatban a jó és a rossz tudásának (újra felismert) dilemmái a 
jóra és rosszra való képesség megtapasztalásának interpretatív környezetét alkotják. 
A bűnösség, mely akadályt emel az etikailag strukturált valóságviszony szabadsága 
elé, e maradandó tapasztalat véglegesen meg nem válaszolt kérdéseként tekint a 
szabad vizsgálódás alanyára a hagyományos interpretációk meg-megszakított folyto-
nossága mögül. Ez az alkalmasint egyszerre formai (a kommunikáció minőségét) és 
tartalmi (célját és jelentését érintő) tény, úgy tűnik, nehezen iktatható ki a nyelviség-
ként felfogott létértelmezés feltételei közül, s talán egyike azon határpontoknak, 
ahol az irodalomértelmezés elhatárolása a filozófiai és a teológiai hermeneutikától 
csupán átmeneti hipotézisként, világosabb összefüggéseket láttató és megteremté-
sükhöz vezető útként bizonyulhat szükségesnek. 

5. Ezek után élesebben fogalmazódik meg az a kétség is, hogy a szabadság 
korlátaiba, a töredékesség tapasztalatába való belenyugvás ellentettje, az értelmezés 
munkáját előrelendítő energia megengedi-e, hogy az itt-lét mint időbeliség herme-
neutikájának legegyetemesebb kérdésfeltevésén belül a szövegek sajátosan esztéti-
kai megközelítését többnek tekinthetjük-e módszernél (hiszen visszavezet az igaz-
ság ontológiai és etikai válaszútjaira, a hermeneutika tágabb közegébe). Mintha e 
kétséget látszanék igazolni az a körülmény is, hogy az irodalmi szövegek sokaságá-

23 P. Rice)i;un: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása. 47. 
2 4 P . RICOHCIÍ: i. m . 4 2 . 
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val szemben helytálló értelmezői originalitás (az értelem origójának áthelyeződése 
a befogadás alkotó folyamatába), s benne az autonóm egyediség szabad megtapasz-
talása némely elbeszélések esetében másodlagossá válik azzal a kollektív tudással 
szemben, amely egyfelől a módszerek s az értelmezők együttműködése nyomán 
világlik elő, másfelől az olvasót a hagyománytípusok közti választás feladata elé 
állítja. A szépirodalmi szövegeken iskolázott önkiteljesítő szabadság az alapító 
elbeszélés hordozta tradícióval szemben a fundamentális választás szabadságává 
alakul át. Az alapító elbeszélés e sajátos különbözőségét ősisége önmagában még 
nem biztosítja, hanem csakis azzal a tulajdonságával együtt, hogy a benne foglalt 
tudás a későbbi kérdéseket is irányító többletként hordozza magában a létértelme-
zés pluralitását elősegítő alapjelentéseket. Ekként, a tudás megszakítottsága dacára, 
élő, azaz értelmezésének múltját folyamatosan túlélő szövegfolyamatként lép Ire a 
jelen horizontjába. 

Az alapító elbeszélések „óriási laboratóriumában nincs olyan elképzelhető meg-
oldás a dolgok teljes rendjére - tehát a rossz titkára - vonatkozóan, amelyet ki ne 
próbáltak volna. Az összehasonlító vallástörténet, a kulturális antropológia, hogy e 
végtelen sokszínűségben valahogy rendet teremtsen, tipológiákat állít fel, és a 
mitikus magyarázatokat monizmus, dualizmus, kevert megoldások stb. szempontjai 
szerint csoportosítja. E taxinómiák elvontsága, amely az elkerülhetetlen módszertani 
mesterkéltség következménye, nem rejtheti el azokat a gyakran tudatos gonddal 
kimódolt kétértelműségeket és paradoxonokat, amelyeket a legtöbb mítosz hasz-
nál, pontosan akkor, amikor a rossz eredetére ad magyarázatot. Ezt példázza a 
bűnbeesésről szóló bibliai történet, amely számos más magyarázat előtt nyitva áll 
azon kívül, amely a keresztény Nyugaton elsődlegesen Szent Ágostonnak köszön-
hetően uralkodóvá vált. Ezek az elvont kategóriák nem rejthetik el azokat a mitikus 
tartományon belül észlelhető elmozdulásokat sem, amelyek lefelé a néphagyomány 
és a legendák elbeszéléseivel, fölfelé pedig a metafizikai elmélkedéssel érintkeznek. 
[...] A mítosz mindenesetre folklór-jellegénél fogva tudja befogadni a rossz tapasz-
talatának démoni oldalát, úgy, hogy nyelvi kifejezést ad neki. És megfordítva, 
spekulativ jellege folytán készítette elő a racionális teodíceák felé vezető utat, 
azáltal, hogy a hangsúlyt az eredet problémájára helyezte".21 A condition hnmaine 
egyszerre sötét és világos oldalát magába foglaló s a bűnbeesés történeteként ismert 
elbeszélés tehát történelmi tapasztalatok sokaságát, egyszersmind az eszkatológikus 
megoldás reményét sűríti, visszavetítő eljárással, a kezdet szimbolikus komplexitásá-
ba. A belőle forrásozó teodíceák, s tegyük hozzá: teológiák pedig együtt, e szimbo-
likus összetettséget megszüntető és megőrző hagyománykötegként ösztönzik a 
Biblia-kutatást arra, hogy a „jó és rossz tudásának" mibenlétét a lehető legtágabb 
összefüggésben próbálja megközelíteni. S kivált ne a Biblia egészéből kiszakítva. 
A mítoszok paradigmasorába illesztett bűnbeesés-történetre akaratlanul is az az 
Isten- és emberkép vetül, amelyet a görög filozófia fogalomkincséből felépült 

21 P. RICOEIÍR: A rossz: kihívás a teológia és a filozófia számára. Pannonhalmi Szemle 1994/1. 53-54. 
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teológia szerkezete sugall, továbbá utóbbi modellazonossága a hierarchikus társa-
dalmakkal s az ezek mintájára felépült történelmi egyházszervezettel. Nem meglepő, 
ha ilyen esetben a szövegértés mátrixát a statikus-normatív rendképzet és a társada-
lom életének belpolitikai és erkölcsi szabályozásáról gondoskodó megvilágosult 
tekintélynek az egyén emancipációs törekvéseivel való látens küzdelme alkotja. Az 
időtlen rend (az egyház és az Ige tekintélye) e modell szerint eredendően kontro-
verz viszonyban áll a bűnös ember történelmével. E jelentős mértékben Ágoston 
hatására kialakult teológiai episztémét Ghislain Lafont az alábbi módon összegzi: 
„a bűn megszakította az igazságos viszonyt, az emberben rendetlenség támadt, 
melyet concupiscentiának, »vágyakozásnak« nevezhetünk. A fogalom az emberi 
összetevők széthullását jelzi, ezeket fogta össze dinamikusan az igazságos magatar-
tás. Az igaztalanság megmutatkozásának kitüntetett helye a szexualitás. E személyes 
rendetlenség ugyanakkor valamennyi szinten megbontja a társadalmi rendet is, 
beleértve a Városét, amely, nem függvén többé az igaz Istentől, magatehetetlenül 
bálványimádásba süllyed s ekként politikai egysége is elvész".26 Az individuum 
öntudatra ébredése, s benne a tudás mint kíváncsiság jogkövetelése az autonómiát 
akadályozó hierarchikus (igazság)tekintéllyel szemben természetes következmény: 
a modell megfordítása. 

A teremtéstörténet azonban mindenekelőtt, s e felismeréshez a keresztény teológiát 
az írások irodalmi-esztétikai megközelítése juttatta (vissza), azoknak a bibliai beszéd-
módoknak a sorába tagolódik, amelyeknek Ricoeur öt főbb csoportját különbözteti 
meg: a prófétai, a hitvalló-elbeszélő, a rendelkező, a bölcsességi és a himnikus beszéd-
formát. A műfajok - akár a teremtésmítoszok - emlegetése, amennyiben a klasszifikáció 
keveset árul el abból az intenzitásból, amely a léttapasztalathoz való viszony modalitá-
sait kifejező beszédformák szövegközi összjátékát jellemzi, s egyben a kinyilatkoztatás 
fogalmát is gazdagon árnyalja. Ricoeur azért említhet hitvalló-elbeszélő formát, mert az 
Ige működésének legősibb nanatív szövegtanúi (például Deut 26,5-10) „a szív belső 
mozgását" kifejező „hálaadás, könyörgés és magasztalás" himnikus megszólalásmódját 
is magukba építik.2 A teremtéstörténet ezeknek az alapvető beszédformáknak az előte-
rében értelmezhető, mivel létrejötte feltételezi Isten és az ember relációjának mindama 
változatait, amelyek Izrael korai történelmében a kollektív ismeret részévé váltak, s 
e beszédformák különbözőségében, illetve összjátékában jutottak szóhoz. Ha Evans 
„a világot Isten teremtette" mondatot „autoimplikatív" és „affinis" kijelentésnek nevez-
heti, mivel kizárólag annak számára válik értelmes és „használható" mondattá, aki 
egyfelől „elkötelezi magát azzal szemben, akiről a kijelentést teszi és kifejezi irányában 
magatartását", másfelől „a kijelentés megértése sajátos kötődést és vonzalmat tételez fel 
az iránt, akinek tettére a kijelentés vonatkozik",2'4 akkor az autoimplikáció és az affini-
tás fogalmait, a bibliai elbeszélésre tekintve, talán kiterjeszthetjük a makrokontextuális 

2 ( 1 G . LAIONT: I. M . 7 4 . 

- ' P . RICOEUR: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása. 2 7 . 
2 8 J . LADRIERE: Langage auto-implicatif et tangage biblique selon Evans. In: L'articulation clu sens I. 

Paris, Í 9 8 4 . 8 . , 1 2 4 . 
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vizsgálat „kötelezettségére" és a szöveg „meghívására", amelynek nyomán egyáltalán 
lehetővé válik a beszédformák kölcsönösségében konstituálódó jelentések feltárása. 
A kontextuális kapcsolatok tanulmányozása nemcsak a Bibliára hivatkozó teológiai 
hagyomány pontosabb mérlegelésére és kritikai megközelítésére adhat alkalmat, ha-
nem a Biblia „egészében mitikus és metaforikus" voltát (Frye), s ebből következően a 
belőle felszabadítható jelentésenergiák működésének törvényszerűségeit is szemlél-
hetőbbé teheti. Egyúttal sajátos összefüggést mutathat fel olvasás és életidő között: nem 
szükséges túlságosan elmgaszkodnunk az „autoimplikáció" nyelvanalitikai jelentésétől 
ahhoz, hogy a terminust éppenséggel belebonyolódásrak fordítsuk. A roppant szöveg-
korpusz „rendelkezése", az isteni auctoritas mibenlétének tisztázását megelőzően, a 
tanulmányozásra való felhívás és a Bibliát alapul vevő morális normaképzés folyama-
tos felülvizsgálatán túlmenően a szövegben eltöltött idő éthosza, mint a szöveg átél-
hetőségének alapja. 

Idézzük fel bevezető, elbeszélő szakaszát (az Úr rákövetkező monológjától most 
eltekintve): 

„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. 
Ezt kérdezte az asszonytól: csakugyan azt mondta Isten, hogy a keit egyetlen fájáról 
sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, 
csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem 
ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszony-
nak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a 
szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. 

Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg 
kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a 
vele levő férjének, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, 
hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek 
maguknak. 

Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor 
járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kert fái között. 
De az Úristen kiáltott az embernek és ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember így felelt: 
Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért 
rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? 
Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így 
felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az 
Úristen ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett 
rá, ezért ettem." (Teremtés3,3 f19 

6. Az interpretációnak azt a szakaszát, amelynek során a többjelentésű történetből 
kiinduló teológiai reflexió szöveg „fölötti" értelemkonstnikcióvá szilárdul, egyaránt fel-
foghatjuk úgy, mint az elbeszélés alapjául szolgáló szimbolikus világtapasztalat tovább-
adásának természetes fejleményét, és úgy is, mint a hagyományozás folytonossága 

29 A Magyar Bibliatársulat új fordítása, 1994. 
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ellenében ható tendenciát. A konceptualizálhatóság kísértését és esélyét a nyelv funk-
ciójának történeti fázisokkal is leírható változásai jelenítik meg. Fiye szerint (lásd Ihe 
Great Codel. fejezet1") a metaforikus, a metonimikus és a leíró fázis történelmi szekven-
ciájában a mitikus gondolkodás a középső szakaszhoz kapcsolódik. A szimbólum her-
meneutikáját kidolgozó Ricoeur hasonló tipológiához érkezik el. A szimbólum és a 
fogalmi gondolkodás között közvetítő „müthosznzk - mint írja - kettős szerepe van: 
egyrészt gondoskodik a szimbolikus funkció megőrzéséről, s így valamiképp a fogalom 
előtti szinten kifejtett hatásáról is; másfelől pedig megszabja és bizonyos értelemben 
eltereli a »gyökér-szimbólum mozgásirányát: történeti kifejezésformákba öltözteti, s így 
megakadályozza, hogy az jusson érvényre, amit Phillip Wheelwright a szimbólum »ős-
erejének« (ancestral vitality) nevez. A müthosz-forma ezért ösztönzi s teszi látszólag 
lehetővé a szűkítő (sztenoszisztémákat«létrehívó) értelmezéseket."11 A Biblia-értelme-
zés legújabb kori fejlődésútjára pillantva az a benyomásunk támadhat, hogy az elbeszé-
lés szimbolikus többlettartalmainak újrafelfedezése - azzal az irányváltással összefüg-
gésben, amelynek során a Biblia teológiai applikációja a hittételek és a belőlük 
építkező rendszerek szentírási megalapozását szolgáló idézéstechnika felől, a törté-
netkritikai-mítosztalanítási módszer nélkülözhetetlen stádiumának közvetítésével egyre 
inkább a kortárs irodalomtudomány felismerésein alapuló szinkrón szövegvizsgálat, az 
irodalmi (nagy)formák azonosítása felé fordul - mintegy a Fiye-féle történeti fázisok 
kialakulásának ellenhatásaképpen évtizedek alatt bejárná a fordított utat. Az irodalmi 
formák megkülönböztetése a Bibliára mint a szövegköziség és szövegautonómia párat-
lan együttállására tekintve ismeri fel a kettős (a korpuszon belüli és abból kiinduló) 
hatástörténet jelentőségét. Paul Valéry mondata, melyet Jauß konklúzióértékkel idéz 
műve végén, alighanem megerősíti a bibliai hermeneutika belátását: „A tökéletesedés 
folyamata (la poursuite des perfectionnements) kizárja a tökéletesség (perfection) ku-
tatását. Tökéletesíteni (perfectionner) merőben más, mint bevégezni (parfaire)."'1 

A bűnbeesés történetének mint zárt narratív egységnek az irodalmi megközelítését a 
Biblia kétszeresen is kérdőre vonja. Ha igaz, hogy tapasztalatok sorát magába olvasztó 
és narratívák sorába illeszkedő szimbolikus-mitikus összegzésről van szó, akkor a 
bűnbeesés elbeszélése figyelmünket a történelemnek a teljes Biblia kozmoszában ki-
fejlő értelmezésére irányítja, melynek tanulsága szerint inkább beszélhetünk a bűnbee-
sés egyetlen nagy történetté formálódó történeteiről (a többes szám már a Genezis első 
11 fejezetével kapcsolatban indokolt), miközben nem téveszthetjük szem elől a benn-
foglalt jövőbeliség - a „bűneset" dacára megmaradó szövetség és áldás - párhuza-
mos/azonos történetét sem. Ugyanakkor a tipológiai kiterjesztéshez az írásmagyarázat 
éthoszával összhangban társuló kritikai olvasat igénye, mely biztosítja a kommentár 
poiésziszének fegyelmét, és gátat szab a jelentésfigurák összekapcsolásában kísértő 
parttalan allegorézisnek, a legtágabb szövegösszefüggés boltozatát tüzetes filológiai 

30 Magyarul: N . FRYE: Kettős tükör. Budapest, 1 9 9 6 . 
3 1 P. UICOUER: Biblical Hermeneutics. Semeia 4. (1975.) 110-111.; magyarul: Bibliai hermeneutika. 

Budapest, 1995. (Hermeneutikai Füzetek 6.) 
3 2 H . R. JAUSS: i. m . 3 2 3 . 
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vizsgálatra igyekszik alapozni. Az elbeszélés irodalomesztétikai olvasatát egyaránt befo-
lyásolja a „betű" és a teljes „korpusz",33 a legkisebb és a legnagyobb szövegegység 
megismerése. Az erre irányuló kísérlet nem végérvényes jelentésrögzítés, hanem a 
fordítás munkájának része, s nem érvényteleníti változó kontextusok csúszóskáláján 
kialakuló „végtelen meghatározhatóságot",34 s vele az olvasói kérdés szabadságát. Az 
idegen kultúra és az otthonos müthosz kettősségének feloldásához természetesen je-
lentős mértékben hozzájárulhat az az egyszerre közelítő és távolító törekvés, amely a 
kvázi-betű szerinti értelmezés meghitt sztereotípiáit lebontva kíván üres helyeket felfe-
dezni az elbeszélésben, hogy ezeket kitöltve és a befogadástörténetből nyert esztétikai 
szempontokat érvényesítve a közelséget új olvasatként aktualizálja. 

Az üres helyek azonban, a Biblia esetében, korántsem mindig bizonyulnak üresnek. 
Nem véletlen, hogy Ingarden inkább „meghatározatlan helyekről" beszél, megkülön-
böztetve azokat, „amelyek tisztán a szöveg alapján megszüntethetők a kiegészítés révén 
és azokat, amelyeknél ez nem ilyen értelemben történik".3' A meghatározatlanság itt a 
pontosabb olvasás általi meghatározhatóság mozzanatát is tartalmazza: a létmegértés 
igényével fellépő befogadói kérdésfeltevést módosíthatja a kontextuális determináció, 
melynek célja korántsem valamely kanonizált szövegjelentés helyreállítása. Ellen-
kezőleg, „a meghatározatlan helyek lehetséges kitöltéseinek szilárdan körülhatárolt so-
kasága" inkább a perfectionner, mint a parfaire imperatívuszának engedelmeskedik. 
Nem a szöveg szorul ezáltal a normatív jelentések abroncsai közé, hanem az üres helyek 
struktúrája alakul át, s válik a megalapozott esztétikai olvasat kiindulópontjává, felfris-
sítve a szöveg válaszkészségét (és az olvasóhoz intézett kérdéseit). 

A szexualitás „paradicsomi állapotára" irányuló (megalapozott) kíváncsiságot 
például meglepően másfajta kérdések felé tereli az a tény, hogy a mezítelenség és a 
szégyen szavak a Bibliában főként a gyengeséget, a védtelenséget, illetve a kudarcot 
fejezik ki (vö. Ám 2,ló; Mik 1,8; Zsolt 6,11 stb.). A „kezdeti ártatlanság" pedig, ennek 
megfelelően, arra a kölcsönösségre utal, amely a másik embert mindenestől elfogad-
ja és gyengeségével nem él vissza. A jahvista elbeszélő érdeklődésének homlokteré-
ben nem az emberpár lélektani diszpozíciójának változásai állnak, hanem az ember 
és ember, valamint Isten és ember közötti kommunikáció minőségének alakulása. 
A bűnbeesés-történet egyik legszembeötlőbb ellentéte nem az ártatlanság és a testi 
szégyenérzet, hanem a megszégyenítést nem ismerő személyes viszony és a kulpa-
bilizáló beszéd mint a kommunikáció megromlott formája között feszül. 

7. A platonikus szemiotikai modell feje tetejére állítása száznyolcvan fokos fordu-
lat: az általános érvényű jelentések helyét a „végtelen meghatározhatóság" veszi át. 
A bibliai szemantika ezzel szemben jelentő és jelentett viszonyának - geometriai 
hasonlatunknál maradva - „kilencven fokos" transzformációját sugallja, a transzcen-
dencia és az immanencia viszonyát spekulatívan szemléltető függőleges tengelyről 
az élő tradíció egyszerre folytonos és megszakított horizontálisára. A klasszikus 

33 Lásd P. BEAUCIIAMP idézett könyvének címét (9. jegyzet). 
3 4 H. WEINRICH: Semantik der Metapher.the Hague 1967. 9-10. 
35 lt. INGARDEN: AZ irodalmi műalkotás. Budapest, 1977. 260. 
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hermeneutikai körtől e - tipologikusnak nevezhető - szemlélet alapformáját az 
különbözteti meg, hogy az értelmezésnek a résztől az egész s az egésztől a rész felé 
történő mozgásában nagyobb hangsúlyt kap az időbeliség, és erőteljesebbé válik az 
a dialektika, melynek során a jelentett nem fogalommá kristályosodik, hanem 
eseményként lép színre, egyúttal pedig, a figurák sorában, maga is jelentőként 
viszonyul újabb, az előképet betöltő eseményekhez. A denotátum rögzítésének 
ellenszegülő konnotáció-sorban egyszerre őrződik meg a jelentéstulajdonítás sza-
badsága, a telosz reménye s e remény modalitásainak határtalansága. Az okozatban 
felismert ok „fordított kauzalitása" (Frye) determináció és indetermináció kényes 
egyensúlyát hordozza: a statikus jelentés és a poésie (stílszerűen: narration) pure 
megtalálni vélt paradicsoma helyett a szignifikációnak azt az energiáját, amelyet 
W. Menninghaus Paul Celan kabbalisztikus hatásokról is tanúskodó költészettana 
kapcsán „a nyelvnek a megnevezésre irányuló intenciója"-ként említ,36 s amelynek 
mintegy az eredetre vetített párfogalma a megszakítás öröksége, tekintélyi kijelentés 
és értelmező kommentár mindenkori egymáshoz rendeltsége. „Az olvasat már min-
dig második, olvasat olvasatokon keresztül. Ebben az értelemben mondhatjuk 
Derridával: »Kezdetben van a hermeneutika«",37 a tetten érhetetlen rendelkezés és az 
ezt értelmező kommentár egyidejűsége vagy egy-időtlensége. 

Az elbeszélésekkel értelmezett elbeszélések eredetkötődése és szabadságmozzanata 
tipológia és kultúra összefüggéséből világlik ki. „A tüposzok (figurák), akárcsak a kultú-
rák, kétértékűek: egyszerre hordozzák azt, ami az erőszakot megelőzi, megállítja és 
elmérgesíti. A végpontokat [az egy és a minden pólusait] mediatizálják, egy olyan vonal 
mentén, mely választás és szabadság".38 A Biblia belső hagyományalakulása ekképp 
strukturális közvetítő a létezés (kezdeti megszakítottságának) mindenkor individuális 
tapasztalata, valamint a képzeletet kihívó és a vágyakozást tápláló teljességígéret között. 
A jahvista Genezis-elbeszélést felfoghatjuk a választható (és mindenkor választott) jó és 
rossz összetett struktúrája dramatizált megjelenítésének is, ahol a „jó és rossz tudásának 
fáját" nem a mindenhatóság kénye-kedve ülteti a kertbe (e strukturált mikrokozmoszba, 
mely a teremtményi helyzethez eleve a kultúra képzetét rendeli), s birtokbavételét nem 
a tekintély fenntartásán aggódó féltékenység tiltja meg, hanem az a létviszony, amely 
„minden (kölcsönös) megértés, a lakóhelyül adatott teremtésegészben való benneállás 
értelme", s amely nem egyéb, mint „nyitottság a dolgok titkai iránt".34 A bűnbeesés-tör-
ténet nem utolsósorban az elgondolható és a megvalósult kommunikáció kontrasztjára 
épül, ahol az autoritás az önálló emberi cselekvésnek helyet adó, kezdettől fogva 
tanúsított gyengeségével (és gyengédségével) együtt, a büntetés pedig, mint az igazsá-
gosság metonímiája és a szabad emberi személy felelősségét, a jóról és rosszról való 
tudás rendjét, s így a kommunikáció helyreállításának lehetőségét továbbörökítő gesz-
tus a maradandó szövetséget és a szövetség értelmezhetőségét változatlanul lakóhelyül 

3fi Lásd W. MENNINGHAUS: Paul Celan. Magie der Form. Frankfurt am Main, 1980. (számos helyen) 
3 7 V . V r r i E U O : A töredék írása. EdmondJabés apofatikus teológiája. Athenaeum II/4. (1995) 205. 
3 8 P . BEAHCIIAMP: I. M . 2 0 4 . 
3 4 K. VAJDA: Horizonterschlieung und horizontale Abgrenzung, (kézirat) 1 9 - 2 0 . 
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kínáló, közös nyelvvel együtt jelenik meg. A kertben két fa áll. A jó és a rossz tudása 
köztudottan nem a héber gondolkodás számára idegen teoretikus ismeret. A tiltott 
terület a boldogság és a szerencsétlenség feletti rendelkezés jogát jelöli meg Jahve 
tulajdonaként (s a történelem még nemigen cáfolt rá az ószövetségi teológus-szépíró-
nak ama bölcsességére, mely az ember számára hasznos és kártékony dolgok érvényes 
szétválasztását az embernél illetékesebb szereplőre bízza). A „féltékeny Istennek" (az 
elbeszélésben a kígyó által sugallt) képe a napjainkig a leghatékonyabban leplezi el az 
élet megosztásának és nyelvi közlekedtetésének azt a minden valódi, pozitív vagy 
negatív emberi tapasztalatban megbúvó sajátosságát, mely szerint az engedély és a 
tiltás, a közelség és a távolság, a feltárás és az elrejtés, az ajándékozás és a korlátozás 
kiegyensúlyozott játéka a személyiség infantilis feloldódásának vagy önfelnagyításának 
ellenszere, egyúttal pedig a kommunikációban részt vevő felek integritásának és tisztá-
zott relációjának feltétele.4" A hatalom kényszerít, a tekintély elfogadása szabadságot 
feltételez. ,A szó is lehet hatalom és erőszak, hatalom, mely tilt, és a tiltást hordozván 
kockáztatja, hogy pusztán tiltó hatalom legyen (ahogy minden etikában megtörté-
nik)."41 Ezzel szemben „(a költő] még szabadságának tapasztalatában is kiszolgáltat-
va találja magát a nyelvnek, és mégis a nyelv teszi szabaddá, amelynek ő az ura".42 

A Genezis három szerzője nem a kényszerítő szó, hanem a felszabadító nyelv írnoka. 
A bűnbeesés-történet tüzetesebi-) irodalmi vizsgálata, melynek megvalósult és vára-

kozó lehetőségeire itt nem, csupán néhány feltételére utalhattunk, nyilván érintené, a 
tipológiai kapcsolódások között, a tekintély gyengeségének sorsát, melynek kései betel-
jesedése az újszövetségi elbeszélésben másfajta keretbe foglalja azt az Isten-képet, 
amelyből alárendeltségnek és felszabadulásnak meggyőződésünk szerint a Biblia szö-
vegvilágától idegen (noha a Biblia-értelmezés történetét és az emancipációs gondolat 
kialakulását jelentősen meghatározó) szembeállítása származik. A (szöveg)tekintély fo-
galmának ezzel párhuzamos árnyalása a bibliai írások befogadásesztétikai megközelíté-
sének feladatát a kérdezés kölcsönösségét biztosító keretek kijelölésében láttatja. E 
kölcsönösség a megszólító és szóra bírt írásé - megszólított és válaszul visszakérdező 
olvasóival - olyannyira része a hermeneutikai tradíciónak, hogy már a Biblia létrejöttét 
és egyetlen könyvvé szervesülését is e dialogikus elv irányítja. A kérdezés bátorságá-
nak, amely az írás életműködésének feltétele, különös körültekintésre van szüksége. Az 
értelmezés munkája ugyanis, a Biblia vallási és kulturális hatástörténetének és a befoga-
dói érintettség számos formájának köszönhetően, olyan tág horizontok közt zajlik, 
melyek a szöveg narratív jegyein és irodalmi alkalmazásainak láncolatán, valamint a 
fölé hajló olvasó esztétikai érdeklődésén kívül még számos tényezőt átfognak: többek 
közt a Biblia-kutatás születő eredményeinek sokaságát, a rendszerező teológia paradig-
maváltásait, az életidőre való vissza- és előretekintés személyes kérdéseit, a személykö-
zi kommunikáció válaszútjait. 

40 Vö. G. LAFOIIT: Dieu, le temps et l étre. Paris, 1986. 188-198. 
4 1 M . BLANCIIOT: i. m . 1 4 0 . 
4 2 J . DERRIDA: Edmond Jahés és a könyv kérdése. Athenaeum I I / 4 . ( 1 9 9 5 ) 1 4 5 . 



Szigeti Csaba 

„LA DESTRUCTION EST MA BÉATRICE" 

- Az arnauti és a dantei permutáció Jacques Roubaud olvasatában1 -

(a lehetséges irodalom és a permutáció) 

Az alcímben szereplő „lehetséges irodalom" kifejezést két közeli, bár megkülönböz-
tetendő értelemben használom. Egyfelől utal az OuLiPo nevű társaság önelnevezé-
sére és irodalmi gyakorlatára. Tehát arra az Ouvroirs de Littérature Potentielle-re, a 
Lehetséges Irodalom Műhelyére, amely I960, november 24-én alakult meg Párizs-
ban, a Vrai Gascon vendéglő asztalánál; a társaságot a matematika két irodalmár 
kedvelője, Francois Le Lionnais és Raymond Queneau alapította.2 Másfelől utal az 
irodalomnak arra a formális szemléletére, amely mintegy zárójelben előkeresi a 
múltból a közelmúlt és a jelen irodalomcsináló gyakorlatának a kezdeteit (a lehetsé-
ges irodalom gyakorlatáról van szó), megkeresi és felmutatja a pre-OuLiPót. 

Ami szorosabban a kombinatorikus elvek irodalmi működtetése, így a permutáció 
és az oulipói könyvtár viszonyát illeti, bensőséges kapcsolatuk jelen volt már a 
közvetlenül a társaság létrejöttét megelőző időszakban is. A legfontosabb mű e 
tekintetben Raymond Queneau 'művészeti önkiszolgálója', a Cent mille milliards de 
poémes az 1950-es évekből. A mű egésze a lehetséges olvasatok számának a 
megsokszorozására épül az egyes szövegrészek egymásutániságának a megtörésé-
vel. A Működtető Elgondolás igen egyszerű: Queneau szonetteket bontott fel alap-
egységekre (esetünkben verssorokra) és sorpozíciókra (az egyes verssorok elhelyez-
kedésére a szuperszonetten belül: így létezhet n számú 8.-nak nevezett sor a 
„művön" belül például), majd az egyes üres pozíciókhoz szabad sorválasztást 
(szabad csereműveletet) írt elő: Olvasó, n számú sorból válaszd ki az általad 
összeállított szonett első sorát, majd a másodikat... és így tovább! A lehetségesség 
kategóriája ebben az esetben egyszerre vonatkozik az elvileg ily módon összeállít-
ható költemények számára, azaz a multiplikációs terep kiterjedésére, valamint az 

1 F. tanulmány kezdeti formájában A régi modernek című, költészet és matematika tradicionális 
kapcsolatával foglalkozó konferencián hangzott el 1995. november 9-én Visegrádon. 

2 A társaság történetéről és működéséről magyar nyelven összefoglalóan e sorok szerzője írt: Az 
OuLiPoi Könyvtár. In: Szemiotikai szövegtan 7. A multimediális kommunikátumokszemiotikai textológiai 
megközelítéséhez. Szerk. PETŐIT S. János, BÉKÉSI Imre, VASS László. JGyTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 4 . 1 8 6 - 1 9 2 . A 

társaság kiáltványai (Francois LI: LIOXNAIS: A LehlR. Első Kiáltvány és tiő: Második Kiáltvány) TÖKÖK 

Krisztina fordításában: Szépliteratúrai ajándék Pécs, 1 9 9 5 / 1 - 2 . 3 4 - 3 8 . 
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egyes ténylegesen összeállított szonettek belső karakterére, arra a tulajdonságra, 
hogy e szonettek kiválasztások sorozatának termékei. 

Ennek a multiplikációs, megsokszorozó és formális gondolkodásmódnak az 
előképét fedezte föl az 1970-es évek első felében Jacques Roubaud az egyik ún. 
nagy retorikus, Jean Meschinot terjedelmi szempontból igen rövid, mindössze 8 
soros Litanies de la Vierge című költeményének közel 3 és fél millió olvasatában. 
Engedtessék meg egy kissé hosszabb idézet e költemény kombinatorikus és permu-
tációs természetéről! Jean Meschinot-nak A Szűz litániái avagy az Imádság nyolcra 
vagy tizenhatra, amelyről Paul Zumthor beszélt [egy konferencián, a Nagy Retoriku-
sokról tartott előadásában - Sz. Cs.], felvet egy apró kombinatorikus problémát. íme 
a szöveg a Hercegek, látcsöve kiadás alapján (ez Meschinot opus magnuma), melyet 
legutóbb Christine Martineau-Genieys adott ki (Droz, Geneve, 1972). 

D'onneur sentier. Confoit seur et parfait 
Rubi chieris. Safir Tres precieux 
Cueur doux et chier. Suport bon en tout fait 
infini Pris. Plaisir melodieux 
Esjouys Ris. Souvenir gracieux 
Dame Defens. Mere de dieu Tres nette 
Appuy Rassis. Desir humble joyeux 
Mame Defens. Tres chiere Pucelette. 

Pigouchet kiadása (1495) megállapítja, hogy e költeményt »harminckét- vagy még több-
féleképp...« olvashatjuk. 1895-ös, Jean Meschinot-ról írott tanulmányában La Borderie 
254 lehetséges olvasatot talál. És csakugyan, e nyolcsoros mű tízszótagos sorainak a 
félsorai, mivel szintaktikailag egymástól független mondatok, felcserélhetők, akkor is, 
ha tekintettel vagyunk a rímekre. Ha szerényen is, Meschinot Queneau előfutárja (Száz 
ezer millió költemény). Ugyanakkor ténylegesen a lehetséges kombinációk száma, tehát 
azoknak az »éltelmeknek« a száma, amelyek a szóban forgó szövegben implicite benne 
vannak, jóval nagyobb, mint 32 vagy 254. A költemény 8 tízszótagos sorból áll, a 
rímképlet ah ah bcbc,s mivel mindegyik tízszótagos sor két, egymástól független félsomi 
oszlik (4 + 6), az első félsorok rímelnek egymással (ezek belső rímek) és ugyanazt a 
képletet követik fa'b'a'b' b'c'b'c). Az első sor esetében tehát 4 a rímkiválasztási és a 4 a' 
rímkiválasztási lehetőségünk van, teljesen függetlenitve mindentől, tehát a lehetséges 
bánnilyen első sor 4 x 4 = 16. Ezután könnyen belátható, hogy ugyanígy 16 második 
lehetséges verssor létezik. A harmadik verssor elő van írva, mivel csak két a rímünk van, 
és az egyiket már választottuk. A negyedik sor 9 választási lehetőséget kínál, az ötödik 
4-et és a hatodik újra 4-et (а с és а с'rím). (Nem számolunk azzal a ténnyel, hogy а с 
nőrím.) Tehát összesen 32 x 212 = 36 864 költeményünk van, ami nem is olyan rossz. De 
a költemény egyéb belső rímei is beszámíthatóak. Az első félsorokban a Rubi és az 
Арму felcserélhető, ugyanúgy, ahogy a Dameé s a Mame, valamint az infini- esjouy. Ez 
8 új választási lehetőséget kínál. Éppígy a második félsorokban felcserélhető a confort 
és a support, permutálható a safir, a piaisirés a désir, ami még 12 újabb választási 
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lehetőséget ad. Az előző eredmény tehát 96-,szorosára megsokszorozható, így Meschi-
not virtuálisan 3 548 944 költeményt komponált meg. Ám e szöveg igazi érdekessége 
(mint a Queneau-énak is), úgy tűnik, nem annyira a numerikus bontásból ered, nem az 
imák csömörig tartó megsokszorozott látványából. E példa világossá teszi az implicit 
lehetőségeket a strófikus formákon belül. A strófában szereplő valamennyi szegmen-
tum - mivel metrikai szempontból ekvivalens - , a költemény valamennyi adata ebben a 
strófában, lett légyen az akármilyen, mindig nyitva hagyja az összes olyan pennutációs 
lehetőséget, amely számol a fonnával (a strófikus elrendezéssel, a belső rímekkel...), ily 
módon potenciálisan igen nagyszámú költeményt hoz létre. Ez az, ami itt maga a 
műalkotás, a szabad állapot, mivel a költemény szintaktikai elrendezése itt olyan, hogy 
valamennyi permutáció elfogadható (kompatibilis a formával). [...] Meschinot és Que-
neau költeményeinek igazi jelentése tehát: szabad működtetéssel kiaknázni a jelen-
tésalkotó fonnák bizonyos kombinatorikus lehetőségeit, a metrikus szintaxis mecha-
nizmusának tiszta játékát."3 Figyeljünk fel arra, hogy a lehetséges költemények igen 
nagy számát ebben az esetben az biztosítja, hogy a csereműveletek elvégzésére és a 
kiválasztásra alkalmas alapegységek több metrikai szinten helyezkednek el: lehetnek 
sorok, lehetnek félsorok, a nyomtatott (alap-)változatban sorbelseji fonológiai is-
métlődések és sorvégiek (rímek és kvázi-rímek, pozíciókkal, elhelyezkedésekkel társul-
va). S a cserelehetőség nagy számának itt még egy feltétele van; a metrikai és a szintak-
tikai egységek erős elkülönítettsége és egymáshoz való viszonyuk szabad lebegtetése. 
Ez azért lényeges, mert a pennutáció itt fonnális ösvények mentén halad, a jelentés -
mondjuk így - immúnis a csereműveletekre és viszont. Vannak azonban olyan esetek is 
az oulipiánus gyakorlatban, amikor a csereműveletek alapegységei nem formális szem-
pontiról diszkretizáltak, tehát nem pozíciójuk, szótagterjedelmük vagy hangzósságuk 
alapján lehet őket elkülöníteni és egyediként szemlélni, hanem a jelentésük azonosítja 
az alapegységeket és teszi őket alkalmassá arra, hogy csereműveletekben felhasznál-
hassuk azokat. 

Ami a csereberélhető alapegységek szemantikai természetét illeti, az OuLiPo hagyo-
mányosan kedveli a barthes-i szemiológia óta „nagyobb jelentésegységeknek" nevezett 
blokkok („les grandes unités signifiantes du discours")4 szabad vagy többé-kevésbé 
korlátozott cseréjét, illetve a közöttük történő előrehaladás korlátozott szabadságát. 
Raymond Queneau 1967-ben tette közzé Le conte ä votrefatyon (A kénye-kedve szerint 
alakuló mese) című munkáját, amelynek elgondolását azóta már gyerekek számára 
készült - a gyerekeim legalábbis így hívják őket: - „ugrálós történetek" hasznosítják. Az 
ötletet egyébként Queneau-nak a számítógépes utasítások adták: a történet minden 
egyes pontja kettős továbblépési lehetőséget kínál (valamint a lemondást a továbblé-
pésről), tehát mi, olvasók választhatunk A és В epikus lehetőség között, tudván, hogy 
A-n belül is lesz majd további A és В lehetőség, de B-n belül is lesz további A és В 

3 Jacques Roi iucD: Note sur les ..Litanies ele la Vierge" de Jean Meschinot. In: Change de forme. 
Biologies et prosodies. Dir. par Jean Pierre FAYI; et J. R., Vol. I. 10/18. Paris, 1975. 222-224. 

4 Julia KRISTEVA: Le texte du román. Approche sémiologique d une structure discursive transformatio-
rielle. Mouton, The Hague-Paris, 1976. 10. 
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lehetőség, és így tovább... „Meg akarja ismerni a három apró borsószem történetét? Ha 
igen, lépjen 4-re! Ha nem, lépjen 2-re! Inkább szeretné a három sovány égimeszelő 
történetét? Ha igen, lépjen 16-ra! Ha nem, lépjen 3-ra!..."' 

Az oulipói írásgyakorlat vonzódik a 4 nagyobb jelentésegység, tehát a 4 elem 
kombinatorikájához is: e téren versengés alakult ki a tagok között. 4 elem permutá-
ciójára épül például Jacques Roubaud szó szerint tündéri algebrikus meséje,6 La 
Princesse Hoppy ou le conte de Labrador Utolsó, befejezetlen regényében e permu-
tációt Georges Ferenc a rompol, azaz a krimi műfaji szabályain belül alkalmazta a 
gyilkos és az áldozat, a bíró és a gyilkos szabad felcserélésével.8 S mintegy zárójel-
ben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy eddigi példáinkban egyaránt szerepel-
tek költői és epikus, verses és prózai munkák, ami azt jelenti, hogy a permutációs 
szövegalakító technikák számára közömbös, hogy az irodalom mely területén alkal-
mazzuk őket. E neutralitás eredetét kutatva ismét a Queneau-hagyományhoz kell 
fordulnunk. Ő a próza és a költészet közötti különbséget már az 1930-as években 
nem a szabályok alá vetettség-elasztikusság oppozíciójában látta, sőt igen határozot-
tan törölte el ezt a tradicionális szemléletmódot; részint azzal, hogy a prózát is éppen 
annyira szabályoknak alávetettként fogta fel, mint a költeményeket, részint pedig 
azzal, hogy saját regényírói, regényszerkesztői gyakorlatában költői műfajok szer-
kesztési szabályait használta fel. 1937-es az a Regénytechnika című rövid írása, 
amelyben a transzcendens szatrapa először beszélt a prózában működtethető tör-
vényekről, szabályokról vagy kötöttségekről (a terminológia minden megkülönböz-
tetés nélkül használja a lois, a reglesés a contraintesszavakat) úgy, mint amelyek a 
verses szövegek szerkezeti szabályainak mintájára vesznek részt a szöveg megszer-
vezésében.9 S hogy tulajdonképpeni tárgyunkra, a sestina némely szerkezeti kérdé-
sére előreutaljak, pontosan ebbe a hagyományba illeszkedik Jacques Roubaud-nak 

3 A történetek lehetőségeinek gráfját lásd: Paul FOURNEL: Clefs pour la littérature potentielle. Éditions 
Denoél. Paris, 1972. 86. 

6 Az OuLiPóról folytatott egyik beszélgetés során nevezte el Jacques Bens e munkát „conte de 
fée"-nek, hozzátéve, hogy a benne alkalmazott szabályok a szöveg olyan sűrű szövetét és a struktúra 
olyan mélységeit eredményezték, hogy tisztában van vele: a mű számos dimenzióját olvasóként még nem 
ismerte fel, s mindig is maradnak majd fel nem ismert dimenziók. OUvnrírs de Littérature Potentielle. 
Hntretien avec Jacques Bens et Paul Fournel. Action Poétique. № 85. 1984. 46. 

' Jacques ROUBAUD: Hoppy hercegnő avagy Labrador meséje. Fordította: Szítam Csaba. 2 0 0 0 1 9 9 1 . 

október, 3 5 - 4 1 . 
8 SZIGETI Csaba: A la recherche du sens perdu (Georges РЕШИ:: „53 nap"). Pompeji Szeged, 1990/1. 

97-111. 
9 „Alois que la poésie e été bénie des rhétoriqueurs et des faiseur de régles, le román, depuis qu'il 

existe, a échappé á toute loi. N'importe qui peut pousser devant lui comme un troupeau d'oies tin 
nombre indéterminé de personnages apparemment réels :1 travers une lande longue d'un nombre 
indéterminé de pages ou de chapitres. Le résultat, quel qu'il soit, sera toujours un roman. Je ne vienes pas 
ici imposer, ni mérne proposer, des lois a un genre qui, tel qu'il est, satisfait tout le monde, auteurs et 
lecteurs. Mais, pour ma part, je ne saurais mi'incliner devant un pareil laisser-aller. Si la ballade et le 
rondeau sont péris, il me parait qu'en opposition а се désastre une rigueur accrue doit se manifester dans 
l'exercice de la prose". Raymond QUENEAU: Technique du roman. In: Uő: Batons, chiffres et lettres. 
Gallimard. Paris, 27-28. Egy beszélgetésben 1950-ben mindezt megerősítette: „Enfin, je n'ai jamais vu de 
différences essentielles entre le roman, tel que j'ai envie d'en écrire, et la poésie". Uő: Conveersation avec 
GeorgesRibemont-DessaignesArt: i. m. 43. 
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az az elgondolása, hogy récit-jébe [!] a sestina permutációs és - történetileg koráb-
ban mindig is - versességhez, költeményhez kötött konstrukcióját bevigye, hogy a 
sestina eredetileg versbe ágyazott kombanitorikáját prózába ágyazza bele (a kötött 
vagy kvázi-kötött formák és a vers/próza közötti szabad átjárások Roubaud költésze-
tének már a kezdeteinél jelen vannak a „sonnet en prose" megteremtésével).1" A 
sestina-szerkezet működtetése A nagy londoni tűzvészr" prózájában harmonizál 
azzal a queniánus elgondolással, amely a konstrukciós elvek szintjén kedvtelve 
szakítja meg a szerkezet és a prozódia mély tradicionális összefonódásait: a forma 
több mint szerkezet és prozódia összekapcsolása. 

Látható tehát, hogy a kombinatorikus és permutációs elvek a legkülönfélébb módo-
kon és szinteken lehetnek jelen az irodalmi és nem irodalmi szövegekben; a permutá-
ció az OuLÍPo számára egy a számtalan lehetséges kötöttség vagy megkötés (vagy 
szabály vagy választható töivény) közül. „Az OuLiPo elgondolása szerint a kötöttségek 
előfeltételei az irodalmi szöveg létrehozásának. Ezeknek minél átfogóbban kell érvé-
nyesülniük. Működésük kezdődhet a szöveg - mondjuk így - makroszkopikus szintjén, 
de meghatározhatja majdhogynem minden egyes szó, sőt betű kiválasztását. Azt tudjuk, 
hogy az irodalmi szövegek többnyire meghaladják saját mondanivalójukat. Ez még 
meglepőbb az OuLiPo keretei között: itt ugyanis nem csupán a szöveghez képest külső 
mondanivaló van jelen, de egy belső megkötés is életbe lép, melynek hatása nem 
számítható ki előre."12 A permutáció érvényre juttatása valamely szövegben kiterjesz-
kedő természetű: vonatkozhat metrikai egységek cseréjére, nagyobb jelentésegységek 
cseréjére, meghatározhatja a szintaxist (például az imbrikált szonettek esetében), irá-
nyíthatja a dikció (a kiválasztott szóanyag) karakterét és mozgását, miért hagyná hát 
érintetlenül épp a hagyományos strófikát? 

Figyelemre méltó, hogy amikor 1972-es, tehát az OuLiPo korai korszakából való 
könyvecskéjében Paul Fournel a társaság permutációs gyakorlatáról és tapasz-
talatairól számol be, az egymást követő főnevek permutációjának fajtáit a hagyomá-
nyos francia verstanok rímsorozat-elnevezéseivel írja le. Ha egy adott szövegegység-
ben négy egymást követő főnevünk van, mondja, e főneveket a következőképpen 
permutálhatjuk: 

a) permutations plates: az 1.-t a 2.-kai, a 3--at a 4.-kel cseréljük fel; 
b) permutations alternées: az 1.-t a 3-kal, a 2.-at a 4.-kel; 
c) permutations embrassées: az 1.-t a 4.-kel, a 2.-at a 3 -kal.13 Mindebből tehát sejt-

hető, hogy a permutációs szemlélet kiterjeszthető a rímsorozatok analízisére is, az itt 
vázolt szemléleti horizonton, a lehetséges irodalom szemléleti horizontján belül. 

1(1 Jacques ROUBAUD: Jacques Roubaud olvassa a .Jacques Roubaud" címszót [...]. Fordította: SZIGETI 

Csaba. 2000 1991. október, 35. 
11 Jacques ROUBAUD: Le grand incendie de Londres. Récit, avec incises et bifurcations. Seuil, Paris, 

1989. A sestina permutációjának prózába csempészéséről egy 1993-ban készült interjúban beszélt: Az 
emlékezet körei. Interjú Jacques Roubaud-val. Készítette Aliette AKMEL. Fordította: KLUGE Katalin. Széplite-
ratúrai ajándék Pécs, 1994/1. 18-19. 

12 Jacques ROUBAUD: Az emlékezet körei... 1 8 . 
13 Paul FOURNEL: i. m. 5 3 - 5 7 . 
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(A Verskastély: Lo fenn voler...) 

Saját irodalomcsináló gyakodatának előzményeit keresve Lehetséges irodalom című 
előadásában Queneau nagyon határozottan mutatott rá a permutációs elvű költe-
ményszerkesztés kitüntetett pontjaira a hagyományban: az arnauti sestinára és a 
Nagy Retorikusok költészetére,14 mintegy megsejtve a trubadúrköltészet kombinato-
rikai szemléletének esélyét. A 14. század kezdetén A köznyelvi ékesszólásról írott 
befejezetlen traktátusában Dante Alighieri elkülönítette és megnevezte a népnyelvű, 
énekelt cantio alapelemeit, részletesen tárgyalta a szavak és a hangok összekapcso-
lásának változatos módozatait, valamint a költemény - ma így mondanánk: formai -
feltagolását, a "divisio cantus"-t, azaz világosan látta a ritmikai kombinációk döntő 
jelentőségét a nyugat-európai, népnyelvű, strófikus költészetben. Ma is általában a 
De Vulgari Eloquentia terminusait használjuk az oc, oil és si nyelvű költemények 
formai leírásakor (stantia, frons et cauda, diesis, pedes, stb.).17 1973-as, A trouvere-ek 
strófaképleteinek vizsgálata16 című tanulmányában Jacques Roubaud úgy használta 
fel a kételemű elemi kombinatorikát a teljes trouvére versanyag interpretációjára, 
hogy ez az analízis egyben harmonizált a dantei indikációkkal. 

Tehát a trobar poétikai terepe pre-oulipiánus terep, kombinatorikus terep, szö-
gezhetjük le. Az arnauti permutáció e kombinatorikus terep egészén belül helyez-
kedik el, s ha beszélhetünk - márpedig beszélhetünk - kombinatorikus kifinomult-
ságról, azt kell mondanunk, a sestina a trubadúrköltészet kombinatorikusán leg-
szubtilisebb, legkifinomultabb alakzata: a trobar gyönyörű kristályszerkezete. 

Arnaut Daniel ránk maradt mindössze 16 művének költészettörténeti jelentőségét 
századunkban először Ezra Pound ismerte föl. Bár nem ugyanazon szempontok alap-
ján, de Roubaud is kitüntetett pozíciót tulajdonít a Lo ferm voler kezdetű sestinának; a 
trubadúrok formaművészetéről írott 1986-os könyvében ez a pemrutációs alakzat a 
zárófejezet tárgya,17 1969-ben összehasonlító dolgozatot írt Dante és Arnaut Daniel 
sestinájáról,ls Gérard Le Vot-val és Pierre Lussonnal közösen elkészíti a költemény 
ritmikai olvasatát,19 s tanulmányt szentel e konstrukció dantei lerombolásának,20 részt 
vesz az action poétique sestina-számának szerkesztéséhen. A továbbiakban azt vizsgá-
lom, milyen az ő permutációs formaolvasata. A sestinának csak azokra a formai jel-

и Raymond QUENEAU: Littérature potentielle. In: Uő: Batons, chiffres et lett res. 329-332. 
13 A dantei „verselemzés" mára klasszikusnak tekinthető interpretációját adja trouvére-példákkal 

illusztrálva Roger DKAGONETTI: La technique poétique des trouvéres dans la chanson courtoise. Contribu-
tion ä l'étude de la rhétorique médiévale. „De Tempe". Brugge, 1960. 3B1—415. 

16 Jacques ROUBAUD: A truuvére-ek strófaképleteinek vizsgálata, In: Tanulmányok az iroda-
lomtudományok köréből. Szerk. KANYÓ Zoltán és SÍKLAKI István. Tankönyvkiadó, Budapest, 1 0 3 - 1 2 4 . 

17 Jacques ROUBAUD: La fleur inverse. Essai sur l'artformet des troubadours. Éd. Ramsay. Paris, 1986. 
18 Jacques ROUBAUD: La sextine de Dante et d Arnaut Daniel. Change N( 2, La Destruction, 1969. 9-38. 
19 Gerard Li: VoT-Pierre LussON-Jacques ROUBAUD: La sextine dArnaut Daniel - essai de lecture 

rythmique. Mezura № 9. 123-152. 
20 Jacques ROUBAUD: La destruction de la sextine. In: Change deforme. Biologies et prosodies. Dir. par 

Jean Pierre FAYE et Jacques ROUBAUD. Vol. I . 1 0 / 1 8 . Paris, 1 9 7 5 . 7 4 - 8 6 . 
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lemzőire térek ki, amelyek Roubaud olvasatában véleményem szerint döntőek (meri 
nem egy költeményt olvasunk, hanem egy költemény olvasatát). 

Arnaut Daniel (1180?-1210) sestinájának szövegét nem valamely kritikai kiadás-
ból, hanem Roubaud trubadúr-antológiájából adom meg, részint helykímélés céljá-
ból, ugyanis az ő tipográfiai bontása az énekeskönyvek közel egykorú (14. századi) 
lejegyzésének bontását követi:21 

Lo fenn voler q'el cor m'intra. no-m pot jes becs escoissendre ni 
ongla. de lausengier qui peri per maldir s'arma. e car non l'aus 
batr' ab ram ni ab verga. sivals a frau lai о non aurai oncle. 

jauzirai joi en vergier о dinz cambra. 

Qan mi sovén de la cambra. on a mon clan sai que nuills hom non 
intra, anz me son tuich plus que fraire ni oncle. non ai membre 
no-m fremisca neis l'ongla. aissi cum fai l'enfas denant la ver-
ga. tal paor ai no-1 sia trop de l'arma. 

Del cors Ii fos non de l'arma. e cossentis m'a celat dinz sa camb-
ra. que plus mi nafra-1 cor que colps de verga. car lo sieus 
sers lai on ill es non intra, totz temps serai ab lieis cum earns 
et ongla. e non creirai chastic d'amic ni d'oncle. 

Anc la seror de mon oncle. non amei plus ni tant per aqest'arma. 
c'aitant vezis cum es lo detz de l'ongla. s'a liei plagues 

volgr'esser de sa cambra. de mi pot far l'amors q'inz el cor 
m'intra. mieills a son vol c'om fortz de frevol verga. 

Pois flori la seca verga. ni d'En Adam mogron nebot ni oncle. 
tant fin amors cum cella q'el cor m'intra. non cuig fos anc 

en cors ni eis en arma. on q'ill estai fors en plaz' о clins camb-
ra. mos cors no-is pari de lieis tant cum ten l'ongla. 

C'aissi s'enpren e s'enongla. mos cors en lei cum l'escross'en 
la verga. q'ill m'es de joi tors e palaitz e cambra. e non am 
tant fraire paren ni oncle. q'en paraclis n'aura doble joi m'arma. 

si ja nuills hom per ben amar iai intra. 

(tornada:) 
Arnautz tramet sa chansson d'ongl'e d'oncle. a grat de lieis que 
de sa verg'a l'arma. son Desirat cui pretz en cambra intra. 

21 Jacques ROIJHAUD: Les Troubadours, anthobgie bilingue. Seghers, Paris, 1971. 240-242. 
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Egyáltalán nem jelent gondot, hogy az olvasók többsége számára ennek a cansónak 
a szövege nyelvileg nem elérhető: most formát olvasunk, ami szintén nyelv. Létez-
nek alakzatok, amelyek formává kristályosodnak ki: bárki költő legnagyobb becsvá-
gya talán az lehet, ha formát képes alkotni az illanékony szavakból és az illanékony 
alakzatokból. 

Az alakzatelemek kombinatorikus és ritmikus játékát a trobar strófikus művei két 
szinten valósítják meg, de mindkét szinten ugyanazok az elemi egységek vesznek 
részt a játékban: a költemény motorjai, a rímek. Ha egy régi magyar strófikus 
költemény formai adatait kívánjuk rögzíteni (például Balassi Bálint Vitézek, mi 
lehet... kezdetű lausának rímsorozatát), elegendő a legelső strófa soivégi fonológiai 
viszonyait megvizsgálni az aahcchddh rímsorozat megállapításához, hiszen a költe-
ményen belül a strófaazonosság elve igen szigorú, tehát tudható, hogy a következő 
négy strófa soivégi fonológiai viszonyai szintén az aahcchddh sorozatot adják ki, e 
fonológiai viszonylatok minden egyes strófában ekvivalensek egymással, miközben 
az egyes strófák adott rímeinek konkrét hangzóssága nem formaképző tényező. Ha 
trubadúr vagy trubadureszk strófikus költeményt olvasunk és célunk ugyanaz, nem 
elegendő a legelső strófa vizsgálata, legalább az első két strófát meg kell vizsgál-
nunk. Ugyanis nem elegendő annak megállapítása, hogy az első strófa soivégi 
fonológiai viszonylatai ahhaccdd sorozatba rendeződnek, hiszen az itt is működő 
strófaazonossági szabály alapján a következő strófák rímviszonylatai is ugyanezt a 
sorozatot adják ki. Azt is meg kell figyelnünk az első két strófában, hogy az egyes 
rímekhez milyen konkrét hangzás, timbre társul. Ha az összes többi strófa a rímei-
ben ugyanazokkal a timbre-ekkel él, mint a legelső, a canso unisonans (azonos 
hangzású), ha az egyes strófák egyébként azonos rímsorozatai különböző timbre-
ekkel élnek, a canso singulars (egyedi hangzású). Ráadásul: amiként az egyes 
verssorok a strófán belül viselkednek, ugyanúgy viselkedhetnek az egyes strófák az 
éneken, a cansón belül. Ebben a játékban a teljes canso olyan rímképletként jelenik 
meg, ahol 1 rím = 1 strófa. Ha egy teljes strófát tekintünk elemi egységnek (és ezt 
az elemi egységet nagybetűvel jelöljük, hogy világos legyen, nem rímről van szó) és 
ha egy 5 strófából álló költemény valamennyi strófájának összes formai-poétikai 
karaktere ekvivalens egymással, a teljes költeményem unisonans lesz: AAAAA. Ha 
ugyanebben a képzelt énekben a timbre-ek strófáról strófára mások, teljes költemé-
nyem singulars lesz: ABCDE. Ha a timbre-ek kétstrófánként változnak, előáll a 
coblas doblas: AABBCC (ekkor költeményemet páros számú strófából szerkesztem, 
logikusan), de létrehozhatok ABABA költeménystruktúrát, azaz coblas alternadas-t 
is, stb. Mindezeket a minimális előzeteseket csak azért bocsájtom a formaolvasat 
olvasata elé, mert a sestina-forma szempontjából megkeriilhetetlenek. 

A sestina igen speciális canso. 
E formát is a rímelés működteti, de egy sajátságos nem rímelő rímelés, ugyanis a 

sorvégeken nem egyszerű fonológiai ismétlődéseket tapasztalhatunk, hanem szava-
kat. Kérem az olvasót, a ponttal megjelölt soivégek szavait „olvassa le" az első 
strófában! Igen, az 1. strófa hat sorból áll, a soivégi szavak az előfordulás sorrendjé-
ben a következők: intra, ongla, arma, verga, oncle, cambra. Ha a 2. strófa soivégeit 
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figyeljük meg, csak és kizárólag ugyanezeket a szavakat találjuk meg, de más 
sorrendben: cambra, intra, oncle, ongla, verga, arma. A jelenséget a Le Vot-Lusson-
Roubaud tanulmány szavaival írva le: „A sestina legdöbbenetesebb jellemzője, mely 
egyébként eredetiségét és méltóságát megalapozza, a következő: az első strófa 
minden egyes szóríme visszatér a következő strófákban, de különböző sorrendben, 
sőt a rímek permutációja, azaz az a szabályos mozgás, amely e szórímeket átviszi 
egyik strófából a másikba, az egész cansóban mindvégig ugyanaz. Ezt nevezzük 
rctrogradatio cruciatanak. A vizsgált szavak egymásutánja a következő: 

I. strófa a b с d e f 
II. f а e b d с 

III. с f cl а b e 
IV. e с b f s d 
V. d e а с f b 

VI. 1) d f e с а 

Ha a rímek ugyanilyen permutációját felhasználva egy újabb strófát szerkeszte-
nénk, akkor a kezdeti sorrendhez, az első strófáéhoz jutnánk vissza."22 

Ilyen tehát az arnauti invenció, a permutációs lelemény a maga tiszta képletében, 
függetlenül attól, hogy prózában vagy versben működtetjük-e. A továbbiakban a Lo 
J'erm voler... kezdetű műnek csak azokra a sajátosságaira szeretném felhívni a 
figyelmet, amelyek a dantei lerombolás roubaldien felfogása szempontjából érdeke-
sek lehetnek, tehát nem foglalkozom a költemény zenei struktúrájának és verbális 
struktúrájának az összekapcsoltságával, a permutációt hordozó szöveg szótagszám-
viszonyaival, a forma utóéletével, és számos egyéb kérdéssel. Mi jellemzi tehát e 
forma permutációját? 

Mindenekelőtt a kétféle kiválasztás hatalmas felelőssége. Az első kiválasztás a 
következő: ha sestinát írok, előzetesen nyelvemben, esetemben az általam ismert 
teljes magyar nyelvben fel kell kutatnom és meg kell találnom, választanom kell 6 
szót, hat bármilyen, de olyan szót, amelyekről tudnom kell, hogy a sestina-formában 
működtetve eddig soha nem látott poétikai szerepbe kerülnek, eddig soha nem 
látott méltóságra, rangra, értékre, pretz-re tesznek szert. A forma révén. A második 
kiválasztás kissé bonyolultabb: ez a retrogradatio cruciata mikéntjének a megválasz-
tása, tehát az egyes szórímek átmozgási elvének kijelölése az egyes szomszédosnak 
nevezett strófák között. Amíg az első kiválasztás ideálisan az első strófa megalkotá-
sának előfeltétele, a második kiválasztás a második strófa alkatát, azaz az egyes 
szórímek pozíciójának a megváltozását szabályozza (közvetve pedig az első két 
strófám előírja a teljes canso szerkezetét, hiszen amiként a rímek átmentek az első 
strófából a másodikba, ugyanúgy kell átmenniök a másodikból a harmadikba... és 
így tovább, 6 szó kiválasztása esetén 36 soron keresztül). 6 előzetesen kiválasztott 

22 Gerard Li; VoT-Pierre LussON-Jacques KOUDAUD: i. nr. 143. 
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elemet elvileg többféleképpen permutálhatunk úgy, hogy az átmozgások a szomszé-
dos strófák között ugyanolyanok legyenek, és egy képzeletbeli 'VII. strófa szórímso-
rozata azonos legyen a kiinduló I. strófáéval. Már utalt 1964-es előadásában Ray-
mond Queneau nem csak a létező sestinával, hanem a lehetséges sestina-formákkal 
is számolt. Szerinte „12 lehetséges sestina-típus van",21 és 720 konkrét változat 
lehetséges. Arnaut Dániel tehát 6 elem permutációjának potenciális terepén mel-
lőzött 11 bázis-sestinát, s választott egyet, melyet a pontosság kedvéért „arnauti 
permutációnak" kellene neveznünk. 

Ezen a ponton felvetődik számomra három olyan lényeges kérdés, amelyek 
valószínűleg megválaszolhatatlanok, s amelyek közül az első kettőt Queneau sugall-
ta. A sestina-forma kombinatorikus szépségén és kifinomultságán fellelkesedve a 
transzcendens szatrapa a Séminaire de Linguistique Quantitative hallgatóinak szeme 
elé varázsolt egy eleddig még nem létező permutációs formát, az onzinát, nem egy 
költeményt, hanem az onzina számokkal megjelölt permutációját. Tényleg olyan 
szép, hogy kénytelen vagyok megismételni: 

1 3 4 7 2 5 6 8 
8 6 5 2 1 7 4 3 
3 4 7 1 8 2 5 6 
6 5 2 8 3 1 7 4 
4 7 1 3 6 8 2 5 
5 2 8 6 4 3 1 7 
7 1 3 4 5 6 8 2 
2 8 6 5 7 4 3 1 
1 3 4 7 2 5 6 8 

majd feltette a kérdést: „vajon ez az optimális permutáció?", tudniillik a 8 kiválasztott 
elemből kiinduló lehetséges onzinák közül.24 A kérdés Arnaut Dániel sestinájára 
visszafordítva így formulázható: vajon az arnauti permutáció az optimális a 6 
kiindulási elem kiválasztásakor? Mi magyarázza, hogy a retrogradatio cruciatának 
épp ezt az elvét választotta ki Arnaut, s nem valamely másikat? (Roland Barthes azt 
mondaná, ez szerelmes kérdés: miért éppen ő, és nem valaki más?) Azután a 
következő kérdés: mivel magyarázható, hogy sestinák még ma is keletkeznek, hogy 
a századelőn olyan költők írtak sestinát, mint Valerij Brjuszov, Ezra Pound, Louis 
Zukofsky, az elmúlt évtizedekben John Ashbery vagy Thomas Venclova? Kissé 
általánosítva a kérdést: mi magyarázhatja, hogy rengeteg középkori alakzat és forma 
nem éli túl a francia költészettörténetben a 16. század első felét, míg más formák 
napjainkig élnek? (Ez is szerelmes kérdés: meddig tart még? ugye örökké?)2' Végül 
régóta foglalkoztat, vajon mi okozza, hogy olyik forma megkettőződött, olyik nem? 

23 Raymond QUENEAU: Littératurepotentielle. 3 3 2 . 
24 Uo. 
2 , V Ö : MÁUAI Sándor: VendégjátékBolzanúban. Akadémiai-Helikon, Budapest, 1 9 9 1 . 2 0 5 . 
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tehát milyen logika alapozza meg a sonetto doppio, a fatras double, rondeau 
double, sestine double létét? (Természetesen ez is szerelmes kérdés: miért éppen 
ilyen?) 

De térjünk vissza a sestina általános jellemzőihez! Az első strófa Le Vot-Lusson-
Roubaud adta átírásából látható, hogy a szórímek nem rímek, a strófán belül nem 
alkotnak rímszerű kapcsolatokat, hiszen az abcdef sorozat csak azonos elemekkel 
dolgozik. Egyébként ezt a felfogást erősíti a 16. századi petrarkizáló hagyomány 
sestina-olvasata is: Thomas Sibilet szerint a sestinastrófa nem rímes sorokból áll.26 Az 
ilyen strófát, amelyen belül rímismétlődések nincsenek, cobla dissolutának nevez-
zük. A sestina esetében a strófa abcdef szórímsorozata harmonizál a zenei szer-
veződéssel, ugyanis a sestina zenei szempontból betagozódik az oda continua, a 
folyamatos ének típusába, mert a strófa melodikus frázisai a következők: A B C D E F . 
Ez azonban nem magyarázó érvényű a cobla szerveződésére nézve, mert mind a 
zenei tagolódás, mind a verbális tagolódás erős autonómiával rendelkezik. E kettős 
struktúra összerendezése, a convenientia bőségesen megengedi, hogy valamely 
kéttömbű, tehát frons- és cauda-részre oszló, visszatérésekkel teli strófa dallama oda 
continua legyen.2 

Ami a forma nevét illeti, ismeretes, hogy csak Francesco Petrarca nevezte el 
sestinának, a trubadúrok a canso egyik sajátos változatát látták benne. Ám a 
continua-jelleg miatt a sestina olyan canso, amely mintegy túl van már a cansón, 
vagy Roubaud találó jellemzésével egy nem canso canso, mert egyéb canso-típusok-
kal ellentétben, itt a strófák nem tagolhatok sornál nagyobb, de strófánál kisebb 
egységekre, tehát a strófának nincs fronsa, sem caudája, következésképp a kettő 
közötti határvonal, a diesis is hiányzik, a sorok pedig nem szerveződnek „lábakba". 

A sestina lényeges jellemzője a körkörösség, az a tulajdonság, hogy a permutációs 
út végén a meg nem írt és meg nem írandó 'VII. strófa szerkezetileg ugyanolyan 
lenne, mint a legelső. Az ilyen típusú visszatéréssel rendelkező költeményeket 
keresztelte el az utolsó trubadúr, Guiraut Riquier cansos redondasnak, körkörös 
énekeknek. Természetesen a körkörösség nem csak a sestina-formát jellemzi, két-
tömbű strófák rímsorozatai is permutálhatóak és a timbre-ek mozgása biztosíthatja a 
redoncla-jelleget.2,4 Ha a danieli sestinát összevetjük a riquieri canso redondával, 
kétségkívül tapasztalhatunk hasonlóságokat. írjuk át az arnauti permutáció szórímeit 
számokra! 

2f> „Si tu veux faire des vers non rymez, et t'aider de l'exemple de Petrarque, fay les en sestines, 
comme luy." Gaetan Hi;cy-Louis PARIS: La poétique franyaise au Mayen Age et ä la Renaissance (1986). 
Slatkine Reprints, Geneve, 1978. 202-203. 

27 Ilyen például Thibaut de Champagne Ausi cum unicome sui kezdetű nevezetes chansonja, 
melynek rímsorozata abbaccbdd, melodikus tagolódása viszont A B C D E F G H I . Idézi Roger 
DRAGONEITI : i. m . 3 8 5 . 

2H Ilyen permutációs körkörös ének például Guiraut Riquier Be-m degra de chantar tener kezdetű 
költeménye. Formai leírását lásd SZIGETI Csaba: Testvérem, Guiraut. In: Uő: A hímfarkas bűre. A radikális 
archaizmus a mai magyar költészetben. Jelenkor Kiadó. Pécs, 1993. 213-224. 
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Arnaut I. strófa 1 2 3 4 5 6 
II. 6 1 5 2 4 3 

III. 3 6 4 1 2 5 
IV. 5 3 2 6 1 4 
V. 4 5 1 3 6 2 

VI. 2 4 6 5 3 1 

Most tegyük meg ugyanezt Guiraut Riquier Be-m degra de chantar tener kezdetű 
körkörös énekével, azaz a timbre-ek mozgását írjuk át számokra: 

Riquier I. strófa 1 2 2 3 3 4 4 
II. 4 3 3 4 1 2 2 

III. 2 1 2 4 4 3 3 
IV. 3 4 4 3 2 1 1 

S ebben a cansóban ténylegesen létezik ötödik strófa is, amely természetesen 
szerkezetileg ekvivalens a legelsővel: 

V. 1 2 2 3 3 4 4 

Az Arnaut Daniel-i és a Guiraut Riquier-i konstrukciók közös vonásai a következők: 
1) a retrogradatio crutiata mindkét canso esetében minden szomszédosnak neve-
zett két strófában ugyanaz; 2) közös a redonda-jelleg, a visszatérés a kezdethez, 
függetlenül attól, hogy a sestina esetében a visszatérés felmutatása nem történik 
meg; végül 3) figyeljük meg, hogy a strófa legutolsó eleme mindig a következő 
strófa legelső eleme lesz (ezt hívom az „utolsó elem előre fuss" elvének). 

Ahhoz, hogy eldönthessük, Dante Alighieri egyik költeménye esetében valóban 
lerombolt sestináról van-e szó, Dante művét szükséges elhelyeznünk egyrészt a 
lehetséges sestinák univerzumában, másrészt a körkörös énekek terepén. 

(A Verskastély romja: Amor, tu vedi-ben...) 

Jacques Roubaud a nyugat-európai középkori népnyelvű költői hagyományokból 
Arnaut Dániel folyamatos énekén kívül kiemelt még egy költeményt, majd rámuta-
tott, ahogyan Guido Guinicelli mutatott rá Arnaut Dánielre a Purgatorio XXVI. 
énekében, vagy ahogyan Queneau mutatott rá az arnauti permutációra a lehetséges 
irodalom terepén belül: Dante Alighieri Amor, tu vedi... kezdetű enigmatikus költe-
ményéről van szó. Szövege Weöres Sándor formahű fordításában29 a következő: 

24 Dante összes müvei. Szerk. KARDOS Tibor. Helikon, Budapest, 1 9 6 2 . 1 3 1 - 1 3 2 . 



I. Ámor, bizonnyal látod, ím ez Asszony 
hatalmad megveti minden időben, 
mely bárki más szép fölött istenasszony. 
Meglátta, bennem hogy ő az Úrasszony, 
mert lángodnak arcomba süt a fénye, 
s kegyetlenül uralkodik ez Asszony 
fölöttem; de szíve többé nem asszony, 
vadállat-szíve szerelemre hűvös. 
Forróságban, s mikor az évszak hűvös, 
egyformán távoli nékem ez Asszony, 
mint legkülönb szobrász véste, hideg Kő, 
legpompásabbra faragott, remek Kő. 

II. Én állhatatosakban, mint konok kő, 
szolgállak téged, mert szép amaz Asszony, 
titokban tűröm, hogy üt-ver a zord Kő, 
amellyel sebzel, mintha volnák oly kő, 
mi terhed lett a változó időben, 
a kín szivembe ér, mely már kemény kő. 
Egész világon sincsen olyan ékkő, 
naptól tündöklő, vagy sajátja fénye, 
kinek oly óriás a bűve, fénye, 
hogy megóvhatna, ne sújtson e vad Kő 
és ne juttasson e fagyos, e hűvös 
oda, hol a sír zúzmarája hűvös. 

III. Gazdám, tudod: dermesztő fagy a hűvös 
vizet átváltoztatja, üveges kő 
lészen a sarkcsillag alatt, a hűvös 
űrben, ahol a lég s a pára hűvös 
elemmé válik, (s a víz az úrasszony 
ez országban) s oka a fagy, e hűvös: 
ugyan így ő, akinek lénye hűvös, 
dermeszti véremet minden időben, 
s ama gond, mely elsorvaszt az időben, 
könnyé alakul bennem, cseppje hűvös, 
s ott hágy el, hol süt szemem gyönge fénye, 
s ahol betölt az ő garázda fénye. 

IV. Őbenne teljes minden pompa fénye 
s a kegyetlenség is, ömölve hűvös 
szivébe, hova erőd lángja-fénye 
be nem hatol; de szememben a fénye 
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oly nagy, hogy Őt mutatja szikla és kő 
s minden, amerre fordul szemem fénye. 
Pillantásából száll rám méze, fénye, 
ezért nem forrósít más senki asszony; 
bár volna kegyesebb szándékú asszony 
irántam, éj sötétje, nappal fénye 
arra int, szolgáljam térben s időben, 
csak ezért éljek soká az időben. 

V. Ámde Te ősibb vagy, mint az időben 
a mozgás vagy bármely planéta fénye, 
könyörülj rajtam e gonosz időben, 
illesd szivét az elfogyó időben, 
hogy ne legyen irántam kedve hűvös, 
most ölj meg, hogy ne éljek jobb időben; 
mert viharodban, ítéletidőben 
ha elhullok, ez a káprázatos Kő 
majd megláthatja, mit rejt el a sirkő, 
föl sem támadok többé az időben, 
csak ítéletkor, látnom: volt-e asszony 
még egy oly mord, mint e szépséges Asszony? 

(commiato) 
Dalom, szivemben trónol oly Úrasszony, 
aki, bár hozzám kegyetlen kemény kő, 
úgy felgyújt, nékem más mindenki hűvös: 
ezéit óhajtom formálni e hűvös 
szépségen átsugárzót: új a fénye, 
ilyet még nem gondoltak az időben. 

Ha az arnauti sestina az európai formaképzés egyik költői csodája, akkor bizony ez 
is csoda, és ez is legelső lelemény, hiszen ilyet még korábban nem gondoltak az 
időben. Bár magyar verstapasztalataink felől közeledve e gyönyörű költemény első 
olvasásra némileg szokatlannak tűnhet, érezhető, hogy az egyes strófák és a teljes 
költemény mozgatói itt is a különös rendben vissza-visszatérő szórímek. Permutá-
ciós szerkesztésű költemény ez is, tudjuk tehát, mit kell tennünk: vegyük az első 
strófát, és lássuk el előfordulásuk sorrendjében az egyes szórímeket számjelekkel! 
Tehát asszony = 1, időben = 2, fénye = 3, hűvös = 4, valamint kő = 5. Látható tehát, 
hogy a 12 sorból álló első strófában mindössze 5 szórím szerepel, van köztük olyan, 
amely csak egyszer, a többi szórím többször. Az is tapasztalható, hogy minden egyes 
versszakban csak ezeket a szórímeket találjuk, de más és más sorrendben. írjuk fel 
a legelső strófa szórímsorozatát a számjegyekkel! 



4 5 2 Szigeti Csalta 

1 2 1 1 3 1 1 4 4 1 5 5 

I lasonló módon állítsuk össze a teljes költemény permutációs szerkezetét: 

1. stróía 1 2 1 1 3 1 1 4 4 1 5 5 
5 1 5 5 2 5 5 3 3 5 4 4 
4 5 4 4 1 4 4 2 2 4 3 3 
3 4 3 3 5 3 3 1 1 3 2 2 
2 3 2 2 4 2 2 5 5 2 1 1 

II. 
III. 
IV. 
V. 

A következő lépésben illesszük e gyönyörű, már-már enyhén kaotikusnak tűnő 
permutációs konstrukció mellé az arnauti permutáció konstrukcióját, szintén szám-
jelekkel jelölve az egyes szórímeket: 

Ezzel nem a íormaolvasat, de a íormaéitelmezés alapvető kérdéséhez érkeztünk 
el: milyen e két permutációs konstrukció viszonya egymáshoz? A íormaéitelmezés 
tétje nem kevesebb, mint e két rendkívül fontos műalkotás költészettörténeti szitu-
áltságának a megítélése. Jacques Roubaud állítása teljesen egyértelmű: a dantei 
permutáció az arnauti permutáció lerombolása, az Amor, tu vedi... a Loferm voler... 
poétikai és költészettörténeti destrukciója. Az én állításom is világos: szerintem ez 
nem igaz. Mielőtt érveket és ellenérveket sorakoztatnánk lel, nézzük meg, mi 
rokonítja e két konstrukciót? Ez azért lényeges, mert bármely lerombolt sestinának 
rendelkeznie kell az általa lerombolt forma némely sajátosságával, hiszen ha e 
sajátosságok nem léteznek, a destrukció, a lerombolás megállapíthatatlan. 

Dante Alighieri szóban forgó költeménye a roppant rejtélyes, mindössze 4 költe-
ményből álló Rime Petrose (Versek Pietra asszonyhoz) mikrociklusban szerepel (Pietra 
asszony a nevében kő-asszony), s mellette ott áll egy teljesen szabályos sestina, az Al 
pocogiorno... (Sok. kurta nap... / " kezdetű, a következő szórímekkel: árnyék., dombsor, 
fű, zöldje, kő, asszony. Az Amor, tu vedi... tehát a mikrociklusban sestina-közeli hely-
zetben van, azaz elvileg egymás mellett látható volna a Verskastély is és a Verskastély 
romja is. Az arnauti és a dantei költeményben (a továbbiakban természetesen az Ámor, 
bizonnyal látod... incipitű szövegről beszélek) közös a körkörösség, a redonda-jelleg: 
amiként Arnautnál egy képzeletbeli VII. stróía szórímsorozata megegyezne a legelső 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 

I. stróía 1 2 3 4 5 6 
6 1 5 2 4 3 
3 6 4 1 2 5 
5 3 2 6 1 4 
4 5 1 3 6 2 
2 4 6 5 3 1 

3 , 1 1 , M . 1 2 H - 1 2 9 . 
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strófáéval, úgy Dante Alighieri költeményének képzeletbeli *VI. strófája a szórímeket 
illetően ekvivalens lenne a legelső strófával. (Mintegy zárójelben raktározzuk el azt a 
tapasztalatot, hogy a körkörös ének konstrukciós típusán belül a teljes költemény stró-
fáinak számát nem az első strófa sorainak száma, hanem az első strófában felhasznált 
szórímek száma írja elő, határozza meg: az arnauti sestina azért hatstrófás, mert az első 
versszakban hat rím szerepel, Dante költeményének első strófája pedig hiába áll 12 
sortól, amennyiben a strófa csak 5 szórímet alkalmaz, a permutáció öt versszakon 
keresztül vihető végig.) 

Ha az arnauti és a dantei struktúrát egymás mellé helyezzük, látható, hogy 
mindkettőben működik az „utolsó elem előre fuss" elve. Ez kétségtelenül közös a 
két konstrukcióban, de emlékeztetnék arra, hogy Guiraut Riquiernél is működött 
ugyanez az elv, holott az ő körkörös éneke egyértelműen nem sestina-derivátum. 
Úgy tűnik, az „utolsó elem előre fuss!" elve a permutációs alapozottságul cansos 
redondas általános gyakorlata, tehát nem sestina-specifikus jelenség. 

Némi gondot okozhat, hogy a Lo fertn voler... egyes strófái hatsorosak, viszont az 
Amor, tu vedi... versszakai 12 sorból állnak. Esetleg e jelentős különbség védhető 
lenne azzal, hogy itt nem közvetlenül a sestina, hanem a sextine double, a megdup-
lázott vagy kettős sestina lerombolásáról van szó, s csak ezen keresztül az arnauti 
permutáció destrukciójáról. Ugyanakkor történetileg nehezen lehet a megduplázott 
sestina lerombolásának tekinteni e művet, mivel Frank István repertóriumából 
tudható, hogy Arnaut Dániel után 3 (kései) okszitán nyelvű sestina készült, közülük 
kettő ugyanazokat a szórímeket használta fel, mint Dániel, tehát ezek is az ongla és 
az oncle énekei, s mindhárom mű ugyanazt a permutációt és struktúrát, a danielit 
ismétli meg. Az első si nyelvű sestina pedig - ismereteim szerint - a Dantéé, épp az 
Al poco giorno... a sestina doppia későbbi fejlemény, Dante életében még nem 
létezik, ami annyit tesz, hogy a megduplázott sestina lerombolása sem létezhet. 

Roubaud destructiomól beszél Dante poétikai munkája kapcsán, pedig látszólag 
az arnautinál összetettebb, bonyolultabb szerkezetet olvashatunk. Bár el tudom 
képzelni valamely viszonylag egyszerű építmény igen komplex romját is, a kaotikus-
sághoz közeledő összetettséget, igen. Az is belátható, hogy - mint Queneau utalt 
fejtegetéséből kitűnik - sokféle sestina lehetséges, a sestinák képzeletbeli formális 
univerzumának határait a 12 bázis-sestina rajzolja körül, s e határokon belül renge-
teg olyan változat hozható létre, amely per definitionem sestinának minősítendő. De 
olyan sestina-változat nem lehetséges, amely az elsődleges kiválasztás során a 
nyelvből nem 6, hanem csak 5 szót választ ki. Még a sextine double is 6 szórímmel 
dolgozik, bár strófánként és rímekként 2 sorral. 

Milyen tehát a dantei permutáció? Mi a titka, mi az benne, amit még nem 
gondoltak az időben? Mi az a formai invenció, amely a költeményt megalapozza és 
működteti? Hivatkozott előadásában Raymond Queneau javaslatot tett a költői 
formák mátrix-olvasatára, még 1964-ben.31 A trobar költői műveinek formális olva-

31 Raymond QUENEAU: i. m. 3 4 0 - 3 4 1 . 
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satában teljes joggal élhetünk ezzel az eljárással: a timbre-ek használata - a coblas 
singulars kivételével - megteremti az egyes verssorok „függőleges" összetartozását 
az egymásutániság összetartozása mellett, tehát egy tetszőleges strófa 7., rímtelen 
sora (estramp-sor) nem pusztán a megelőző 6. és az őt követő 8. sorral áll kapcso-
latban, hanem a következő strófa 7., vele összerímelő estramp-sorával is, mintegy 
függőlegesen. Lapozzunk vissza az Amur, tu vedi... szórímeinek számsorozatára, s 
nézzük meg, függőleges olvasatok során mit tapasztalunk! Kezdjük a végénél! Ha a 
strófák sorrendjében a legutolsó sorok számjegyeit leolvassuk, 

5 4 3 2 1 

oszlopot kapunk. Ha tovább folytatjuk a függőleges oszlopok leolvasását, még 4 
ötelemű oszlopot regisztrálhatunk: 

I. oszlop 1 5 4 3 2 
II. 2 1 5 4 3 

III. 3 2 1 5 4 
ív. 4 3 2 1 5 

(Az oszlopok számjelei itt most vízszintesek.) Tapasztalhatjuk, hogy bár az egyes 
oszlopokon belül az 5-ös szám különböző pozíciókban tűnik fel, feltűnése után a 
számsor az oszlopon belül szabályos fogyást mutat: az oszlopok különböző pozíci-
ókból kiinduló, de egyenként és szabályosan csökkenő, „egyszerű" számsorok. 
Végezetül csináljunk még egy drasztikus átalakítást, immár a „vízszintes" olvasatban. 
Ismét felírom az Amor, tu vedi... szórímeinek teljes sorozatát, de az egyes strófákon 
belül kiikszelem azokat a számjegyeket, amelyek korábban már előfordultak, hogy 
minden egyes szórím minden egyes strófában csak egyszer, legelső előfordulásának 
pozíciójában szerepeljen. 

I. strófa 1 2 П З Н и Х 5 К 
II. 5 1 У у 2 X X 3 X X 4 X 

III. 4 5 Ж X 1 X Ж 2 X X 3 X 
IV. з 4 # X 5 х X 1 X X 2 X 
v. 2 3 п и X 5 и 1 X 

Az eredmény megdöbbentő: a költemény permutációs struktúrája egy titok helyén 
áll. A törlés után ugyanis a következőt kapom: 

I. strófa 1 2 3 4 5 
II. 5 1 2 3 4 

III. 4 5 1 2 3 
IV. 3 4 5 1 2 
V. 2 3 4 5 1 
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- amely egy képzeletbeli Vi. strófánál 1 2 3 4 5-höz térne vissza. Amit ezzel a 
redukcióval megkaptunk, nem más, mint a retrogradatio cruciata dantei elve, az az 
elv, amely a szórímek egymáshoz való viszonyát a szomszédos versszakokban 
meghatározza. Mint látható, a retrogradatio cruciata itt nem permutációs: a növekvő 
számsorok az egymást követő strófákban mindig egy számjeggyel elcsúsztatva 
jönnek elő. De ne feledjük, ez a legutolsó szerkezet egy szerkezet szerkezete, egy 
konstrukció konstrukciós elve, ami számomra annyit jelent, hogy az Amur, tu 
vedi. ..-пек szertefoszlott a poétikai titka, de megmaradt a csodája: 

Dante Alighieri költeménye ugyan körkörös ének, de semmi köze a sestinához. 
Egy quintina ez, mégpedig olyan, amelynek látszólagos és tapasztalható bonyolult-
sága mögött egy kristálytiszta, roppant egyszerű nem permutációs szervezőelv áll. A 
bonyolultságot Dante az egyes szórímek különböző mértékű megismétlésével érte 
el a strófán belül: mintha a kő eleven lenne, mintha mozogna, mintha lélegezne, 
mintha élne. A Kő-asszony kettőssége (mozdulatlan-eleven) a konstrukció kettőssé-
gében, roppant bonyolultság és roppant egyszerűség egymásba építésében nyilvá-
nul meg: ez a dantei invenció, a dantei formális csodája, egy egyszerű quintina 
gyönyörűen megbonyolított constructionja. 

(Cauda: az út vége = az út kezdete) 

Tény, hogy a sestina-forma legfontosabb leírásai és értelmezései Jacques Roubaud-
tól valók. Ettől függetlenül ami a destruction de la sextine elgondolását illeti Dante 
kapcsán, úgy vélem, ez elvetendő. Elvetendő, míg személyes olvasatként igen 
érdekes. Azt hiszem, külön kell tartanunk a roubaud-i leírást és a roubaucl-i értelme-
zést, mint ahogy ő is külön tartotta: az általam tévesnek gondolt értelmezés egyálta-
lán nem érinti a leírások pontosságát és igazságát. 

Nem tudom, mi minden motiválhatta a lerombolt sestina elgondolásának a 
kimunkálását. Annyi bizonyos, hogy Jacques Roubaud igen szuverén módon ítéli 
meg Dante költészettörténeti pozícióját általában: úgy véli, a trobar felől szem-
lélve Dante a trubadúrok szerelemgondolását valami egészen mással, rosszabbul 
váltotta fel, számára - a trobar végleges és erőszakos elpusztítása idején - „az 
Isteni színjáték, elsődlegesen amors-ellenes háborús gépezet",12 Dante purgatóri-
umbeli Arnaut-dicsérete pedig „szellemi gyilkosságot takar". S ugyan ez már 
messze vezetne e dolgozat tárgyától, de hadd tegyem hozzá, sok tekintetben 
szimpatikus a roubaldien ítélet Dante fölött, arról nem is szólva, hogy egyáltalán 
nem védhetetlen. Mindez azonban aligha magyarázhatja az Amor, tu vedi... 
interpretációját. 

Végül a destruction szó vezetett nyomra. Amikor 1973-ban egy konferencián 
Roubaud a sestina dantei lerombolásáról beszélt, odavetette: erről igazán elmondha-

32 Jacque ROUHAI'D: A megfordított virág. Előszó. Fordította: SZIGETI Csaba. Pompeji, Szeged. 1 9 9 3 / 1 - 2 . 

207. 
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tó, hogy „La destruction est ma Béatrice".33 La'vieillesse d'Alexandre című, a francia 
vers jelen állapotáról írott tanulmánykötetében is idézte ezt a Mallarmé-mondatot, 
ráadásul úgy, hogy közel kerül egymáshoz Dante és Arnaut Dániel, akiket szerinte 
alapvetően a költőféltékenység, a Dantéé köt össze, egy zárójeles megjegyzésben 
Ezra Pound (akinek életművéhez Roubaud szerintem szellemileg féltékenyen viszo-
nyul), Victor Hugo és Mallarmé. A passzus így szól: a költő mint kovács képzete, „Ez 
az, amit Dante a híres verssorban megragadott: 

il migliorfabbro delparlar materno 
az anyanyelv jobbik kovácsa 

(Purgatórium, XXVI. ének, 117. sor) 

s amellyel Arnaut Danielen keresztül az előtte élt trubadúrokat általában jelölte meg 
(e sor Pound felléptében lényegi). 

Az implicit egyenlet a következő: 

Arnaut Daniel = Hugo 

amely a következő kevésbé implicit kérdést veti föl: itt ki lesz a Dante? Feltámad 
tehát a Lefébure-nek írott levél felismerése: 

»La destruction fut ma Béatrice«"31 

Válaszoljuk meg Roubaud kérdését! Ha Pound = Arnaut Dániel, hiszen a Waste Land 
ajánlása szerint ő a „miglior fabbro", akkor természetesen T. S. Eliot került Dante-
szerepbe. Ha Victor Hugót helyezem Arnaut Dániel pozíciójába, akkor Hugo Dan-
téja az a Stephane Mallarmé lesz, akinek a rombolás az ő Beatricéje. Újabb egyen-
lethez jutok tehát, implicit egyenlethez természetesen: 

Dante = Mallarmé 

- legalábbis költészettörténeti pozíciójukat és a rombolás iránti szenvedélyüket 
illetően. De lehet, hogy a destrukciós mondat ilyen értelmezése már a múlté. Az 
1989-ben megjelent A nagy londoni tűzvész című kötetben a mondat axiómaként 
szerepel (szó szerint, tehát matematikai értelemben véve axiómaként), de állítmánya 
már múlt időben áll: La destaiction était ma Béatrice.3' Hiszen talán remélhető, hogy 
e múlt idejű megfogalmazás annak jelzése, hogy a Kő-asszony, Pietra és a légből 
szőtt mítosz-Beatrice („q'amas Laura") Danténél, eredetileg még tökéletesen külön 
útjai, amelyek Stéphane Mallarmé mondata nyomán egyedül Jacques Roubaund 
elgondolásában keresztezték egymást, ismét különválnak. A Pietra-Beatrice-fantom, 
a construction-destruction-fantom szertefoszlik, talán. 

La de/construction est ma Pietra/Béatrice. 

33 Jacques ROUBAUD: La destruction de la sextine. 7 5 . 
31 Jacques ROUBAUD: La vieillesse d Alexandre. Essai sur quelques états récents du vers franyais. 

Maspero, Paris, 1978. 48-49. Második kiadása a Ramsay kiadónál jelent meg 1988-ban. 
31 Jacques ROUBAUD: Le grand incendie de Londres. 208., 211. 



Rohonyi Zoltán 

A POSZTKANTIÁNUS TAPASZTALATI HELYZET ÉS A KÖLTŐI BESZÉDNEMEK 

- A magyar nyelvújítás kora megközelítésének metatörténeti kereteihez -

1. Valószínűleg a ritualizált elvárásrendhez kötődő megnyilatkozás műfajával való 
szónoki játéknak - sőt, nyilvánvaló szerénytelenségnek - tűnhet M. Foucault-ra 
utalnom, aki Vordre du discours-йпак élén a túlpartra érés óhajáról szólt, ám 
zárlatának tiszteletkörei arról tanúskodnak, hogy - minden tudatos beszélő elemi 
ismérve értelmében - valójában kijelentés-funkciójúvá tette a mondás tartamát. 
E kettősséget a magam helyzetére - éppen az utaltra való reflexiós kényszerként is -
messzemenően jellemzőnek látom. 

Az átérés folyamata, mint célképzetes cselekvés, megtervezett mozdulatok sora é.s 
rendje „megalapozó igényű", s a tudományos diskurzuson belül időindexszel ellá-
tott, amennyiben a Thienemann által jelezhető eleven tudományos kérdés hagyo-
mányát tekinti mérvadónak a maga számára. A thienemanni tradíció jelentőségét 
abban látom, hogy módszertanilag a vizsgált jelenség történeti reflektálása jellemzi, 
s ezt - az átérés metaforikájának jegyében - tudatosan saját hagyománynak minősít-
ve olyan beszédmódot igyekszem kiművelni, amely aktuális kérdésstruktúra révén 
alapozza meg tárgyát, miközben magukat e kérdéseket metatörténetileg folyamato-
san felülvizsgálja. Ez az álláspont, persze, leginkább a „konstanzi beszédek" (Jauß 
és Iser) történetiséget és metódust megfontoltan új viszonyrendszerbe állító gondo-
latiságából táplálkozik a történetiségét magát megszülő korszak magyar vetületeinek 
vázlatszerű (újra-)elgondolásakor. 

A kérdéshorizont 

2. A kérdési ek) készenlétben tartása és felülvizsgálásuk állandó kényszere miatt a 
cím, az alcím és a szöveg (G. Genette-tel szólva) paratextuális viszonyát előrejelzés-
ként is csak úgy körvonalazhatom e mondatélen elmozdulva, hogy az - a voltaire-i 
felszólításban foglalt igényt teljesítve („Definissez vos thermes, Messieurs!") - a 
lehetőségfeltételeket célzó kantiánus kérdés eredeti és ugyanakkor általános, elvi 
struktúrájának egymásra vonatkoztatása révén látható be. 

2.1. Tág értelemben az foglalkoztat, hogy a Kant utáni bölcseleti és esztétika-poé-
tikai mozgásirány értelmezése paradigmatikus érvényűként tételezhető-e (mint hori-
zont), s analógiával jogosan terjeszthető-e ki irodalmunk korabeli szituálására úgy, 
hogy eközben a tapasztalat eredeti és metatörténetileg is mérvadónak látszó aktív 
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jelentése megismerési nyereségként érvényesüljön. Ezzel az is kimondatott, hogy 
szembe kell nézni a korszakmegközelítés „kiiszöb"-modelljével (Blumenberg, Ko-
selleck, Jauß) és szakítás-elvűségével (M. Foucault), mint a hozzáférhetőség le-
hetőségfeltételeire centrált irány-nyalábbal, továbbá az érvényesített interpretációs 
elvekkel. 

Megközelítésem szembesíti mindezt egy olyan integratív igénnyel, amely a 
posztstrukturalista/szemióta álláspontok köréből például M. Titzmannt figyelembe 
veszi ugyan,1 s ezzel a gondolkodástörténeti összefüggésekre tett hangsúlyt nyoma-
tékosítja, de szcientikus rendszerelméleti vonzalmainak csak korlátozottan enged, s 
végképp nem ért egyet a propozíciókra épülő szöveg- és ezek megváltozására 
kihegyezett korváltásmodelljével. Ez az elgondolás nem akar tudni arról, hogy (1) 
az értelmezői pozíció reflektálatlansága és (2) a poétikai nyelvhasználat logikai 
redukálása együttesen mennyire rombolják téziseinek az érvényességét, mondjuk 
azzal a Manfred Frankkal szembesítve, akinek Einführung in die frühromantische 
Ästhetikje szoros és nyelvhasználat-specifikus szöveg- és folyamatelemzésben bizo-
nyítja a hermeneutikailag reflektált történetiség létjogosultságát. 

2.2. Mindebből az is következik, hogy szűkebb éltelemben fontosnak látszik 
számomra a magyar Kant- (és posztkantiánus)-recepció történés-aspektusú és struk-
turális megvilágítása, amely érzékeltetheti az eredeti kérdésirány eltérő felfogásait, a 
rendszer megértésének, szintjeit, végül hatáskomponensként való érvényesülését a 
tradíció által közvetített műfajok és hangnemek poétikai rendjében. Mondható-e, 
hogy különböző alakzataikban érik. a kanti „princípiumok" korfordulót jelző funk-
ciójának a belátása, s e horizontban történnek-e nyelvelsajátító-nyelvváltó elmozdu-
lások a rögzült mintáktól? A kérdésre adott válaszsor tartalmaz-e megújító belátáso-
kat korszakértésünk számára? 

2.3. Funkcionális értelemben ez kimeríti a rendszerelméleti „problémamegoldás" 
fogalmát, ám ezen a szinten látható módon összefonódott már a szűkebb szempont 
a tágabbal, csomópontok és analógiás argumentációelemek egymásra vonatkozta-
tása feszül a szigorú történetiség logikájával szembe. Ez utóbbi terminus mélyebb 
tartalmát akkor közelíthetjük meg, ha figyelembe vesszük a magyar iroda-
lomtörténet-írás e korszakra kidolgozott alapelveit, módszertanát, érvelési rend-
szerét. Kimondható, hogy egészében olyan korszeleti, eredeti jelentés visszanyeré-
se foglalkoztatja, mely mintegy a szövegekben adott, illetve a szövegek 
eszmetörténeti háttérösszefüggéseiből, tematikai és stílusmintáiból rekonstruálható 
az értelmező szoros olvasási módja és a szerzők egykori olvasási indexének 
keresztmetszeteként. Az értelmező szentesített jelentéstulajdonító eljárása megkerü-
li a szemantikai aspektus korszerű felfogását (lásd: pragmatika), mégpedig mind 
kortárs és közvetlen utókori értelemben, mind pedig saját pozícióját illetően. 
A történetiségfelfogás tekintetében ugyanakkor nem reflektál mindazokra - a múlt 

1 Michael TITZMANN: Skizze einer integrativen Literaturgeschichte und ihres Ortes in einer Systematik 
der Literaturwissenschaft. In: M. TITZMANN (Hg.): Modelle des literarischen Strukturwandeins. Tübingen, 
Niemeyer, 1991. 
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század végétől egyre erősbödő - kritikákra, melyek a Ranke-féle „wie es eigentlich 
gewesen" elvét illetik, s az elmúlt évtizedekben a hermeneutikai reneszánsz révén 
új megalapozást nyertek. 

A szűkebb és a tágabb érdek megfogalmazásában megmutatkozó ellentétet mégis 
enyhítendő, az értelmezés adekvációjának a kettősszinteződésérelehetne hivatkozni. 

Vagyis (1) az értelmező nyelv akkor érvényesíti metatörténetileg jogosultan az 
erejét, ha a szövegek kortárs olvasóinak kulturális tudását és lehetséges megértésük 
kereteit nem lépi túl, miközben saját horizontjának leküzdhetetlensége is érvénye-
sül. Eközben joggal él olyan fogalmisággal, amely nem lehetett az egykori olvasók 
sajátja, viszont olyasmit ragad meg ezúton, ami számukra sem volt elérhetetlen! 

Ám (2) ezt is áthatja az utódkontextusok által kitüntetett jelenségek hatástörténe-
tileg elkerülhetetlen autorizációs elve, mint amelyet a történetelmélet is alátámaszt. 
„Az utólagosan feltárt tények eseményszerűsége sohasem azonos a múltbeli összefüg-
gések valóságosnak tételezett totalitásával" - mondja R. Koselleck, hangsúlyozva, 
hogy fogalmaink formális kategóriává válva a lehetséges történetek feltételeként 
tételeződnek.2 Ez a megállapítása egyébként későbbi érvkészletünkhöz is messze-
menően hozzájárul (lásd: 3-3-b). 

Ebben az összefüggésben nagy tévedés veszélye nélkül állítható, hogy az irodal-
mi történés érvényes hatáskomponensének a funkciója összefonható az utótörténet 
által kitüntetett struktúrák és események, történeti értelmezésével. Ez hermeneutikai-
lag azt kívánja meg, hogy minél nyilvánvalóbban tisztázzuk a recepciós „nyereség" 
összefüggéseit, miközben az értelmező, Jauß-szal szólva, az irodalomtörténeti folya-
mat végpontjaként jogosan maga állapít meg összefüggéseket. 

A dolog paradoxiája abban rejlik, hogy ezt az álláspontot akár el is lehet 
marasztalni az inkonzekvencia alapján (gondoljunk P. Bürger vagy Erika Fischer-
Lichte JauE-bírálatára!), ráadásul aligha volna meggyőző a szövegben adott jelentés 
„történeti fogódzójában" hívők számára. Úgy gondolom azonban, hogy a magyar 
irodalomtörténet-írás által kidolgozott „romantikába hajló neoklasszika" modelljén 
belül jogosult a kérdések újrafogalmazása, illetve az új kérdés révén való átrajzolás 
igénye, ha az irodalomtudományi diskurzus érvhálózatának adekvát éivényesítése 
hatja át azt... 

2.4. A hipotézis-megfogalmazás és előzetes érvelés kettős mozgása visszautalni 
enged arra a tézisre, hogy az eredeti kantiánus kérdést meg annak elvi, általános 
struktúráját kell egymásra vonatkoztatnunk, hogy cím és szöveg viszonya belátható 
legyen. Most már viszont „elárultattam": úgy látszik, hogy az irodalomtörténeti 
alkorszak megközelítésének, történeti-hermeneutikai megtapasztalásának e kettős-
ségek metszéspontjában jelölhető ki az eszményi nézőszög. 

Vagyis a tapasztalat aktív felfogása és így a lehetőségfeltételre irányuló kérdés 
(mint hatáskomponens), illetve e kérdés elvi struktúrájának kiterjesztése és mód-
szertani elvvé emelhetősége (mint a reflexió érvényes mozgása) egyfelől, a tágabb 

2 In: GLATZ Ferenc (szerit.): Történetelméleti és módszertani tanulmányok. Bp.. 1977. 180-181. 
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(horizontelvű) és a szűkebb megismerési érdek másfelől. A kérdéshorizont így 
láttatott formális szerkezetének az érvényesülése viszont szükségképpen bizonyos 
parciális megvalósulásokon át történhet, s nyilván csak utalásszerű formát ölthet. 

A kérdéshorizont és a cím fogalmi kerete 

J . A cím, mint előrejelzés, három, igen megterhelt terminust tartalmaz. 
3-1. A poszüian kifejezett ambivalensen temporalis és „a valamihez képesten 

értelmezhető", „a valaki után már nem lehet valamiről akárhogy beszélni", „a valamit 
ezután nem lehet már mondani"-jelentésű „utánság" (párjával, a pre-típusú terminu-
sokkal együtt) régebbről devalválódott már az irodalomtudományban. Ha mégis 
élnünk kell vele, az arra utal, hogy magát a hozzá kapcsolódó „történeti pontatlan-
ság és meghatározatlanság" képzetét kell újragondolnunk a transztextualitás és a 
posthistoire-postmoderne, visszamenőleg is nyugtalanító fogalmi implikációja miatt. 

Az „egyidejű egyidejűtlenségek" blumenbergi, kosellecki jelentőséggel felruhá-
zott jelentéstartománya - érintkezve velük, de meghaladva is a fenti vonatkozáso-
kat - mélyebb rétegeket érint, miközben itt nem az újkori történelmi tapasztalat 
egyik meghatározó mozzanatának értelmében utalnék rá, hanem a tapasztalat 
fogalmával összefüggésben. R. Koselleck az emberi tapasztalás antropológiai állan-
dóihoz viszonyítva tulajdonít nagy fontosságot e jelenségnek, mint amely a pillanat-
nyi temporalitás és a generációs, sőt hosszú távú tapasztalat struktúráját metszi,3 

H. Blumenberg pedig a korszakok hozzáférhetőségének kérdése kapcsán vonja be 
argumentációjába.1 

Az irodalmi művek időbeni létezésének, mint konkretizációknak a tapasztalata 
felől nézve a jelenség az egynemű és zárt korszakok felfogása elleni érvelést 
támasztja alá, tiltakozást jelent be az önérvényesítő monizmus ellen - másfelől 
viszont az egyidejűleg létező művek állandó átértelmezhetőségéről is árulkodik. 

Mindkét összefüggésben árnyalja tehát a poszt jelentését: arra figyelmeztet, hogy 
fordulópontként fogjuk fel Kant bölcseleti megalapozású világértelmezését, mozgá-
sok eredőjeként, amelyek - nem függetlenül a közvetlen történelmi tapasztalattól és 
a nyelvileg közvetített tradíció erejétől - különböző interaktív teljesítményeket jelent-
hetnek. E posztban egybeolvad a bölcselő álláspontja közvetlen folytatóinak és 
alkalmazóinak teljesítményével (természetesen Fichtére, Schellingre és Schillerre 
utalunk elsősorban), továbbá közvetítői-popularizálói hatásával (Jacobi, Krug stb.), 
s maga is ki van téve az egyidejű egyidejűtlenségek játékának. 

3 Reinhart KOSELLECK: Vergangene Zukunft. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1 9 8 2 . és Frfahrungswan-
clel und Methudenwechsel. In: Chr. M E I E R - U . RÜGEN (Hrsg.): Historische Methode. München, 1 9 8 8 . Újra-
nyomva: H. E . B O D E K E R - E . HINRICHS (Hrsg.): Alteuropa-Ancien Régime- Frühe Neuzeit. Frommann-Hoiz-
boog, 1989. 

4 Hans BUIMENBERG: Aspekte der Fpuchenschwelle: Cusaner und Nolaner. Suhrkamp, Frankfurt am 
Main, 1982. 
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Befogadó irodalom esetében ez fokozottan jelenti azt is, hogy más - fogalmilag 
eltérő alapozású - esztétikai-poétikai tradíció konvergens irányú hatásával együtt 
válik hatástényezővé. 

3-2. Mindezzel behatoltunk a kantiánus és a tapasztalati fogalmi körébe. Maga 
Kant kopernikuszi fordulatként értelmezte saját teljesítményét, a közvetlen kortársak 
mérvadó köre ezt nemcsak követésével és „továbbírásával" erősítette meg, de 
fellengző terminusokkal kodifikálta is - Fichte az „überirdische Erhebung des 
Geistes" felkiáltással minősíti hatását. A jelenkori gondolkodók közül például Fou-
cault a 18. század végi fordulat episztemológiai kiváltójaként tulajdonít nagy je-
lentőséget neki,' H. Blumenberg korszakfogalom-értelmezése pedig azért is kap-
csolható ide, mert igen erőteljesen hangsúlyozza az önmegnevezésfontosságát az új 
korszak tudata szempontjából. 

Fogalmi keretének megidézése éppen ezért a korszakok hozzáférhetőségének 
aspektusából igen fontos. Annak a hangsúlyozása, hogy nem az időpontok, hanem 
az általuk elválasztott időterek válnak korszak-konstituálóvá, hogy a kronológia 
alatti küszöbhöz való viszony a döntő, amelyet az azonos kérdésekre adott eltérő 
válaszok, s az átrendeződés, új szereposztás, (Umbesetzung) tesznek érzékelhetővé 
- nos, mindez a történeti korszakleírás operatív fogaimisága szempontjából alig 
elhanyagolható. 

Miközben nyilván Kantban kell látnunk azt a viszonyítási pontot, amelyhez 
képest előtt—után-típusú válaszok rendszerezhetők - az további árnyalásra vár, hogy 
a kérdés-válasz-struktúra esztétikai-poétikai közegben konkrétan hogyan is ragad-
ható meg. Jauß nagyhatású tanulmányai a Goethe és Rousseau, Goethe és Racine 
közötti horizontváltást teszik nyilvánvalóvá, nem tartalmaznak azonban választ arra, 
hogy az adott irodalom meghatározó tendenciái szintjén miképpen is mutat a váltás. 
A horizont nem lehet csupán valamely globális váltás révén konstituálódó, s keveset 
mond, ha egy-egy kimagasló szerző révén érzékeltetjük: a történésfolyam a csomó-
pontok. köré gyűrűként odarétegződő jelenségek ütódkontextusok. révén legitimált 
rendjeként lehet a történet megalapozó struktúrája... 

Mindenképpen szükségesnek látszik a világértelmezés elvont szintje és a költői 
világértelmezés közé bizonyos közvetítő fogalmiság beiktatása, maga a (H. Blumen-
bergtől oly eréllyel kiemelt) visszafordíthatatlanság tapasztalati élménye, mint a 
korforcluló jellemzője viszont a globális korszakolásnak, az eltérően fejlődött kultú-
rákat elbizonytalanító alkalmazását erősítheti. 

A nyelvi világtapasztalatnak a linguistic turn-t követően újraalapozott tudata 
bizonyos értelemben kétségbe vonja az „azonos kérdések-eltérő válaszok" igazság-
érvényét, s arra készteti a kutatást, hogy a nyelven belüli, funkcionális és tudatelvű, 
globális között közvetítő korszaktartalom- és korszakváltás-modell irányában kísér-
letezzék. Ezzel nem vonjuk kétségbe annak az igazát, hogy Blumenberg Bruch]a és 
Epochenschwelléje vagy a Foucault coupure, incision, seuil terminusaival jelképez-

3 Michel FOI'CAULT: Les mots et les choses. Gallimard, Paris, 1 9 6 6 . 
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hető radikális szakításmodell arra fölöttébb alkalmas, hogy belássuk: magától a 
küszöbtől visszapillantva élesebben látjuk az időteret. Foucault episztemológiai, 
tudományos és formalizáciős küszöbei ugyanakkor alaposabb reflexió nélkül éppen-
séggel a Dichtung saját korszakelvét látszanak megkérdőjelezni; híres-hírhedt épisz-
témé-fogalmára pedig s ennek a discours-ral való összefüggésére később kell kitér-
nem (lásd: 3.3.C.). 

33• A tapasztalat, tapasztalati helyzet fogalmi körének rögzítése - az eddigiek 
értelmében - a fejtegetés élére kívánkozott volna, ám éppen a kérdésstruktúra 
előzetes feltárása nyomán lehet elkerülni az általában vett, s ezért semmitmondó 
'kortapasztalat', 'korszellem' terminusai által jelezhető csapdát. 

Ezek mára kiürültek, az antropológia, a történelemelmélet, a nyelvbölcselet, a 
hermeneutika és az irodalomtudomány sajátos alkalmazásában más és más a je-
lentése magának az alapfogalomnak. Használatában itt - az eddigiekből is követ-
kezően - három egymásra rétegződő aspektust helyeznek a középpontba: a kanti 
ismeretelméletét, a fogalom alapstruktúrájához visszacsatolódó történetelméletét s a 
foucault-i tudománymódszertanét, amivel érvényesíthető a hermeneutikai elvárás 
minimálszerkezete annyiban is, hogy utóbbi kettő manifesztté teszi a kanti horizont-
hoz való viszonyt. E három aspektus eltérő temporalis indexe a történelem- és 
világtapasztalat régi századfordulói terében kapcsolható össze hermeneutikailag, s 
együttesük juttathat el a helyzet tágabb és szűkebb keretek közötti értelmezéséhez. 

(a) Elsődlegesen nézzük hát a problémát a filozófiai tradíció szemszögéből, 
ahogy egy „mint"-szerkezet jelöli: a tapasztalatszerzés mint tudásmegalapozás. Va-
gyis a vélekedés, hívés esélyével szembeállítva, az empirista és racionalista tradíciót 
meghaladó Kant értelmében. 

Közismert, hogy Kant tapasztalat-értelmezése a szemlélet és az értelmi fogalmak 
egymásra vonatkoztatásában ragadja meg az aktus lényegét, s a reflexió mozgása a 
tapasztalat lehetőségét, lehetőségfeltételeit célozza. A tradíciót átértelmező gondolat-
mozgásban a probléma az érzékelés primátusának, illetve a velünk született eszmék 
elutasításának és az ész túlkapásait leleplező érvelésnek a megalapozása. Ennek 
előfeltétele a szintétikus apriori ítéletek lehetőségének a bizonyítása. Közismert bár, 
az érvelés miatt hadd idézzek mégis: 

a tapasztalat tehetségének föltételei általában egyúttal föltételei a tapasztalat 
tárgyai tehetségének s ezért van objektív érvényességük szintetikus a priori ítéleté-
ben."6 

„...a tiszta értelem összes alaptételei nem egyebek, mint a tapasztalat lehetségé-
nek a priori elvei."7 

Ez azt jelenti, hogy a logikai ítéletformákból nyert kategóriák nem az érzékelésből 
származó általánosítások, hanem ezek teszik valósággá a máskülönben össze nem 
tartozó jelenségeket, konstituálják tehát a valóságot a tiszta (transzcendentális) Én 
tudatának egységében. A tudat organizációja a valóságé egyszersmind, miközben az 

6 Immanuel KAN T: A tiszta ész kritikája. Hp., 1981. 138, 
7 I . M . 1 9 1 - 1 9 2 . 
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Én kettévált: Ich és Selbst kettőssége megnyit egy művészileg is beláthatatlan 
horizontot. Elménk egyáltalán nem passzív, ellenkezőleg, világalkotó - hirdeti Kant, 
s a rendszer egésze megalapozza az egymással azonos rangú világteremtés lehetősé-
geit az ítéletek struktúrája és természete alapján 8 Az ízlésítélet független az értelmi 
kategóriáktól (vö. Az ítélőerőkritikája. 49. par.), s ezzel a művészi alkotás „készen 
áll" arra, hogy a valóságkonstitúció csúcsát képezze, amint ezt rövidesen Novalis ki 
is mondja, Schelling művészetfilozófiája pedig organon funkciót tulajdonít neki. 

Eszerint a közvetlen német recepcióban a világmagyarázat kereteire - a költészet 
követelményei felől - való reflektálás jellegzetes iránya az esztétikai igényű visszakanya-
rodás ehhez a Kanthoz, közvetlenül is, de leginkább persze fichtei olvasaton át: a 
képzelőerő tevékenységeként felfogott „Anschauen" fichtei kategóriája válik fontossá, 
hiszen érvényesíti azt az elvet, mely szerint „a fantázia nemcsak belső szeiv, hanem 
mintegy szemei vannak, és kifelé irányul a világ észlelése végett... Maga a tapasztalás a 
szubjektumnak nem valamely tisztán passzív, receptív magatartásán, hanem azon a 
saját teljesítményen nyugszik, amelyet Fichte tevékenységként értelmez".4 

(h) R. Koselleck úgy kommentálja Kant tapasztalat-fogalmát, mint amely megőrzi 
az Erfahren és az Erfahrung kettősségében foglalt aktív-passzív szembenállást, 
előtérbe helyezve az aktív mozzanatot - miközben Grimm szótárának tanúsága 
szerint éppen ez az aspektus homályosult el akkorra! „Mert Kant az egykor érvénye-
sült szétválasztását tapasztalásnak, tapasztalatnak és ítéletalkotásnak - egymásba 
kapcsolásukkal - úgy oldotta fel, hogy tapasztalat érzéki tapasztalás és ítélet nélkül 
egyáltalában nem lehetséges." Koselleck szerint ez meglepően esik egybe a törté-
nést jelentő Geschichte és a Historie fogalmának eggyé olvadásával,1" amit - két 
évtizeddel korábban született - megfogalmazásában a modern történelmi tapasztalat 
lényegének tudunk. Cselekvési és értelmezési tér metatörténeti-fogalmi egységének 
létrejöttét hangsúlyozza e sokat idézett helyen Koselleck, s az ehhez kapcsolódó 
reflexió még sok figyelemreméltó észrevétellel kecsegtethet a régi századfordulót 
illetően is. 

A korszak saját történelemtapasztalatából nyert szemantikai érv meggyőzően 
részesül itt a kantiánus fogalmi megalapozás aktivitására tett hangsúly módszertani 
hozadékából is, hogy ezzel mintegy többletigazolást nyerhessen az a Ranke-utódok 
elleni tézise, miszerint a hosszú távú tapasztalat megragadása antropológiailag sem 
lehetséges módszer, vagyis rendező komponens nélkül. A fogalmi alapok, nyelvi 
átjunkcionálása - az alapstruktúra megőrzésével - frissen olvasható Goethe-tanul-
mányában további megfigyelésekkel szolgál: a kanonikus szerző történelmi tapasz-
talatát strukturáló fogaimiságát, mint a megtapasztalás formáját, de egyben mint a 
tapasztalat tartalmát egyedül lehetővé tevőt boncolgatja!'1 

8 Manfred FRANK: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1 9 8 9 . 

1 5 - 1 2 1 . 
9 Lothar PIKULIK: Frühromantik. Epoche-Werke-Wirkung. München, Verlag С. H . Beck, 1 9 9 2 . 3 8 . 

1(1 Erfahrungswandel und Methodenwechsel. 2 1 6 - 2 1 8 . 
11 lt. KOSHU.HCK: Goethe korszerűtlen történelme. Literatura 1 9 9 5 / 1 . 7 - 2 1 . 
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Mindez végül is - számomra - annak a nagy fontosságú összefüggésnek a 
kimondását engedi meg, hogy a Geschichte fogalmát szülő korszak szolgáltatta saját 
értelmezésének a sémáját tudat és nyelv szintjén egyaránt! Ha figyelembe vesszük a 
szigorú történetiség jeles alkalmazóinak azt az alapelvét, hogy a történeti/iroda-
lomtörténeti korszak értelmezésekor tanácsos a korszak saját fogalmait alapul venni, 
akkor itt valami egészen jelentős mélybeli mozgásirányra, koagulációra nyerhetünk 
rálátást... 

E belátás ettől fogva minden történeti reflexió vezérelvéül működik, mintegy 
előírja tapasztalat és elvárás, múlt és jövő feszültségének az aktív, prospektiv oldal 
révén történő feldolgozását, az „újraírás" állandó kényszerét és szükségszerűségét. 
Ezúton a tapasztalat lehetőségére, s ezzel a világ lehetőségére irányuló kérdés 
pátosszal telítődik, azzal, amelyet a történelem mozgása vált ki. 

Nem vitás, hogy a tapasztalat prospektiv értelmének a kiaknázása és rend-
szeralapként való működtetése beláthatatlan következményekkel járt az európai 
kultúra számára. Fichte és Schelling ezen az úton lép tovább, Schiller a kantiánus 
rendszer bizonyos konklúziói mentén építi fel az esztétikai nevelés elméletét - Az 
ítéleterő kritikájának a szubjektumot magát az esztétikai tapasztalat centrumába 
helyező gesztusát „sajátítja ki" az egynemű klasszikus kánont relativizáló mozgás-
iránnyal.12 

Mindenesetre az így megmutatkozó tapasztalat-fogalom legáltalánosabb elvét 
tekintve lehetőségfeltételeket implikál - olyan megismerési modellt juttat érvényre, 
amely a reflektáltság elemét előfeltételezi, s vele együtt, a kritikai felülvizsgálat éber 
igényét. 

(c) Ehhez is kapcsolódva - s a korszakmegközelítésnek a jelenkori iroda-
lomtudományi diskurzusban érvényesített terminusaival is szembenézve - szükséges 
a tapasztalat-fogalomnak egy olyan vetületére utalnom, amely, a kanti fogalomstruk-
túra szerkezetét megőrizve, a humán tudományok általában vett megismerési mo-
delljéhez tartozik. 

M. Foucault három, „kategória" szerepű fogalompárja11 funkció és norma, konf-
liktus és szabály, signification/jelölés és rendszer (systeme) s a hozzá fűzött kom-
mentárok azt jelzik, hogy tudatosan kapcsol vissza, játszik rá a transzcendentális 
reflexió struktúrájára, hogy alátámassza tételét, miszerint e fogalompárok révén van 
az objektum. A 20. század közepétől ezt a (szubnukleáris fizikától megerősített) 
tézist különösebb alátámasztás nélkül is elfogadjuk. A fogalompárok ugyanakkor 
rejtett struktúrát sugallnak, értelmezésüknek a 'konfliktusos alapviszony'-ra való 
kifuttatása a 'feszültség' R. Koselleck metatörténeti tapasztalás-elvárás fogalompárját 
is jellemző viszonyát idézi fel, s éppen ez a közös mozzanat tűnik fontosnak a 
korszakértelmező fogalmiság szempontjából. (Foucault fogalomhasználatát nem ok 
nélkül nevezi ezek szerint Rodolphe Gasché kvázi-transzcendentálisnak, miközben 

12 Günther BUCK: Literarischer Kanon und Geschichtlichkeit. Deutsche Vierteljahrschrift für Literatur-
wissenschaft 1983/4. 

13 Michel FOUCAULT: Les mots et les choses. 3 6 8 - 3 7 3 . 
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Th. Pavel a disztribucionalista nyelvészet örökösének tartja, más összefüggésben 
pedig M. Frank a strukturalista etnológiából vezeti le diskurzus-fogalmát.) Meta-ér-
vényességűvé emelt discontinuité\e hipotézis karaktereinek látszik, miközben arra 
emlékeztet, amit Koselleck Goethénél figyelt meg: egyszerre tárgya és eszköze az 
értelmezésnek. A 'történelem' születési idejének tapasztalási keretét jellemző interak-
ció és a 20. századi értelmezőjé elvi keretük szintjén analóg logikai mozgást mutat; 
ez megerősíti előzetes kérdésünk irányát, miszerint itt ragadható meg a modernség 
nyitánya, és éppen az épisztémé és a nyelvi-történelmi reflexió metszéspontján. 

Igen elterjedt, már individualizált jelentésben is használt kulcsfogalma, az épiszté-
mé a 'korszak' jelentéstartományát fenyegeti, ezért különös érdeklődésünkre méltó, 
ugyanis a kanti fordulópont és az irodalmi korszakforduló összefüggését segíthet 
tisztázni. Legegyértelműbbnek látszó definíciója szerint: 

„Az épisztémé nem a megismerés vagy a racionalitás egy formája, mely százado-
kat áthatva egy alany szuverén egységét nyilvánítja ki, nem egy szellem vagy 
korszak formája; viszonyok együttese, melyeket adott korszakban fellelhetünk a 
tudományok között, ha a diszkurzív szabályszerűségek szintjén elemezzük őket."11 

Jellemzője a nyitottság, meghatározatlanság s ellentétek és elhatárolódások játék-
terének mutatkozik; nem az, amit tudni lehel egy korban, hanem az, ami lehetővé 
teszi a diszkurzív gyakorlatban az episztemológiai alakzatokat és a tudományokat -
mondja Foucault.1' Ebben az értelmében nyilván keveset nyújt az iroda-
lomtudománynak, noha az megfontolandó, hogy a fogalom köre nem szolgáltat-e 
hasznosítható elemeket a kora felvilágosodás még nem differenciált iroda-
lomfogalmának. 

Az épisztémé mindenesetre valami lehetőségkeret, a 'mondhatóságot megszabó' 
konnotációval bír, s az énoncé, discours, formation discursive, pratique discursive 
stb. fogalmak lebegtetett értelmének a hozadékával - s némiképpen transzcendálva 
a definíció tudományokhoz kötöttségét - 'világtapasztalati keret', 'a tapasztalat 
keretét lehetővé tevő fogalmi struktúrák bizonyos állandóinak rendszere'-jelentést 
tulajdoníthatunk neki. 

Ebben a kitágított-transzcendált értelemben alkalmas lehet a posztkantiánus 
tapasztalati keret olyan jelölésére, amely elemzett fogalmi összetevőink közül az 
elsőt illetheti, s ki is tágíthatja annak a jelentését. Vagyis a világtapasztalás kantiá-
nus rendszere épisztémét meghatározó, központjában az értelmi fogalmak tapasz-
talatot lehetővé tevő, aktív felfogásával s az ítéletek formális struktúrájából származ-
tatott kategóriákkal. 

Ez viszont csak akkor felel meg a posztkantiánus tapasztalati helyzet korszakje-
lölő, globális igényének., ha mintegy áthatja a történelmi időt és az individuum 
„befogó" nyelvi tapasztalatot. Az így felfogott helyzet magát teljesíti ki a történelemre 
- önmagát bevonva - reflektáló individuum aktivitásának gyakorlati és művészi 
felszabadításával. 

14 L 'urchéolagie du savoir. Gallimard, Paris 1969. 250. 
15 I. m. 250-251. 
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Válasz helyett vázlat 

4. A korszakmegközelítés így kijelölt iránya nem a Kant-követők és a különböző 
recepciós csatornák révén „inspiráltak" regisztráló számbavételét kell hogy célozza, 
hanem olyan problémaértés- és világjeljogás-minták. megragadását, amelyeket a 
történelmi tapasztalat keretében a költői megszólalás előzetességeként, hangoltság-
ként foghatunk fel, s amelyek az öröklött-választott beszédmódok, műfajok saját 
közegét áttörve új csapást nyitnak. 

Az 1790-es évek eleji első jelzésektől, a pesti, pápai, debreceni „filozófusoktól", 
az antropológiai érdeklődés talaján irányt módosító Csokonain át - peregrinusok és 
hazai studiózusok századforduló utáni szemlézhetőségét sem feledve - a tízes évek 
filozófiai zsibongásáig, Kölcseyig, az Erdélyi Muzéum és a Tudományos Gyűjtemény 
közleményeiig, Katona Józsefig s az évtized végi polémiáig folytonos recepciós 
eseményekkel találkozunk. Értelmezésünk természetesen konszenzuskeresés tárgya 
lehet, hiszen például Csokonai antinómikus mozgása' a Halotti versek ben - ámbár 
tudjuk, hogy a Kant-recepció egyik központjában formálódott a gondolkodása -
gyanúsan emlékeztet Bessenyei prekantiánus érvkészletére (vö. a természet rendje 
és a morális világ rendhiányos állapota). Másrészt például Márton István korrektül 
referálja ugyan Kantot, ám Erkölcsi Szótára ban az értelmi fogalmak tapasz-
talatmegalapozó szerepe egyszerűen beolvad a szócikkek egymást követő folyamá-
ba. Igazán élesen persze Síposnál, Kölcseynél, majd az évtized végi polémiában 
rajzolódnak ki a korfordulót jelző kanti hátterű kérdések! 

Általánosítva kimondható jellemzője e recepciónak, hogy megértésszintként és 
hatástényezőként a tradicionálisan vallásos világkép szerkezetétől és az ehhez kap-
csolódó érvkészlet fogalmiságától meghatározott közegben érvényesül, szűkebbről 
pedig a populáris esztétikák és poétikák differenciálatlanabb struktúrája és ízlés-fo-
galma gátolja az aktív tapasztalat esztétikai átértelmezésének kibontakozását. Az 
aktív mozzanatot érvényesítő horizontfelvételre a recepció harmadik évtizedének 
elejétől mutatkozik esély: ekkorra tud összekapcsolódni a kilencvenes évek nemze-
dékének történelmi tapasztalatában („mirajtunk átvonult a vulkán" - mondja Kölcsey 
1815-16 táján) a kanti épisztémé ismeretelméleti hozadéka a történetfilozófiai refle-
xióval, hogy az individuum-értelmezésnek e kettő metszéspontján megnyíló nyelvi 
horizontjában fordulat mutatkozhassék. 

Sípos Pál dinamikus, erkölcs-szabadság centrumú Kant- és Fichte-értelmezése; 
Kölcsey megalapozó Kant-stúdiuma, az 1810-es évek elejétől hol érzelmes, hol 
szenvedélyes tónusban kifejezett igénye a képzeleti és cselekvési értelmű aktivitásra, 
fájdalma a tapasztalás (= múlttal telített jelen) „heve" előtt eloszló „sötéttiszta" 
elvesztésén és elhatárolódása Kant, Fichte és Schlegel jegyében a 'tapasztalat' (= 
empirizmus + tradicionalizmus éltelmében vett) elvére épített esztétikától, ezzel egy 
időben pedig a történelmet és a vallást értelmező gondolkodói teljesítménye -
mindez a tapasztalat posztkantiánus horizontján mutatkozik kormeghatározó je-
lentőségében. Katona viszont a tudat szintetizáló közegét bontja meg, s a tapasz-
talatot magát lehetővé tevő fogalmi alakzatra „mintázza" az Ich-Selbst problematiká-
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jához kapcsolódó, kéziratban maradt „kötete" szerkezetét, így évtizedbeli alkotótár-
sai közül talán a legközelebb kerül a romantikusokhoz. A kérdés azonban nem 
irányzati természetű, ezért tehát az állítás is inkább csak konszenzusos mozdulás a 
„szigorú történetiség" logikája irányában. Itt valóban a „küszöbhöz" való viszonyról 
van szó, valamint „utánról", ez az után azonban szétzilálja elfogadott/kiküzdött 
irányzati kategóriáinkat. 

Az érzékenység kategóriája prekantiánus karakterű; amiről itt beszélnék, az 
viszont éppen azt kívánja kiemelni, hogy a posztkantiánus helyzet elvárásrendjét 
„teljesítők" olyan funkciót teljesítenek, mint amilyent a Frühromantik terminusa 
jelöl. Versbeszédük olykor preklasszikus háttérmintái ellenére úgy látszik, hogy e 
beszéd belső módosulása olyan elmozdulást jelez a magyar költészet alakulástörté-
netében, amely a posztkantiánus világtapasztalat eredeti irányának feleltethető meg. 
A receptív készenlét összjátékában születő új— leginkább Katona Józsefnél, Kölcsey-
nél, Vörösmartynál — a posztkantiánus helyzet igényeit kielégítőn már a korváltást 
szimbolizálja a nyelvhasználatban, s ha nem értékesebb is a kritikai kontextusban 
kanonizált Csokonainál és Berzsenyinél, az individualizáció eleddig nem ismert 
szintjeit hódítja meg a saját hagyománnyal és a világlátás eltérő európai modelljeivel 
való interakcióban. 

Nem függetlenül a produktív tapasztalat-fogalom posztkantiánus tétel- és minta-
rendjétől. A teremtő zsenialitás öröklött elve ugyanis kritikai-történeti mérlegelés 
keretében átfunkcionálódik, és legitimációt nyer a beszédmód önreflexív, alanyi 
formációiban, hogy műfaji határokat sem kímélve (drámai monológ) váljék nyelv-
teremtővé. Ezzel mintegy felszámolódik az az ellentmondás, amely a „beau 
désordre"-t ugyan megengedő, de utánzáselvű klasszikus hagyomány és a „je ne sais 
quoi" bouhours-i (és leibnizi) megfoghatatlansága által megengedett, de esztétikai-
lag prekantiánus zseni-elv között feszül. 

Hogy itt végső fokon a nyelvelsajátítás és nyelvalakítás mennyire bonyolult költői 
jelenségével szembesülünk, arra Vörösmarty példáját hozhatnám, aki Schedius-hall-
gatóként tudatosíthatja, hogy „az észi erő behat a matériába", de Virág és Berzsenyi 
klasszikus formarendjében felnövő tanítványként a minták nyelvét beszéli, amíg 
csak a Kazinczy-féle neológiás nyelv nem szervül ezzel, s mindez a felszabadító 
világirodalmi példák (Shakespeare) befogadásával együtt viszi a nyelvalakító szub-
jektivizálódás felé... 

Ha van tehát megismerési nyeresége kérdésirányomnak, az így formulázható: a 
modernség episztemológiai alapstruktúrájához metatörténetileg is kapcsolt korszak-
megközelítési keret révén maga a korszak és megragadhatóságának elvi szerkezete 
nyer értékindexet kulturális tudásunk szempontjából. 



Kibédi Varga Áron 

A REALIZMUS CSAPDÁJA* 

A realizmus egyrészt poétikaelméleti fogalom, másrészt poétikatörténeti irányzat. 
Azért használom a poétika szót az irodalom szó helyett, mert a művészetek több 
ágára kiterjedő fogalomról, illetve irányzatról van szó. A realizmusról mint irányzat-
ról elsősorban a 19. század közepe óta beszélhetünk és ez a tény ettől kezdve a 
realizmust mint fogalmat is befolyásolja. 

A realizmus előzményei: realizmus mint kísértés 

Mint tudatosan megfogalmazott poétikaelméleti fogalom a realizmus aránylag későn 
bukkan fel, de mint kísértés ott lappang két évtized óta a mimesis fogalma mögött. 

Úgy tűnik, voltak egyének és talán korok is - itt elsősorban a barokk korra, a 
barokk hypotyposis-mániára gondolok - , amelyek a mimesist úgy értelmezték, hogy 
a művész feladata a konkrét, adott valóság teljesen élethű leképezése. A művész 
feladata a trompe-l'teil; a mű egybeesik a valósággal, a műalkotást a valóságtól csak 
bizonyos anyagi körülmények különböztetik meg. Közismert az a Zeuxisról szóló 
anekdota, miszerint ez a híres görög festő olyan élethűen festett egy fürt szőlőt, hogy 
megtévesztette a madarakat: rászálltak a festett szőlőre, meg akarták enni. Hasonló-
képpen a reneszánszkori poétikák - egészen a tizennyolcadik századig - időnként 
egy-egy költővel kapcsolatban azt tekintik a legnagyobb bóknak, hogy úgy ír, 
„mintha maga a természet beszélne"; ezt mondja például Marmontel, az Encyclo-
pedic munkatársa Comeille-ről. Csak a festék különbözteti meg Zeuxis szőlőjét az 
igazitól, csak a színházi „keret", a színpad Corneille római államférfiait az igazi 
rómaiaktól. 

Ugyanarról a Zeuxisról fennmaradt azonban egy másik anekdota is: Plinius 
mindkettőt elmeséli. Amikor megbízták, fesse le Aphroditét, azaz a legszebb nőt, 
Zeuxis nem egyetlenegy modellt választott, hanem különböző előtanulmányokat 
készített a valóság alapján, az egyik nőtől kölcsönözte azután a vállat, a másiktól a 
szemet és így tovább: szépségeszménye szerint válogatott a valóságon belül, és egy 
soha nem látott, soha nem létezett nő lett az eredmény. És ugyanaz az előbb említett 
Marmontel írja egy másik helyen, hogy a valóság esztétikailag közömbös, a művész 
feladata tehát, hogy a valóságon szükség esetén változtasson, hogy a valóságot, ha 
kell, kijavítsa. A hagyományos arisztotelészi poétika szerint a művészet feladata nem 

' Elhangzott 1994 tavaszán, egy pécsi konferencián. 



A realizmus csapdája 4 6 9 

az, hogy a dolgokat úgy mutassa Ire, ahogy vannak, hanem úgy, ahogy lenniök 
kellene: a történeti valósággal szembeállítja a művészi valószínűségit. 

Összegezve: a mimesis tehát nem realizmus, nem az adott valóság utánzása, 
hanem a természet ábrázolása, azaz a természetben rejlő és a szép-jó-igaz felé 
tendáló lehetőségek, potenciák kibontása. 

A művész nem követi, hanem felhasználja a valóságot. És ez a valóság sohasem 
lehet közeli, megtévesztő-csalóka valóság: a távolság elengedhetetlen. A klasszikus 
pathos, a nézőben-olvasóban kiváltandó érzések fő elemei a csodálat és a gyönyör-
ködtetés, ezek pedig a távolság funkciói: a klasszikus francia tragédia ókori hősöket 
választ. Racine egyszer tesz kivételt, Bajazet a modern török birodalomban játszó-
dik, és a szerző ezt a merészségét részletesen védi-magyarázza előszavában. A 
hősök időben távoliak és rangban is: királyokra van szükség a tragédiában, írja 
Jaucourt, Diderot munkatársa az EncyclopédieIren: „leur chute est plus grandé" 
(bukásuk annál nagyobb). 

De a tizennyolcadik századlran az eszményítő távolságot már egyre többen tartják 
elviselhetetlennek. A polgárosodó társadalom alaperénye nem a hős csodálata, ez a 
társadalom más pathost keres, a rokonszenv, a lelkesedés, az identifikáció látens 
lehetőségeinek a pátoszát. A poétikai távolság megszüntetése demokratikus igény, a 
realizmust mint irányzatot készíti elő. 

A realizmus mint irányzat 

A fentiek alapján és Auerbach nyomdokain a realizmust mint poétikatörténeti 
irányzatot a közeli, a mindennapi társadalmi valóság komoly ábrázolására való 
törekvésként definiálhatjuk. Ez az irányzat a tizenkilencedik század közepe felé lép 
fel, először festők körében. 

Az irodalomtörténet szokott elődöket emlegetni, de ezeknél az úgynevezett 
realizmus, ha pontosabban odanézünk, problematikus; tulajdonképpen mint inter-
textuális paródia jelentkezik. A realizmus itt még nem autonóm érték, hanem 
alárendelt jelenség, melléktermék: az alacsony a magas kifigurázása. Ez a realizmus 
mindig humoros, vonatkozik ez Rabelais-ra és Moliére-re is. Cervantes pedig, 
amikor az eszményítő lovagregényt parodizálja, nem a valóságot állítja az esz-
ménnyel szembe, amint azt egyes irodalomtörténészek kissé elsietve állították, 
hanem - különösen a Don Quijote második részében - a valóság megismerhetetlen-
ségét akarja bemutatni. Művészet és valóság egybefonódnak, metafizikai, posztmo-
dern módon, azaz nem úgy, mint a trompe-l'cxHl esetéhen: nem a művészet azonosul 
a valósággal, hanem a valóság a művészettel. A valóság elveszti stabilitását, eszmé-
nyekre jellemző biztonságát. 

A realizmus azonban még a tizenkilencedik századi irányzaton, „iskolán" belül is 
gyakran az intertextualitás szintjén jelentkezik. Courbet Ornansi temetését lehet úgy 
interpretálni, mint El Greco Orgaz gróf temetésének demokratikus, szekularizált és 
realista változatát; és általában a tizenkilencedik század nagy realista festményeit, 
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mint a klasszikus távolságot megszüntető, demokratikus-ironikus „történelemké-
pek "-et. 

A tizenkilencedik század közepén meginduló nagy realizmus-vita egyébként 
egészen új megvilágításba kerül, ha látjuk az összefüggést e vita és az újonnan 
felfedezett művészet, a fényképészet körül kialakuló elméleti álláspontok között. A 
realizmus mint poétikatörténeti irányzat megindulása és a fotográfia ipari felhaszná-
lása időben nagyjából egybeesik. A fényképészet elmélyíti és radikalizálja a realiz-
mus-vitát, episztemológiai és metafizikai mélységet ad neki. Első pillanatban ugyanis 
úgy tűnhetett, hogy a fénykép a realizmus leghatásosabb fegyvertársa, végső fokon 
azonban ez a fegyvertárs nagyon veszélyesnek és megbízhatatlannak bizonyult, 
mert aláássa és alapvetően kérdésessé teszi a realizmus-fogalmat. 

A realizmus mint fogalom 

A klasszikus poétikai hagyomány tulajdonképpen szemiotikus hagyomány: a mű jel, 
utal valamire, ami nincs jelen, ami nem esik egybe azzal a valósággal, amit a 
műélvező (olvasó, néző) térben és időben a művel együtt tapasztal. A művészet 
távolság kérdése, a térbeli és időbeli távolság, kettős szemiotikai hiány felmutatása. 
Erre a távolságra építi fel műfajrendszerét 1823-ban Quatremere de Quincy, a 
modern szemiotika elfelejtett előfutára. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy 
szerinte annál művészibb egy műfaj, minél áttételesebb, minél távolabb áll a való-
ságtól. A költészet azért a legművészibb és legnemesebb műfaj, mert a valóságot 
hangokkal és betűkkel ábrázolja, azaz egy önkényes jelrendszer segítségével, 
ugyanakkor a hierarchia legalacsonyabb fokán a kertészet már alig nevezhető 
művészetnek, mert a természetes adottság művészi átszeivezése, a műalkotás és a 
természet közötti távolság, minimális. Ez az áttételesség egyébként a befogadó 
szintjén is jelentkezik, hiszen a befogadó olvassa a költészetet, azaz a normális 
emberi aktivitásokból kikapcsolódik, egy a valóságtól távol álló mentális tevékeny-
séget végez, a parkban viszont sétál, a parkot bejárja, azaz tevékenysége nem áll 
távol normális, a valósággal kapcsolatos egyéb tevékenységeitől. 

Ezt a távolságot, melyet a klasszicizmus - mint láttuk - ideológiai, Quatremere de 
Quincy pedig szemiotikai alapon posztulál, ezt a távolságot kívánja a realizmus 
megszüntetni. Nem a múltat, hanem a jelent ábrázolja a realista művész, és nem egy 
tőlünk földrajzilag távol eső világot, hanem a magunkét, amelyre ráismerhetünk. 
„Hie et nunc": a saját jelenemben kell találkoznom a művészet által nyújtott Másik-
kal. A „hic et nunc" az egzisztencialista etika csodálatos és megszívlelendő követel-
ménye, de mint művészeti alapelv megvalósíthatatlan. És ezt a felismerést a fotográ-
fiának köszönhetjük. 

A fotográfiát kezdettől fogva ez a kettős kísértés jellemzi: egyrészt a teljes valóság 
ábrázolása, a szemiotikai távolság megszüntetése, másrészt viszont a művészetekkel, 
kiváltképpen a festőművészettel való vetélkedés. 
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A fényképészet realizmusigénye arra támaszkodik, hogy a fényképész azt, ami 
van, abban a pillanatban tudja ábrázolni, amikor van. „La solution supreme serait 
d'obtenir l'instanéité", írja a múlt század közepén Disdéri, francia fényképész. 
Disdéri a feltételes módot használja, kijelentő módban ezt a mondatot százötven 
évvel később sem lehet megfogalmazni: a fényképezőgépnek éppen úgy át kell 
hidalnia egy térbeli, tehát ugyanakkor időbeli távolságot, mint a'z író szavának vagy 
a festő szemének. 

A realizmus abból indul ki, hogy létezik egy, a szubjektumtól független, de a 
szubjektum által megismerhető valóság. Ez a mindennapi életben nagyon elterjedt 
és nagyon hasznos tézis súlyos filozófiai problémákat vet fel. Én itt csak egy 
körülményre szeretném felhívni a figyelmet: a megismerés folyamat, térben és 
időben játszódik le. A fényképészet azt az illúziót keltette, hogy ezt a folyamatot le 
tudja csökkenteni a minimumra, és hogy technikai precizitása következtében ki 
tudja iktatni a megismerésre törekvő szubjektum esetlegességét, mely a valóság 
objektív leképezését zavarhatná. Minél rövidebb a távolság a valóság és az ábra 
között, annál kisebb az esély arra, hogy szubjektív „zörejek" veszélyeztessék az ábra 
pontosságát. 

Az ábrázoló - „feladó", művész, technikus - képtelen olyan ábrát - szóbeli 
üzenetet, festményt, fényképet stb. - teremteni, mely az ábrázolt valósággal időben 
egybeesne. A realizmus mindig múltat teremt, ebben áll a realizmus csapdája. A 
tökéletes művészi realizmus az lenne, ha a művész a műalkotás befogadója elé 
annak saját, tőle térben és időben nem különböző, jelen valóságát vetítené. De ez 
lehetetlen: a művész nem azt ábrázolja, amit észlel, hanem azt, amit észlel/, a 
műélvező pedig interpretációján keresztül további múlttal gyarapít minden alkotást. 

Paradox módon a tizenkilencedik század két jellegzetes nagy regényfajtája, a 
történelmi regény és a realista regény közül az utóbbi tartozik egyértelműen a 
múlthoz: a realista regény tagadja a távolságot, és éppen ezért tizenkilencedik 
századi regény marad, míg a történelmi regény akceptálja a szemiotikai hiányt, és 
ebből művészi értéket kovácsol, túlteszi magát a történelmi múlton. 

Amikor a realizmus a jelent akarja rögzíteni, azonnal és óhatatlanul átcsap a 
múltba. A jelen-fogalom okozta filozófiai és praktikus nehézségek miatt egy realista 
műalkotással szemben két interpretációs lehetőség nyílik: az alkotást vagy a lezárult 
múlt részeként könyveljük el, vagy mint egy olyan közelmúlt részét, mely jövőbeni 
cselekvésre szólít fel. Amint ezt Susan Sontag és Roland Barthes híres tanulmányai 
megmutatták, a fényképészet - a magán jellegű családi fényképalbumok, arcképso-
rozatok - elsősorban a múlt nyugtalanító, az elmúlásra, halálra emlékeztető felidé-
zését szolgálja. Ugyanakkor azonban a közelmúltban megrögzített társadalmi való-
ság cselekvésre serkenthet: a realizmus ebben az esetben az elkötelezett művészet 
megalapozása. Gondoljunk Zolára, a magyar falukutatókra vagy a harmincas évek-
ben a New Deal szorgalmazta és a Farm Security Administration által megrendelt 
hatalmas nyolcvannyolcezer fényképből álló gyűjteményre, melynek célja az ameri-
kai farmerek életkörülményeinek a megjavítása volt. 
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Realizmus mint kihívás: marxizmus és avantgarde 

A realizmusnak ezt a csapdáját világosan látták mindazok, akik a „jelen valóság 
ismeretét" arra akarták felhasználni, hogy ezt a valóságot megváltoztassák: a marxis-
ta kritika és az avantgarde mozgalmak. 

A marxista kritika két olyan irodalomtörténeti kategóriát posztulált - a kritikai 
realizmus, illetve a szocialista realizmus kategóriáit amelyeket a mai narratológia 
és a mai történelemszemlélet mint a posteriori teleológiát jellemezne: egy történetet 
kifejlete tesz történetté, egy eseményt csak későbbi események szempontjából lehet 
utólag „történelmi dnek nevezni. A különbség - a narratológiával szemben - ott 
mutatkozik, hogy a marxista kritika nem várja meg ezt a későbbi, jelentést köl-
csönző, teleologizáló pontot, hanem maga veti előre a jövőbe. Posztulál egy még el 
nem ért, be nem következett társadalmi állapotot, és a jövőből „visszatekintve" ítéli 
meg a tizenkilencedik és huszadik századi regények realizmustartalmát és realizmus-
értékét. Ez az érték nem más, mint ami a jövő felé mutat: a szubjektív szerző által 
kimondott objektív igazságok, a tipikus hős. „Ha az emberi cselekedeteket a való-
sághoz híven ábrázoljuk - , írja Lukács - , mindig lesz bennük egy bizonyos túláradás 
a jövő felé." 

Az avantgarde mozgalmak ugyancsak a jövő felé fordulnak, az „új ember"-t 
óhajtják, ugyanakkor azonban a realizmus kelepcéjét másképpen próbálják elkerül-
ni. (Innen a híres Lukács-Brecht-vita). Az avantgarde a múltat radikálisan elutasítja 
és vele együtt, igen következetesen, az óhatatlanul múltba merülő realizmust is. A 
múlttól csak a hagyományok elpusztulása árán lehet megszabadulni, ezek közé a 
hagyományok közé tartozik a művész és a művészet szakrális jellege is: a művészet 
mindenkié, mindenki művész - az avantgarde ezekkel a követelményekkel nem-
csak a realizmust, hanem mindennemű poétikai távolságot is meg akar szüntetni, és 
egy radikálisan új művészet-fogalmat bevezetni, mely csak a jelenen és a jövőn 
alapszik. 

Az avantgarde által posztulált új ember kollektív művészete elveti ugyan a 
realizmust, a realista ábrázolási eszközöket, de nem fordul el a valóságtól. Jellemző 
példa erre a szürrealizmus mozgalma, melyet Adorno szerint az absztraháló-eszmé-
nyítő funkcionalizmus és az új tárgyiasság (Neue Sachlichkeit) ellenlábasaként kell 
látnunk. A szürrealizmus olyan új, tágabb és elsősorban pszichikai valóságfogalomra 
épül, mely a korabeli lélektan ismeretében, az értelem és a racionális tudomány 
tevékenységét fékezőnek és beszűkítőnek, tehát: antirealistának tekinti. 

A szürrealizmus nem akar eltávolodni a valóságtól: jellemző, hogy Andié Breton 
idegenkedik Mondriantól és általában az absztrakt festészettől. Az absztrakt festészet 
a képzőművészetben azt a radikálisan antirealista irányzatot képviseli, amelyet az 
irodalomban következetesen először az orosz formalisták posztulálnak, és amelyet, 
mint csak önmagára utaló (autoreferenciális) és öncélú (autotelikus) művészetet, a 
művészet utolsó, legmagasabb, a történelmet befejező fázisaként ünnepeltek, még a 
hatvanas években is, Alan Greenberg, az amerikai műkritikus és a francia .struktura-
listák egyaránt. 
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Posztmodernizmus és elvalótlanodás 

A realizmus mint kísértés és mint igény végigkíséri a kétezeréves európai történel-
met. A realizmus alapja a valóság létezésébe és megismerhetőségébe vetett bizalom 
és ez a bizalom meginog akkor, amikor a történelem végét proklamáljuk. A dolgok 
helyét ugyanis a történelem, azaz a folyamatos és rendszerezhető idő szabja meg; a 
történelem vége után a valóság problematikussá válik. Amíg minden dolognak 
biztos és állandó helye van, addig a művész és a tudós nem tesznek mást, mint hogy 
leképezik a dolgokat. Van egyrészt a valóság, másrészt a valóság mása. De amikor 
semmilyen instancia, felsőbb fórum nem szabja meg a dolgok helyét, akkor a 
valóság és a valóság mása közötti világos határ elmosódik. Ezt a mai, „történelem-
utáni", „posztmodern" helyzetet két jelenség erősíti fel, egyrészt a logocentrizmus 
hanyatlása, másrészt a mobilitás térhódítása. 

Az európai kultúrára a huszadik század utolsó harmadáig a szó, az ige központi 
helye volt jellemző. Ez a kultúra igazából ugyan sohasem tagadta a kép jelentőségét, 
de a kép szerepe mégis korlátozott volt, a kép mindig csak egy, a szó által dominált 
kultúrában, a szó által megszabott keretek között érvényesülhetett. Ezt a különbsé-
get szó és kép között a szemiotikai távolsággal magyarázhatjuk: a kép és a leképe-
zett valóság között a távolság jóval kisebb, mint a szó és a szó által ábrázolt valóság 
között; olyannyira, hogy a szó már-már elveszíti ábrázoló, áthidaló, másra utaló 
szerepét és mint maga a valóság jelenik meg előttünk. Az utóbbi évtizedekben 
azonban a tömegkommunikációs eszközök a szó rovására megint a képet helyezik 
előtérbe, felhasználván a kép, már a klasszikus retorika által is felismert, gyors, 
azonnali és közvetlen hatását. A kép masszív jelenléte a mai életben elfeledteti 
velünk, hogy a kép csak utal valami másra, annál is inkább, mert a néző által 
befogadott kép ma már majdnem mindig montázs eredménye. Akár Cindy Sherman 
fényképei, a posztmodern kép általában egy nem létező valóságra utal, illetve új, 
potenciális valóságot termel; eltörli a valóság és a másolat között évezredek óta 
megvont határokat. A logocentrizmus megszűnése, a kép előretörése annyit jelent, 
hogy paradox módon a kép lesz maga a valóság. 

A második fontos jelenség a mobilitás térhódítása. A hagyományos valóság-foga-
lom a fixitás, a mozdulatlanság prioritásán alapult. A mozgás rendellenes folyamat, 
a mozgó dolgok alig várják, hogy visszanyerhessék nyugalmi állapotukat. A nyuga-
lom az alaphelyzet, a mozgás ideiglenes. Kijelentéseket tenni, törvényszerűségeket 
megfogalmazni csak állandó, nem változó dolgokról lehet. A változásokat a nagy-
betűs Történelem szabályozza, ezen belül az igazságokat fixitásuk jellemzi. Még 
nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy dolgokról, tényállásokról, a valóságról mint 
kizárólag mobilis jelenségekről beszéljünk. Erre talán maga az emberi beszéd sem 
képes: a szó elszáll, de rögzít, hiszen mindig ugyanazt mondja és jelenti, mindig 
azonos önmagával. A történelem utáni világ viszont felismeri a fixitás illúzióját; az 
állandó referencialitás megszűnt, és a semmihez képest semmi sem lehet fix. 

A mai világot a képiség és a mobilitás jellemzi, azaz elsősorban az állandóan 
mozgó és változó képek mérhetetlen sokasága. Mind a gazdasági mind a művészi 
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kommunikációra az jellemző, hogy a képek mozgását akarja megrendszabályozni, 
saját céljaira felhasználni. A művész túllép a meddő csúcson, amelyet a történelmi-
ség végén az absztrakt festészet és az „új regény" fémjeleztek. Az embernek ma is 
szüksége van kapaszkodókra, fogódzókra: a jelek arra várnak, hogy interpretáljunk, 
a tények, hogy megítéljük őket. A művész mesterséges, lokális jelentőségű fogódzó-
kat teremt azáltal, hogy az idő közömbös futásába, a rohanó képhalmazba vonáso-
kat rajzol, a kezdet és vég vonásait, mesék-történetek alakzatait, annak érdekében, 
hogy az ember legyőzhesse az idő közömbösségét, és életét ismét teleologikusan, 
mint céllal bíró narrációt foghassa fel. A meséléshez, a regényhez, a figurativitáshoz 
való fokozatos és ironikus visszatérés jellemzi az elmúlt két évtized művészetét. 

Van-e hely, jut-e szerep ebben a világban a realizmusnak? Erre a kérdésre csak 
akkor válaszolhatunk, ha elfogadjuk ebben a mozgókép-központú kultúrában a 
narráció centrális szerepét. Valószínű vagy fantasztikus, de mindenképpen gyors és 
színes történetek sokasága önti el mindennapi életünket, és ezek a történetek nem 
igen tűnnek mesterségesnek, mert nem tartoznak a múlthoz, nem emlékeztetnek az 
elmúlásra, mint a régi realista regények vagy fényképalbumok. Ellenkezőleg: mobi-
litásuk következtében párhuzamos potenciális sorsként jelenünkbe épülnek be. 
Ebben a világban természetesen elképzelhető egy realizmus-fogalom, mely elsősor-
ban a képi narráció szintagmáit lenne hívatva analizálni, a posztmodern mítoszok 
ideológiáit leleplezni, de úgy, hogy a valóságot más szintre helyezi, más konfigurá-
cióként fogja fel, mint a hagyományos realizmus. 



Vitéz Ildikó 

„.. .AMI MEGÉRINT TÉGED, ENGEM" 

- Szerelmes és erotikus versfordítások Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc 
világirodalmi antológiáiban -

Babits Mihály Erato címmel megjelent erotikus versfordítás-gyűjteményében találjuk 
Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán [Under cler linden (sic!)] 
kezdetű versét, amely a szereplíra klasszikus példája: a lírai Én egy nő, ő fecsegi ki 
titkos találkáját kedvesével. Ez az eredeti német szövegben egyértelműen kiderül, 
hiszen az Én személyes névmás mellett az Ő harmadik személyű személyes névmás 
hímnemű változata, az er szerepel. A magyar nyelvben viszont nincsenek nemek, 
így a vers Babits Mihály által készített fordítása nem feltétlenül olvasandó szereplíra-
ként: a fordításban egyetlen konkrét utalás sincs arra, hogy a lírai Én nő volna 
(hacsak a fecsegést vagy az elpirulást nem tartjuk kizárólagos női tulajdonságnak...). 
A magyar szöveg tehát úgy is olvasható, mintha azt egy férfi írta volna. A lírai Én 
azonosítható a költő empirikus Énjével ugyanúgy, mint egy nőnemű lírai szerep-Én-
nel. Igaz, e versfordítás esetében irodalomtörténeti közhely ez a kettősség, de a 
példa felhívhatja a figyelmünket arra, hogy a műfordítás sajátosan önálló, külön 
életet él, különös jelentésrétegek rakódhatnak rá. Kétségtelenül igaza van Gadamer-
nek, amikor azt mondja: „Iskoláznunk kell a fülünket és erősíteni kell szellemi 
érzékenységünket, amikor költészetet olvasunk. Amikor líráról van szó, ismerni kell 
az eredeti nyelvet, a fordítás mit sem segít, és a szív és az értelem is hozzátartozik."1 

Ugyanakkor az eredeti mű és a fordítás egymásra vetítése - dialógusa! - olyan 
tényeket hozhat felszínre, amelyek új megvilágításba helyezhetik az eredeti művet 
és a fordítást egyaránt, feltárhatják a műfordító személyiségének egyes sajátosságait, 
s esetleg az eredeti mű értelmezésére is visszahathatnak. Ily módon a lírai műfordí-
tások elemzésével számos - az irodalomértést is befolyásoló - kérdés tehető fel. 

Ennek az elvnek a jegyében három, a 20. század első felében megjelent reprezen-
tatív világirodalmi antológia német anyagát tekintettük át, a vizsgálódást - a rendel-
kezésre álló anyag nagysága miatt - tematikailag a szerelmi, illetve erotikus versekre 
korlátozva. Kosztolányi Dezső Modern költők. Külföldi antológia címen megjelent 
kötetének végleges, bővített változatában Anette von Droste Hülshofftól Kari Krau-
sig harminckét német költőtől közöl verseket. Babits Mihály Erato címmel 1921-ben 
Bécsben a Hellas Verlagnál jelentetett meg egy fordításgyűjteményt, amely - mint 

1 H - G . GADAMCR: Hegel és a metafizika nyelve II. Szépliteratúrai ajándék 1 9 9 5 / 3 . 7 1 . 
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címe is jelzi - kizárólag szerelmes, illetve erotikus verseket tartalmaz. Ebben hat 
német szerző verse kapott helyet, köztük a már említett Walter von der Vogelweide, 
Goethe, Bürger és Richard Dehmel. A tematikailag és történetileg is legátfogóbb 
Szabó Lőrinc: Örök barátaink címen megjelent kötete, amely a szerző tekintélyes 
fordítói életművét tartalmazza. 

Az antológiák számos kérdést vethetnek fel. Ezek közül a legalapvetőbb magát a 
szövegválasztást érinti: miért ezek a versek kerültek az antológiákba? A másik ilyen 
kérdés a világirodalom (s benne a német irodalom) magyar recepciójára vonatkoz-
hat - ezen belül külön érdekes problémakör a kortárs világirodalomnak a befoga-
dása. Vizsgálati szempont lehet továbbá az is, hogyan hat az így közel hozott 
világirodalom a magyar lírában. S bár az itt megfogalmazott kérdések egy tanulmány 
keretében kimerítően aligha válaszolhatók meg, a lírafordításnak az antológiákban 
alkalmazott elveit és konkrét eredményeit vizsgálva egyes részkérdésekre adott 
válaszok bizonyos értelemben mégis magukban hordozhatják az átfogóbb kérdés-
feltevések megoldását is. 

A három antológia a műfordításnak két különböző, alapvetően eltérő elvét 
követi. Kiss Ferenc állapítja meg Kosztolányi kötetéről, hogy „a hitelesség nem 
tartozik e fordítások erényei közé".2 Ez Babits esetében is igaz: „A soknyelvű versek 
magyar változatai megfelelnek a műfordításról vallott akkori felfogásának. Ez még 
meglehetősen nagy szabadságot biztosított az 'utánköltő'-műforclítónak."3 Kosztolá-
nyi és Babits egyaránt „a műfordítás individualizáló-szubjektivizáló módszerével"'1 

élt, a fordításokban saját hangulatát élte ki,' saját érzelemvilágát vetítette bele a 
műfordításba.6 Szabó Lőrinc ezzel szemben más műfordítói elvet érvényesített. 
Rónay György és Kardos László a műfordító Szabó Lőrincről írt tanulmányaikban 
egybehangzóan állítják és bizonyítják, hogy a Nyugat nagy korszakának fordítói 
gyakorlatához képest (az említett Kosztolányin és Babitson kívül ide sorolható még 
Tóth Árpád is), döntő fordulatot jelent a Szabó Lőrinc által követett - Kardos 
terminusát használva - „intellektualizáló fordítás". Ez az új módszer alázatosabban 
fordul az eredeti szöveghez, s az ahhoz való 'hűség' a vezérelve. Elődeihez képest 
sokkal jobban elzárja a műtől saját lírikusi jellegzetességeit, a fordítást a legmesz-
szebbmenőkig próbálja függetleníteni saját élményvilágától, s az eredeti versben 
megnyilvánuló élményvilágot próbálja átültetni. 

Kosztolányi kötetének első változata 1914-ben jelent meg. A szerző így vall 
1913-ban írott előszavában: aki átolvassa a könyvemet, észreveszi, hogy bizo-

2 A magyar irodalom története 5. Szerk.: SZABOLCSI Miklós. Akadémiai, Hp., 1965. 310. 
3 KLKLSZTCRY Dezső: Előszó Babits: Erato című kötetéhez. Szépirodalmi, Bp., 1 9 7 0 . 6 . 
4 KARDOS László: Szabó Lőrinc: Örök barátaink An: U Ő : Vázlatok, esszék, kritikák. Szépirodalmi. Bp., 

1959. 389. 
3 Vö. RÓNAY György: A műfordító Szabó Lőrinc. Nagyvilág 1957. 1394. 

Kosztolányi E. А. Poe A holló című versének fordításához írt híres előszava is igazolja ezt a 
szubjektivizálő fordítói módszert: „A hollőt is bátor lélekkel költöttem át. a nyári hónapokban, olyanfajta 
lelkiállapotban, mint amilyenben a saját verseim gerjedeznek." [kiemelés tőlem - V. I.) 

7 Vö. RÓNAY: i. m . 1394-1397. é s KARDOS: i. m. 384-389 . 
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nyos szempontból minden benne szereplő költő egytestvér. A faj, a vérmérséklet, a 
földrajzi hely - az egyéniségük - különbözőképpen színezi a verseiket. Túl ezeken 
azonban mindnyájan találkoznak abban, amit 'modern léleknek' nevezünk. Ez a 
modern lélek köt össze velük. Csak a nyelvük tette őket élthetetlenné. Ha a nyelv 
kérgét lehántjuk, az idegenségük megszűnik."8 Egy évvel ezután már nem írhatott 
volna Kosztolányi ilyen naivan-gondtalanul, mert kétségessé vált az új kultúra, a 
dialógus.9 Babits válogatása 1921-ben, az első világháborút és a kommünt követő 
zavaros társadalmi-politikai helyzetben jelent meg, melyhez személyes gondok is 
társultak (elveszítette tanári állását, nem volt biztos megélhetési forrása). Szabó 
Lőrinc gyűjteménye 1941-ben, a második világháború fenyegetettségében látott 
először napvilágot. Az első kiadás előszavában így ír: „Készült ez a könyv azért is, 
hogy ne legyek, ami mindjobban fenyeget, túlságosan egyedül.""' Az egyedüllét, a 
magány ellen a költőtársakkal folytatott dialógus segíthet: „Társaságra szorulok, 
...velük beszélgetek."11 Ez a dialógus a kötet megjelenésével a szerzők és az 
olvasóközönség közti dialógussá tágul: „...ennek a verseskönyvnek száznál több 
költő a szerzője. Úgy érzem köztük magamat, mint a házigazda a vendégei közt. 
Felelős vagyok értük, felelős vagyok nekik. Az országomat, magyar nyelvünket 
ismertetem velük; őket pedig a magyar közönséggel."12 Mintha a versek, az irodalom 
ezekben az antológiákban a világpolitika hatalmi harcaival szemben és azokkal 
dacolva a közösséget, az együttlétet, az egymással folytatott békés dialógust szem-
léltetnék: az ellentéteken felülemelkedve egy magasabb egységet hoznak létre az 
irodalom szférájában. 

Ez a kulcsa a szerelemnek is: le kell győzni az akadályokat, az Én-t és a Te-t 
elválasztó korlátokat, hogy azután egyesülhessünk a Mi-ben, az együttlétben, s 
megteremtsük azt az egyedülálló közösséget, amely csak a szerelemben lehetsé-
ges, s amely minden más erőnél erősebb lévén, győzni tud azok felett. S 
különösen a 20. században, amikor - mint az antológiák keletkezésének körül-
ményei bizonyították - egyre több külső erő fenyegeti az emberi kapcsolatok 
harmóniáját, válik egyre hangsúlyosabbá a szerelemnek ez az egyesítő ereje. 
Ennek az egyesülésnek egy lehetséges megfogalmazását vizsgáljuk a modern 
lírában: azt a költői eljárást, amely a lírai Én-t és a lírai Te-t a Mi közösségében 
egyesíti. Ilyen egyesülés lírai dokumentuma Rilke Liebes-Lied (Kosztolányinál 
„Szerelmes dal", Szabó Lőrincnél „Szerelmi dal") című, viszonylag korai (1907) 
verse.13 A vers két szerkezeti egységre tagolódik, melyeket a „Doch" ellentétes 

8 KOSZTOLÁNYI Dezső: Modern költök. Külföldi antológia. Kiadta az „Élet" Irodalmi és Nyomda ltészv. 
Társ. Bp., 1914. I. 

9 SZIGETI Lajos Sándor: Modern hagyomány. Motívumok és költői magatartásformák a huszadik 
századi magyar irodalomban. Lord Könyvkiadó, Bp., 1995. 14. 

1(1 Bevezetés az Örök barátaink I. kötetéhez (1941) 
11 Uo. 
12 Uo. 
1 3 KULCSÁR SZABÓ Ernő hívta fel a figyelmemet arra, hogy RiLKÉnél a szerelmessel való egyesülés a 

szerelem kifejezésének csak egyik lehetséges formája, s különösen a kései Rilkénél (erre levelei utalnak) 
éppen a szerelmestől való távolság és annak megélése teheti igazán átélhetővé a szerelmet. 



4 7 8 Vitéz Ildikó 

kötőszó választ el egymástól. Az első részt az egyes szám első és második 
személyű személyes és birtokos névmások uralják: mindkettő háromszor fordul 
elő, s rajtuk kívül más névmás nem. A második rész első sorában megtörténik 
az Én és a Te eggyé válása a Mi-ben, s innen csak ez fordul elő - négyszer is. 
A második rész első sora: „Doch alles, was uns anrührt, dich und mich" [De 
minden, ami megérint minket, téged és engem]1'1 a Mi névmáshoz értelmező 
szerepben fűzi hozzá az első és második személyű névmást; a „dich und mich" 
szerkezet szintaktikailag és szemantikailag egyaránt összekapcsolja a két sze-
mélyt: téged és engem. Képi síkon az eggyé válást a második rész harmadik sora 
valósítja meg: „der aus zwei Saiten eine Stimme zieht" Imely (ti. a vonó) két 
húrból egy hangot húz]. Hogyan jelenik meg a beszélő Én és a megszólított Te, 
illetve egyesülésük folyamata a vers magyar fordításaiban? A Szabó Lőrinc anto-
lógiájában szereplő fordításban az első rész első és második személyű névmásai 
után a második részben csak a „kettőnket" szó és a „feszülünk" ige ragja utal a 
Mi-re. Egyik sem teremt azonban igazi együttlétet: a „kettőnket" szóban még 
mindig ott van a két ember külön-külön (szemben például a minket szóval). Az 
utolsó előtti sorban („S micsoda hegedűs tart a kezében?") teljesen eltűnik az 
eredetiben ott lévő többes szám első személyű személyes névmás (kit tart a 
hegedűs a kezében? engem? téged? minket?). Ily módon Szabó Lőrinc fordításá-
ban elmarad az igazi egyesülés, nem jön létre a közösség. Bár antológiájában 
nem szerepel, Kosztolányi is lefordította a verset. Itt jegyezzük meg, hogy a 
Modern költők kötetnek az első kiadást követő bővített változata mintegy har-
madrészben Rilke-verseket tartalmaz: míg a többi harmincegy szerző legfeljebb 
tíz-tizenkét verssel szerepel, legtöbbjük azonban csak kettő-hárommal, addig 
hatvanhat Rilke-verset olvashatunk a kötetben. A Liebes-Lied Kosztolányi-féle 
fordítása Rilke verseinek magyar gyűjteményes kötetében található (itt szerepel 
még Nemes Nagy Ágnes fordítása is, Szabó Lőrincé azonban nem!). Kosztolányi-
nál sajátos módon „későbbre" tolódik a Rilkénél már a második rész elején 
bekövetkező egyesülés: nála igazából csak az utolsó sorban történik meg. A 
második rész elején a „téged, engem" névmások jelennek meg (az eredetiben 
ezek a Mi értelmezői voltak), a következő sorban a „veled" névmás és a „titkom" 
birtokos ragja még mindig az Én és Te kettősségére, 'különbségére' utal, majd a 
harmadik sorban képi szinten („s két iker húr egy hangot fuval") megtörténik az 
egyesülés. Az ezt követő sorban a „szíveinket" szó többes számú birtokos sze-
mélyragja utal a Mi-re, majd az utolsó előtti sor (ez az utolsó teljes sor az „Ó, 
égi dal." zárósor előtt) utolsó szava, a „minket" személyes névmás teszi teljessé 
az egyesülést - a szó a sorban elfoglalt helye következtében eleve hangsúlyossá 
válik. Kosztolányinál tehát a vers második részében lassan, fokozatosan történik 
meg a Mi megszületése, először képi'szinten, majd szintaktikailag is. 

14 A német versrészletek prózai fordítását - ahol szükségesnek érezzük - szögletes zárójelben az 
idézet után közöljük. 
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Figyelemre méltó motívum a vonó által előhívott hang, amely Rilke - és mások -
költészetében is a csönddel, az egyedülléttel, a magánnyal állítható szembe.'1 Erre 
példa A csend(1900/1901) című vers, melyben a Liebes-Liedhez hasonlóan a kedves, 
a Te a megszólított. Az első versszakban hatszor fordul elő a Te személyes névmás, 
háromszor az Én. A második, egyben utolsó versszakban mindössze kétszer szerepel 
az Én, s a Te csupán egyetlen egyszer, az utolsó sorban - tagadólag: „Dich / seh ich 
nicht." [Téged nem látlak.] Az első versszak meg- és felszólításai 

Hallod-e, kedves, lehunyom a pillám, 
zaj ez is, mire megközelít. 
Hallod-e, kedves, újra kinyitnám... 

belevesznek a csendbe, nem érkezik rájuk válasz, nem jön létre dialógus: „.. .ele mért 
nem vagy itt?" így a második részben a vers is egyre inkább elhallgat („selymes 
csendben"), befelé fordul, az első szakasz hiábavaló szólítgatásai a másodikban 
elnémulnak, s a lírai Én egyedül maradva mintegy önmagának fogalmazza meg az 
utolsó sor felismerését. A csend ebben a versben a magányt, az egyedüllétet kíséri, 
jelképezi („Ugye, a magányost, bármije rebben, / figyelik a dolgok: hogy mire jut?"). 
Itt nincs Mi, itt csak Én van, és a Te a hiányával van jelen. 

Ebből a csendből és visszhangtalanságból menekül az ember a szerelembe: az 
egyedüllétből az együttlétbe. E két magatartást, illetve ezek lírai megfogalmazását 
két jellegzetes verstípus képviseli. Az egyik a Liehes-Liedben megfogalmazott maga-
tartás, amely a szerelemben megleli az együttlétet, még ha Rilke a vers első részében 
mintha hadakozna is ez ellen, s arra is érdemes felfigyelni, hogy ez az egyesülés 
'kívülről' irányított, a versben meg nem nevezett erő által - erre kérdez rá az utolsó 
sor: „S milyen játékos tart kezébe minket?" - jön létre. De mégis létrejön egyfajta 
perspektívaváltás a versben: az Én és a Te egymástól elválasztott pozícióját felváltja 
a Mi közössége és közös perspektívája. A másik magatartás - erre példa A csend 
című vers - a magányt egyetemes életérzésként tételezi, s a szerelmi lírában is az 
egyedüllétet, az együttlét hiányát fogalmazza meg. A perspektíva nem változik a 
költemény során: Én és Te különböző pozíciókat foglalnak el, s ezek nem közeled-
nek egymáshoz, nem találkoznak, nem jön létre a Mi perspektívája. Itt már a 
szerelem sem képes feledtetni a magányt, s legalább a gyönyör pillanataiban 
átélhetővé tenni a világ harmóniáját. Jelzés értékű az egész modern líra szempontjá-
ból, hogy bár jelen van az előbbi verstípus és magatartás, jelentősen megnő azoknak 
a verseknek a száma, melyek ez utóbbiba sorolhatók. így például C. F. Meyer: Egy 
halott nőhöz című verse is, mely Szabó Lőrinc antológiájában kapott helyet. Már a 
címben jelzett vershelyzet is nyilvánvalóvá teszi, hogy a valóságban nem jöhet létre 

13 A csönd költészettörténeti jelentőségét feltáró bőséges szakirodalom felsorolásának szinte lehe-
tetlen feladata előtt meghátrálva SZIGETI Lajos Sándor: A József Attila-i teljességigény című könyvének 
„A csöndbe térnek a dalok" című fejezetére utalok (Magvető, Bp., 1988. 249-340.), amelyből magam a 
legtöbbet tanultam a csöndről mint irodalmi motívumról. 
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a tényleges egyesülés. Végig jelen van a versben a Te és az Én kettőssége: az első 
versszakban mindkettő háromszor fordul elő, a másodikban a Te hatszor, az Én 
egyszer, a harmadikban a Te egyszer, az Én háromszor, a negyedik, utolsó szakasz-
ban a Te ötször, az Én kétszer fordul elő. Ez az utolsó szakasz tesz kísérletet a 
szintézis megteremtésére: „Du lebst in mir! [...] Du lebst und fühlst mit mir vereint!" 
IBennem élsz! Élsz és egyesülsz velem.] De a költő a kapcsolatot csak szemantikai 
szinten képes létrehozni, szintaktikailag nem: a nyelv erejével próbálja legyőzni a 
lehetetlent és eggyé varázsolni azt, ami egyébként már nem válhat eggyé. (Újabb, 
messzire mutató problémakör lehet a nyelv szerepének ebben az összefüggésben 
történő vizsgálata: itt a nyelv funkciója nem leíró, hanem sokkal inkább teremtő.) 
Vershelyzetét tekintve Meyer költeményéhez hasonló Rilkének Kosztolányi köteté-
ben megjelent A kedves halála (Der Tod der Geliebten) című (1907) verse. 

Sajátos módon jeleníti meg Én és Te egyesülésének folyamatát Richard Dehmel 
Venns perversa című, Babitsnál szereplő verse. Az első versszak egyetlen „uns" 
névmása után - amely egyébként a mondatösszefüggésben Én és Te szétválasztott-
ságához kapcsolódik, hiszen a „zwischen uns" [közöttünk] szerkezetben szerepel -
folyamatosan jelen van a versben az Én és a Te személyes névmások segítségével 
történő szembeállítása. Itt ezt a sajátos vershelyzet is szükségszerűvé teszi: „komm, 
liebe dich vor mir!" [gyere, szeresd magad előttem] - hangzik a felszólítás az első 
versszakban. A férfi szeme láttára önmagának örömet szerző nő látványa (a maga 
sajátos 'perverzitásával' - lásd a címet) lesz az a közös élmény, amely végül az utolsó 
versszakban létrehozza a Mi közösségét: „Und wir schaudern: wir begreifen / den 
Triumph der Unnatur" [s megborzongunk: megértjük a természetellenesség diada-
lát]. Csakhogy ez a közösség itt az erotikus csúcspont, a beteljesülés után következik 
be, arra reflektálva. A lírai Én, a férfi 'kívülállóként' nézi végig a nő önkielégítésének 
fázisait, majd mivel a helyzet természetellenességétől mindketten visszariadnak, a 
külön-külön átélt erotikus csúcspont után ez a közös 'rémület' hozza össze őket. 
Addig azonban mindketten mindvégig egyedül voltak ebben a sajátos aktusban. A 
versben az önkielégítésnek mint közös élménynek a 'természetellenessége' (értsd: a 
természetben nem fordul elő, hiszen a legfejlettebb emberszabású majmokat kivéve 
egyetlen állat sem képes rá) áll szemben a 'hagyományos' szeretkezéssel (azzal, ami 
az állatokra - is - jellemző); az „Unnatur" a „Kuhnatur"-ral. Erre a szembeállításra 
nyomatékosan utal az első versszak a „sondern" ellentétes kötőszóval: 

.. sei nicht Tier! 
Sondern ich suche andre Reize: 
Dich: komm, liebe dich vor mir!" 

Babits fordítása azonban mintha szemérmesen 'félreértette' volna ezt az utalást, 
amikor a szöveget így fordította: 
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Fő, hogy állat módra nem szabad! 
Lelkem már más ingerek fölött csüng: 
magadat szeresd előttem, magadat! 

A fordításban az állat módjára szeretkezés valami megvetendő, ízléstelen dologgá 
válik, amit „nem szabad", holott Dehmel intenciója ezzel éppen ellentétes. így 
Babitsnál eltűnik, illetve bizonytalanná válik a német szöveg természetes-termé-
szetellenes, 'állati-perverz szembeállítása. Ez a fordítás szemléletes példa arra, 
hogyan épül(het) be a fordító személyisége a fordításba. 

A modernitás szerelmes, illetve erotikus költeményeinek sajátossága és újdonsága 
még kézzelfoghatóbbá válik, ha e verseket az antológiák modernség előtti verseivel 
vetjük össze. Az összehasonlítás során először a modernitásban elkülönített kétféle 
magatartásforma meglétét, illetve hiányát vizsgáljuk a korábbi versekben. A modern 
költészetben megfogalmazott hiányérzetnek, a Mi közösségét nem vagy csak rész-
ben megteremteni tudó verseknek a gyakori megjelenése, és a beteljesült szerelmet 
megfogalmazó versek rovására történő térhódítása különösen szembetűnő, ha a 
klasszikus lírai corpusszal vetjük őket össze. A Szabó Lőrinc kötetében szereplő 
egyik Goethe-vers (tekintélyes számú Goethe-fordítás kapott helyet az antológiá-
ban), A kedves közelléte (Nähe des Geliebten) című bizonyos éltelemben Rilke: 
A csend című versének, illetve az előbbiekben vázolt második verstípusnak az 
'ellenverse'. A lírai Én a kedves távollétekor is képes átélni és elképzelni, hogy 
szerelme jelen van: „Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne. / Du bist mir nah!" 
[Nálad vagyok, bármily messze vagy is, közel vagy hozzám.] A modern líra kiábrán-
dultságával szemben, ahol már a szerelem sem képes feledtetni a világ tragikumát, 
s egyre kisebbé válik az a sziget, amely még a „Miénk", mert mindent bekebelez a 
magány és csend, itt mindent áthat és meghatároz a szerelem, a világ jelenségei 
mind a szerelemnek rendelődnek alá, sőt a szerelmest idézik fel: 

Rád gondolok, ha nap fényét füröszti 
a tengerár; 

rád gondolok, forrás vizét ha festi 
a holdsugár. 

Téged látlak, ha szél porozza távol 
az útakat; 

s éjjel, ha ing a kis palló a vándor 
lába alatt. 

Téged hallak, ha tompán zúg a hullám 
és partra döng; 

a ligetben ha néma csönd borúi rám, 
téged köszönt. 
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Az eredeti német szöveg személyes és birtokos névmásokkal van teli: az első 
versszakban öt, a másodikban kettő, a harmadikban három és az utolsó szakaszban 
hét névmás található. S itt hívjuk fel a figyelmet a magyar és a német nyelv egy 
strukturális különbségére, amely elkerülhetetlenül 'megváltoztatja' a fordítást. A 
német nyelvben a személyes névmásokat mindig kötelező kitenni. Ebből következik 
tehát, hogy jelentőségüket nem szabad feltétlenül túlértékelni egy német versben, 
ugyanakkor az imént idézett költeményre jellemző nagy számuk mégis figyelemre 
méltó. A magyar nyelvben viszont az igevégződések önmagukban is elegendők a 
személy kifejezésére, s a személyes névmás külön megjelenése azt eleve hangsú-
lyossá teszi. Tehát a magyar fordítástól nem várható el a személyes névmások német 
versre jellemző nagy számának megőrzése, mert az természetellenessé tenné a 
fordítást, ellentmondana a magyar nyelv szabályainak. Szabó Lőrinc Goethe-fordítá-
sa a „rád" és „téged" szavak ismétlésével és sor-, illetve versszakkezdő pozícióba 
helyezésével emelte ki a Te jelentőségét. Ráadásul ezzel párhuzamosan, illetve 
ennek következtében a lírai Én kevésbé lesz hangsúlyos - s ez tökéletesen megfelel 
a vers eredeti intenciójának: a Te, a megszólított hatja át a lírai Én egész világát, s 
Szabó Lőrinc fordításában a verset magát is. Kitűnő példa tehát az eredeti vers 
'szellemének' értő és átérző tolmácsolására. 

A modern lírai anyagnak a klasszikussal való összevetésekor feltűnő, hogy - bár 
a modernség előtti lírában is jelen van - itt mégis jelentősen megnő a lírai Én és a 
lírai Te személyes névmások használatával történő hangsúlyozása. A személyiség ily 
módon való nyomatékosítása, önmaga definiálása, helyének és határainak kijelölése 
és tudatosítása a modernitással együtt jelentkező kérdéskör, az identitásprobléma 
lírai kivetülésének tekinthető. Ez a problémakör nem csupán a lírában van jelen, az 
egész modernitás számára meghatározó. Megjelenik például a modern dráma szüle-
tésénél is. Az Amphitryon-téma - mint köztudott - számos dráma alapjául szolgált. 
A 'klasszikus' feldolgozások közül a legismertebb Plautus tragikomédiája és Moliere 
vígjátéka. Ezekben a drámákban, mint arra Hans Robert Jauß tanulmánya rávilágí-
tott, a klasszikus identitáskérdés fogalmazódik meg: ki vagyok én? Ez a legfőbb 
probléma Amphitryon és szolgája, Sosias számára, amikor világossá válik számukra, 
hogy van egy másik Amphitryon és Sosias is (Jupiter és Merkúr a két földi lény 
alakjában). Kleist 'modern' Amphitryoriyx azonban a kérdést már másként teszi fel: 
az Én csak a Te-vei együtt gondolható el. Az Én önazonosságát a másik személyben, 
a Te-ben, a vele folytatott dialógusban keresi - ez az én-meghatározás egyetlen 
lehetséges formája. Jauß szerint Kleistnél: „A döntő, minden problematikát megvál-
toztató lépés Moliere-t meghaladva... az, hogy Alkméne és Amphitryon számára... 
az identitás kérdését többé már nem döntheti el az öntudat instanciája, hanem csak 
a Te instanciája, azaz önmagának az a bizonyossága, amely a szubjektumot egyedül 
csak egy másik szubjektumhoz való viszonyában lelheti meg."16 

16 Hans Rollert JAUSS: Befragung des Mythos und Behauptung der Identität in der Geschichte des 
'Amphitryon'. In: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Sahlkamp, Frankfurt, 1991 • 561. 
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Karl Alfred Blüher a modern francia költészetet elemezve állapítja meg, hogy a 
Rimbaud és Lautréamont utáni lírában bekövetkező fordulat először a lírai Te 
megformálásában figyelhető meg: az ornamentális hasonlatokban dúskáló metafori-
ka helyébe rendszerint a megszólítás hangsúlyozottan egyszerű formája lép.17 Ez a 
megszólítás-jelleg ugyanannak az identitáskérdésnek a lecsapódása a lírában, mint 
amelyre Kleist Amphitryon^. példa a drámai műnemben. A jelenség - az európai 
irodalmi folyamatokat követve - a magyar lírában is fölismerhető. Kulcsár Szabó 
Ernő éppen Babits és Kosztolányi lírájának kibontakozása kapcsán a tízes-húszas 
évekbeli magyar lírai modernségről állapítja meg, hogy „Én-típusú beszédmódja... 
megszólító jellegű, ami azt tételezi fel, hogy az üzenetet eljuttatni, a szót továbbítani 
kell a másságok világába, s önmagunkat csak a továbbítottak 'visszaverődésében' 
lehet (az én 'árnyaként') megpillantanunk".18 

így válik a szerelmi költészet is hangsúlyozottan megszólítás-jellegűvé, ami alap-
vetően más lírai alaphelyzetet teremt, mint azok a versek, melyekben a lírai Én egyes 
szám harmadik személyben beszél a másikról, az Ő-ről. Ha az elemzett antológiák 
klasszikus és modern anyagát e szempontból vetjük össze, egyértelműen megálla-
pítható, hogy az Én-Te típusú megszólító jellegű versek az antológiák 20. századi 
anyagában tipikusak, míg az azt megelőző évszázadok verseiben az Én-Ő típusú 
költemények dominálnak. Míg Rilke elemzett Liebes-Lied című verse az Én és Te 
kettősségéből teremtette meg a Mi perspektíváját, addig Klopstock: A rózsalánc 
című verse az Én-Ő kettősségére építi fel a költeményt: a mindössze tizenkét sornyi 
vers nyolcszor utal közvetlenül a lírai Énre, s kilencszer a nőnemű személyes 
névmással jelzett Ő-re. A perspektívaváltás az utolsó sorban következik be, amikor 
megjelenik a Mi és feloldja Én és Ő eddigi kettőségét. A vers utolsó szakasza Szabó 
Lőrinc fordításában így hangzik: 

Nézett rám, s egész élete 
életemen csüggött szemében: 
s körénk nyílt az Elysium.19 

Babits Frato-kötetének német anyaga Dehmel versét kivéve kizárólag Én-Ő típusú 
költeményeket tartalmaz: a már említett Vogelweide-verset, Bürger: Szerelmes ifjú 
estfantáziája című versét vagy Heine: Énekek éneke című költeményét, Goethe: 
A napló című versét és az V. Római elégiái. 

17 Karl Alfred BLÜHER: Das lyrische Du' in der Dichtung der Moderne. Modellanalysen zu Baudelaire. 
Apollinaire und Hluard. In: Warning WEHLB (Hrsg.): Lyrik und Malerei der Avantgarde. W . Fink Verlag, 
München, 1982. 129. A tanulmány kiindulópontja annak a tézisnek a megkérdőjelezése, hogy a modern 
költészet monologikus jellegű volna (lásd H. FRIEDRICH), melynek lírai Énje mintha senkihez sem szólna, 
sőt a költői szubjektum egyre inkább egy Én nélküli, anonim hangnak adná át a helyét. 

1 8 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A kettévált modernség nyomában. A magyar líra a húszas-harmincas évek-
fordulóján. In: „de nem felelnek, úgy felelnek". A magyar líra a húszas-harmincas évekfordulóján. [PTE 
Irodalomtudományi Füzetek. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992. 33. 

19 Kiemelés tőlem - V. I. 
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Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des Tages, 
gibt die Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin. 
Wird doch nicht immer geküßt, es wird vernünftig gesprochen; 
überfällt sie der Schlaf, lieg ich und denk mir viel. 

A vers szereplői a lírai Én és a harmadik szentélyű Ő. Ráadásul feltűnő, hogy az 
idézet harmadik sora, amely kínálná a többes szám első szentélyű névmás haszná-
latát, passzív szerkezetben íródott. A magyar fordítás - s itt ismét a két nyelv 
grammatikai szerkezetében lévő alapvető különbségről van szó - a passzív szerke-
zetet kénytelen' többes szám első szentélyű ragokkal feloldani: 

S nem mindég ölelünk, olykor csevegünk is okosan 

De az Én-Ő típusú versek esetében - Vogelweide említett költeményének magyar 
fordítása kivételével - a személyes névmások, illetve a fordításban a behelyettesített 
főnevek valamennyi esetben egyértelművé teszik, hogy a lírai Én férfi, s egy nőről 
beszél harmadik szentélyben. Vagyis mindegyik esetben férfi-líráról van szó, amely 
a lírai Énnel való azonosulást alapvetően csak egy férfi számára teszi lehetővé. Az 
Én-Te típusú versekben azonban könnyebben eltűnhet (még ha ez persze nem 
mindig következik is he) a férfi lírai Én: egy nő is válhat beszélővé, nemcsak 
befogadóvá, s az Én-Te-dialógusban bármelyikünk lehet az Én vagy akár a Te is: 

Nekent vagy, amíg a sors így akarja, 
az életem vagy, több, mint ntántor, üdv, láng, 
nekent az egész vagy, titkos szívem, te -



Bagi Zsolt 

POSZTMAGYAR 

- Kovács Sándor s.k. és Odorics Ferenc könyvéről* -

Szeretem a deKON-könyveket. Izgalmas terepet kínálnak az irodalomelmélet sok-
szor kies pusztaságra emlékeztető vidékein. Mindemellett szeretem azokat a kies 
pusztákat is. A körmönfont mondatok mögött is fel kell fedezni a szépséget, mert 
van bennük szépség. Ha az ember állhatatosan keres a pusztaságban, megnyílik 
számára egy másik sivatag: az értelem sivataga (ahogy a héberek látják a sivatagot, 
semmamártak és midbámak: a szenvedés és az isteni Szó sivatagának). 

Mindenesetre a deKON-könyvek oázisai ebben a sivatagban a frissítő forrás erejét 
tartogatják. Igen, van Magyarországon is különbözés, nem egyszerű az iroda-
lomelmélet, meg lehet szólalni másként is. A deKONferenciák Fanni- és Nagyidai 
cigányokrértelmezései egészen új távlatokat nyithatnak az irodalomról való gondol-
kodásunkban. Abban áll igazi érdemük, hogy megnyitottak egy olyan horizontot, 
amelyet már nem lehet egyszerűen megtagadni. 

Mégis úgy gondolom, hogy tovább kell indulnunk az oázisból, új utakat feltárni 
a sivatagban. És megtörténhet, hogy visszanézve, az oázis lakói letelepedett, röghöz 
kötött lakosoknak tűnnek a vándor szenvedéséhez és szenvedélyéhez képest. 

Posztmagyar 

Mi is az a posztmagyar? Természetesen mindenki a posztmodernre gondol először. 
De hát mi is az a posztmodern? Az itt következőkben, Farkas Zsolthoz hasonlóan 
(lásd: Mindentől ugyanannyira), én ezen csak egy bizonyos francia filozofálási 
módot éltek, melynek legjelentősebb képviselői Jacques Derrida, Gilles Deleuze, 
Falix Guattari és Jean-Frangois Lyotard, nem pedig korszakot vagy művészeti 
klasszifikációs elvet. 

A posztmodern mindenesetre nem anti-modern, ahogyan a posztstrukturalizmus 
nem anti-strukturalizmus. Inkább multi-strukturalizmusként lehetne leírni, „rizóma-
ként", Deleuze és Guattari szavával. Leginkább olyan strukturalizmusként határoz-
nám meg, amely a struktúra strukturalitását, annak rendezőelveit keresi. De vajon a 
posztmagyarra illik-e ez a meghatározás? 

' KOVÁCS Sándor s.k.-ODORICS Ferenc: Posztmagyar. Ictus, Szeged, 1 9 9 5 . 
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Nos, a szerzőpáros (természetesen tudhatjuk, hogy nem szerzőpáros munkájáról 
van szó, hanem kettejük korábbi tanulmányainak gyűjteményéről, amelyeket már 
olvashattunk a Literatura, a Helikon vagy a de-KON-KÖNYVek hasábjain) már a 
könyv első oldalain explicite elhatárolódik ettől a fent említett „anti-moclortól", 
amikor kijelentik: „a 'poszt' nem határoz meg korszakot, logikáját az időbeliségen 
kívül (is) kell értelmeznünk". (9.) Ezenkívül elhatárolódnak a posztmoderntől is 
(„Név ne legyen posztmodern. Mién? Csak." [5.]), és ennek jogossága is alátámaszt-
ható („A posztmodern pedig mint metafizikus fogalom absztrakció törlésjel alá esik" 
[16.]). Feltéve, ha helyesen értjük ezt a „törlésjelet": nem jelenti azt, hogy ami itt 
leíródik (a szerző párossága - és nemcsak a halála - támogatja itt a személytelen és 
szenvedő alakot), az nem posztmodern, hanem egyszerre az és nem az — létrejöttét 
egyszerre határozza meg egy posztmodern és egy magyar hagyomány [nyelv]). 

Ez az elhatárolódás azonban bennem legalábbis kétségeket ébresztett: nem 
csupán a posztmodern olyan reduktív olvasatáról van itt szó, amely annak lehetsé-
ges értelmezéseit a végsőkig feszíti? Előrebocsájtva konklúziómat e kötet kapcsán: 
úgy gondolom, hogy a posztstrukturalista elmélet implikációinak és eredményeinek 
a végéig gondolása már önmagában is redukcionizmus, és éppen azokat a differen-
ciákat hagyja figyelmen kívül, amelyek annak legfontosabb megkülönböztető jegyei. 

Nyelv és hatalom 

Derrida szerint minden intézmény kezdetében találhatunk egy performatív aktust, 
amely már eleve erővel vagy erőszakkal van kapcsolatban (lásd: Force de loi). 
A dekonstrukció bizonyos szempontból ennek a performatív aktusnak a meghaladá-
sából áll. A dekonstrukció politikája és etikája éppen ennek fényében körvonalaz-
ható. 

Mit kezdjünk mármost azokkal a performatív kijelentésekkel, amelyek uralják e 
könyv első felét? „Azáltal, hogy majdan a száj létrehozza a szót, a száj világra 
bocsájtja a gyermeket. A szólás aktusa a szülés aktusa" (37.); „Ezennel a konstruk-
tivista irodalomtudomány van" (40.); „Sokszor kell mondani: konstruktivista irodalom-
tudomány, konstruktivista irodalomtudomány..." (41.) Ezek és hasonlóak lennének 
hivatottak megKONstruálni a konstruktivista irodalomtudományt. A legkevesebb, 
amit elmondhatunk velük kapcsolatban, hogy igen könnyen dekonstruálhatóak. 
Olyan paradigma bejelentői, amely helyet követel magának, és amelyik Kuhn szerint 
domináns paradigmává akar válni. 

Mindez nem is lenne probléma, mondhatni természetes kívánság. Látnunk kell 
viszont, hogy idegen a dekonstrukció szellemétől. A dekonstrukció éppen ott 
kezdődik, ahol az ilyen aktusok reflektálná válnak, ahol az erőszak felmutathatóvá 
válik, és ahol ebből az eredeti összefonódásból (intézmény és erőszak, szabály és 
erőszak, jog és erőszak között) ki lehet lépni valami Más felé. Hiába írja azt a 
szerző(k) tehát, hogy módszere „érzékien finom: egyszerűen beveszi a jelentést. 
Nem, nem veszi be, egyszerűen magában tartja." (40.) vagy „a posztmagyar nem veri 



Posztmagyar 487 

bele. Benne tartja." (6.) - ebben az esetben a denotativ, deskriptív jelentést dekon-
struálja az a performatív aktus, amelyben elmondatik. 

Szerepelnek a könyvben olyan cikkek, amelyeket szerintem hiba volt bevenni, 
mert könnyen értelmezhetők (félre?) ezen performatív aktus alátámasztásaként. 
Ilyen az a két vitairat (A hagyomány virágai - avagy mit becsül le egy deKON? és 
NA), melyekben a szerzők Kulcsár Szabó Ernőt és Farkas Zsoltot kritizálják. Ezeknek 
ilyen kötetben való szerepeltetését szerkesztési hibának látom, mert iroda-
lomelméleti hozadékuk igencsak kevés, és funkciójuk leginkább kínálkozó interpre-
tációja az, hogy a paradigma helyének kijelölését szolgálják. Ebben az értelmezési 
keretben azután nem nehéz a könyv függelékeként csatolt szószedetet is egy 
foucault-i értelemben vett diskurzus (azaz hatalmi elemekkel terhelt beszély) szavai-
nak venni. 

Ez az interpretáció egyáltalán nem azon mellékes körülmény szempontjából 
fontos, hogy a deKON-csoport „legitimációs törekvéseji] hatalmi inspirációkat is 
magukban foglalnak"-e (86.), hanem a szöveg premisszáira nézve is döntő lehet. 
Ebből a szemszögből nézve ugyanis az elméleti alapok is átértékelődnek, s könnyen 
megtörténhet, hogy a konstruktív irodalomtudomány is eme performatív erőszak 
prédájává válik, a szerző(k) minden tiltakozása ellenére. I Ia ugyanis a konstruktívat 
mint performatívat, mint jelentés adót tekintjük, sehogy sem sikerül elkerülni a 
„transzcendentális erőszakot", a saját értelmezésünket fogjuk „beleverni" a szöveg-
be, a szöveg Mássága teljesen érintetlenül fog minket hagyni, nem is beszélve 
poliszémikusságáról. E tekintetben teljesen mindegy, hogy egy hagyomány nyújt-e 
erre lehetőséget vagy sem. 

Ismeretelméleti vakság 

„Ismeretelméleti monizmus" - ez a visszajáró kifejezés a radikális konstruktivista 
irodalomtudomány episztemológiai alapja. Azaz az értelmező és az értelmezett 
egysége. A meta-nyelv teljes hiányára utal a kifejezés, arra, hogy nincs különbség a 
kritikus saját nyelve és az általa tanulmányozott szöveg között. így a kritikus és a 
szöveg egy szintre kerül, ezért a kritikus csak a „szöveg mellett" beszél. Mindezt a 
konstruktivista irodalomtudomány radikalizálásával sikerül elérnie a szerző(k)nek, 
úgy ítélve meg, hogy Siegfried J. Schmidt képtelen volt dönteni az empirikus és a 
konstruktivista irodalomtudomány között (74.), de a helyes döntés a konstruktivista 
és ezzel a poszt. Schmidt ugyanis fenntartja az irodalomtudomány (amely nála 
lényegében társadalomtudomány) lehetőségét, miközben a kritikát az irodalom 
szintjére helyezi. így kivonva a tudományt az irodalomrendszer keretei közül, úgy 
gondolja, hogy ebben a tudományrendszerben lehetséges az egzakt, logikailag 
megalapozott deskripció. Ez valóban elég messze áll a posztstrukturalizmus azon 
előfeltevéseitől, miszerint a szövegszerűségtől semmi nem menekül („il n'y a pas de 
hors-texte"), azonban úgy gondolom, hogy mégsem lehet minden különbséget 
eltörölni szöveg és nreta-szöveg között. 
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Ha az objektum és a szubjektum azonos, akkor ez a szubjektum ugyan lát, de 
saját magára nézve vak. (Hadd utaljak itt Maurice Merleau-Ponty érzékelés-fenome-
nológiája.) A szubjektum látja a világot, használja a világot, létezik a világban, 
miközben nem reflektál rá. így a kritikus is, ha jelentést ad egy szövegnek, vagy nem 
a szövegnek ad jelentést, hanem a „szöveg mellett" végez jelentéskonstaiáló tevé-
kenységet, csupán reflektálatlanul létezik az irodalomrendszerben. De amikor erre a 
tevékenységre reflektálni akar, akkor már egészen más a helyzet. Az igaz, hogy a 
szubjektum egynemű az objektummal, és hogy bele van íiva ez az egyneműség 
(jelen esetben a szöveg és a meta-szöveg egyneműsége), mégis, amikor elemzünk, 
szükségszerűen különülünk el a szövegtől, veszünk fel meta-pozíciót. Ezt az elkülö-
nülést szükségesnek kell ítélnünk, ha azt akarjuk megérteni, hogy saját értelmezé-
sünk milyen alapokon áll. Természetesen reflektálnunk kell arra, hogy elemzésünk 
egynemű az elemzett szöveggel (szövegszerű), de ez a reflexió már csak azáltal 
jöhet létre, hogy a szubjektum elválik az objektumtól. (Merleau-Ponty ezt nevezi a 
látás paradoxonának: a látó és látható elcsúszásának.) A szubjektum és objektum 
azonossága tehát létezik, de ennek az azonosságnak a tudata csak akkor, ha az 
azonosság már felbomlott. E körülmény figyelmen kívül hagyása ismeretelméleti 
vakságot okoz: szigorúan véve ismeretelméletről egyáltalán csak akkor beszélhe-
tünk, ha ez az elválás megtörtént. 

Ennek a vakságnak pedig felmérhetetlen közvetkezményei vannak az interpretá-
ció szempontjából. Az elemzés minden kritikai vagy dekonstrukciós lehetősége 
megszűnik, hiszen az elemző nemhogy a szöveg, de még saját előfeltevéseit sem 
képes belátni. így reflektálatlanul a hagyomány prédájává válik, és semmi másra 
nem lesz fogékony, mint saját nyelvjátékára. 

A kritika nyelve 

A szöveg-meta-szöveg problematikának legkonzekvensebb kifejtése A kritika nyelv-e? 
című szövegben található (89-100.). Itt a szerző amellett érvel, hogy ha a kritika 
nyelv, akkor rá is vonatkoznak a poszt-saussure-i nyelvelméletnek a referencialitást 
megkérdőjelező konzekvenciái. De hát mit is állít ez a nyelvelmélet? Azt, hogy a 
jelölőknek nincs a valós világban megfelelő denotátumuk. A jelentésüket csak 
különbségek, a rendszer más tagjaihoz való viszonyuk által kapják. Ezenkívül, hogy 
„a nyelv nem leírja, megnevezi vagy rekonstruálja a világot, hanem [...] akként, amit 
megismerünk, hozza létre". (93.) Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a nyelv és a 
meta-nyelv (kritika) egy rendszert alkot. Pontosabban csak akkor jelenti ezt, ha a 
kritikát mint jelentésadást fogjuk fel. Ekkor valóban egy helyre kerül a szöveg és 
kritikája, az irodalom rendszerét alkotva, együtt végzik teremtő (konstruáló) munká-
jukat. Ez teljesen védhető álláspont, és szigorúan nézve Kovács Sándor s.k. nem is 
állít ennél többet. 

Ebből persze semmi nem következik egy nem jelentésadó kritika számára, egy 
olyan kritika számára, amely nem a szövegnek próbál a „világban" megfelelő jelöltet 
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adni, vagy amelyik új jelentést akar létrehozni megismerésünk számára. A dekon-
strukció pedig valami olyasmi, ami azt keresi, ami még innen van a jelentésadáson, 
ami a jelentésadás (az inskripció) pillanatában történik, ami ebben az inskripcióban 
erőszakos, ami kirekesztő, terrorisztikus, intézményi, és amire nézve az inskripció 
vak. Ennek a nem-kritikának külön nyelvjáték felel meg, amely természetesen nem 
függetlenítheti magát a kritika nyelvétől, mégis differál attól, nem kilép belőle, 
hanem innen van rajta. így erre a nyelvre is érvényesek a szövegszerveződés 
törvényei, de mégsem azonos az irodalom nyelvével, ugyanis nem konstruál, hanem 
clekonstruál. 

Ennek a nem-kritikának lesz feladata tehát, hogy dekonstruálja a „radikális, de 
konstrukciót", amely hiába „bizonytalan", hiába enged meg több jelentést, mégis 
jelentést ad, és így erőszakos. 

Inkonzisztencia? 

Egy lábjegyzet (31.) szerint a szegedi deKON-csoport a „[radikális] konstruktivizmus 
és a dekonstruktivista irodalomtudomány 'vegyítését' szorgalmazza". (Ezt persze 
csak a csoport egyik tagja állítja [vagy ha a „szerzőpáros" elképzelésénél maradunk, 
két tagja], ezért a csoport számomra igen különbözőnek tűnő törekvéseire nem 
feltétlenül egyaránt igaz.) Az előzőekben kimutattam, hogy az efféle „radikális" 
konstruktivizmus eleve kizárja a dekonstrukció lehetőségét, így ez a szintézis alap-
jaiban kérdőjeleződik meg. Mindazonáltal magam is úgy gondolom, hogy a kon-
struktivista irodalomelmélet és a dekonstrukció között lehetséges valamiféle közve-
títés. Az elmúlt időszakban a rendszerelvű irodalomtudományok (melyek közé a 
Schmidt által reprezentált irányzat is besorolható) mutatnak is ilyen közeledést 
elsősorban Jacques Derrida és nem az amerikai dekonstrukció felé. (Például Niklas 
Luhmann és Drucilla Cornell cikkei a New Literary History-ban, valamint Drucilla 
Cornell egyéb írásai a rendszerelmélet lehetséges modifikálását sejtetik a dekon-
strukció segítségével.) 

Egyszóval valószínűleg nem lenne inkonzisztens az a rendszer, amely a konstruk-
tivizmust a dekonstrukcióval értékelné át, de ehhez sajnos fel kellene adni a 
radikális konstruktivizmus eszméjét, és visszatérni Schmidt eredeti felosztásához: az 
irodalomrendszer és az irodalomrendszer meta-rendszerének (amely ezek után mái-
nem feltétlenül lenne egzakt tudomány) megkülönböztetéséhez. 
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